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Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod 5 WHY i FMEA
oraz diagramu Ishikawy do analizy wadliwości procesu produkcyjnego plastikowych części
samochodowych. Za pomocą Metody FMEA dokonano analizy przyczyn i skutków
występowania wad w cyklu produkcyjnym. Natomiast diagram Ishikawy oraz metoda 5 WHY
posłużyły jako narzędzia wspomagające metodę FMEA. Zidentyfikowano w nich przyczyny
występowania poszczególnych wad w procesie produkcyjnym. Wykonane badania za pomocą
metod zarządzania jakością pozwoliły wykryć wady w całym procesie produkcyjnym
i umożliwiły wprowadzenie działań korygujących, które spowodowały zmniejszenie
powstawania strat podczas procesu produkcji plastikowych elementów stosowanych
w samochodach. Celem artykułu było przedstawienie metod i narzędzi jakościowych
wspomagających w procesie produkcyjnym analizę i działania zapobiegające występowaniu
wad w procesie wtrysku.
Słowa kluczowe: jakość, metoda FMEA, diagram Ishikawy, 5 WHY, tworzywa sztuczne,
wtrysk dwukomponentowy.

TYTUŁ ANALYSIS OF CAUSES OF DEVELOPMENT AND
DEVELOPMENT OF A WAY TO PREVENT DEFECTS IN THE
PRODUCTION PROCESS OF PLASTIC CAR PARTS
Abstract: The article presents the possibility of using WHY and FMEA methods and the Ishikawa
diagram to analyze the defectiveness of the plastic car parts production process. The causes and
effects of defects in the production cycle were analyzed using the FMEA Method. On the other hand,
4

Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 2, No 4

Analiza przyczyn powstawania…
the Ishikawa diagram and the WHY method 5 served as tools supporting the FMEA method. The
causes of individual defects in the production process were identified in them. Tests carried out using
quality management methods have revealed defects in the entire production process and have
allowed corrective actions to be introduced that have resulted in reduced losses during the
production process of plastic components used in cars. The aim of the article was to present the
methods and quality tools supporting the analysis and actions in the production process preventing
the occurrence of defects in the injection process.

Keywords: quality, FMEA method, Ishikawy diagram, 5 WHY, plastics, two-component
injection.

1. Wprowadzenie
Produkcja stanowi jedną z głównych i najważniejszych działalności systemu
produkcyjnego, w którym elementy znajdujące się na wejściu, przekształcane są poprzez cykl
procesów produkcyjnych do elementów wyjściowych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
produkcyjnego zależy od procesu produkcji, który złożony jest z wielu operacji
produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia danego wyrobu z wykorzystaniem maszyn
i urządzeń. Przedsiębiorstwa skupiają się na wydajności produkcji, redukcji kosztów
i maksymalizacji zysków.
W przemyśle motoryzacyjnym do produkcji elementów z tworzyw sztucznych
wykorzystuje się różnego rodzaju materiały, które są wtryskiwane za pomocą odpowiednich
maszyn, możemy wyróżnić wtrysk jedno, dwu lub wielokomponentowy, ze względu na różne
zapotrzebowanie w przemyśle.
Wzrost produkcji elementów plastikowych powoduje rozwój procesów przetwórczych
prowadzący do otrzymania konkretnego wyrobu, jedną z metod produkcji jest proces wtrysku
tworzyw sztucznych.
W każdym przedsiębiorstwie podczas procesu produkcyjnego można spotkać pewne wady
produktów, które związane są z nieodpowiednim doborem parametrów procesu jak również
ze stanem maszyn oraz brakiem przeszkolenia pracowników. W celu zapobiegania
występowania defektów na elementach z tworzyw sztucznych stosuje się pewne metody
i narzędzia pomagające wyeliminować lub zapobiec powstawaniu wad i defektów. Podczas
rozwoju zakłady wprowadzają nowe technologie, aby usprawnić proces, do tych usprawnień
zaliczamy audyty, kontrole jakości procesu i detalu, narzędzia LEAN oraz wprowadzanie
nowych rozwiązań konstrukcyjnych (Ciukaj, 2020).
W niniejszym artykule zostaną omówione aspekty związane z procesem wtrysku,
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, materiałów, z których elementy są
wykonane oraz narzędzia jakościowe, którymi posługujemy się w celu weryfikacji
powstających defektów i wad.
5
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2. Zarządzanie jakością
Termin jakość wywodzi się z koncepcji filozoficznych Platona i Arystotelesa. Według
Platona jakość to stopień osiągnięcia przez przedmiot doskonałości, według Arystotelesa
jakość jest rozumiana jako zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych
przedmiotów tego samego rodzaju. W przypadku inżyniera wydaje się, że bardziej użyteczna
jest definicja Arystotelesa zwracająca uwagę na rozumienie jakości jako zbioru cech
produktu. Jakość głównie związana jest z zaspokajaniem potrzeb i wymagań klienta
dotycząca produkowanych wyrobów przez przedsiębiorstwo. Bardzo ważną
i wykorzystywaną powszechnie w zarządzaniu jakością koncepcją jest „koło Deminga”
stosowane powszechnie do zobrazowania ciągłego doskonalenia w organizacji (Wolniak,
2010). Jeden z pierwszych etapów jakości jest kontrola, która ma na celu sprawdzenie,
mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do
wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. Zadanie to zwykle
wykonywane jest przez wyspecjalizowany personel i nie wchodzi w zakres obowiązków
pracowników produkcyjnych. Produkty niezgodne ze specyfikacjami są odrzucane lub
przekazywane do poprawienia (Wilczyński, 2011). Kluczowym założeniem odnoszącym się
do kontroli jakości jest przyjęcie zasady, że ostatecznym kontrolerem jest klient. Optymalną
formą kontroli jakości jest ta która ma na celu najlepsze usatysfakcjonowanie klienta.
Kontrola jakości służy trzem podstawowym celom (Czyżewski and Bielinski, 2009):
•

Identyfikacji problemu,

•

Dostarczenia informacji dla kierownictwa,

•

Eliminacji problemu przez kierownictwo.

Kontrola jakości może być wykonywana na końcu procesu produkcyjnego lub na różnych
jego etapach (kontrola produkcji). Patrząc pod względem wyrobu kontrola wpływa
na sprawdzenie zgodności z wzorcem według wymagań klienta.
Metoda FMEA
Metoda wykorzystywana w celu zapobiegania i niwelowania skutków wad jakie mogą
wystąpić w procesach konstrukcyjnych oraz w trakcie wytwarzania wyrobu. Metoda ta
pozwala oceniać konsekwencje i identyfikacje przyczyny wad oraz je zapobiegać lub
korygować.
6
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Analiza FMEA wyrobu jest zalecana do realizacji na etapie projektowania i modernizacji.
Dzięki niej możliwe staje się niedopuszczenie do powstania wad w wyrobie nie tylko przez
zwrócenie uwagi na etapie projektowania na pewne elementy wyrobu, ale również przez
zaplanowanie kontroli określonych elementów wyrobu już w późniejszej fazie jego
wytwarzania (FMEA procesu) (Stadnicka, 2019).

5 WHY
Prosta metoda identyfikowania przyczyn źródłowych problemów w celu ich
wyeliminowania i niedopuszczania pojawienia się danego problemu. Stosowana jest coraz
częściej w przedsiębiorstwach przemysłowych do monitorowania i kontroli procesu
produkcyjnego.
Przeprowadza się ją w dwóch aspektach:
• Pierwszy dotyczy przyczyn problemu – co spowodowało wystąpienie danego
problemu,
• Drugi aspekt dotyczy wykrycia problemu - dlaczego nasz obecny system nie wykrył
problemu, kiedy się pojawił (Skotnicka-Zasadzień, 2013). Bardzo pomocna w ocenie mniej
złożonych problemów oraz występujących w nich związków przyczynowo - skutkowych.
Diagram Ishikawy
Narzędzie wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych przyczyn występowania
określonego problemu. Przedstawia się go za pomocą schematu zwanego „rybią ością”,
w którym:
•

„głowa ryby” to problem do rozwiązania,

•

„kręgosłup- to grupy przyczyn występującego problemu,

•

„ość”- przyczyny zaliczane do danej grupy (Wolniak and Skotnicka, 2011).

Diagram Ishikawy stosowany jest w pracy zespołowej w połączeniu z innymi narzędziami
tj. burza mózgów. Przyczyny występujące w badanym problemie mogą pojawić się w takich
kategoriach jak: człowiek, maszyna, materiał, metoda, zarządzanie i środowisko (Diagram
Ishikawy, 2018). Do pełnej analizy zaistniałego problemu trzeba wykorzystać wiedzę
ekspercką i doświadczenie pracowników, którzy mają do czynienia z analizowanym
problemem oraz posiadają niezbędną wiedzę na ten temat.

7
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3. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo produkujące plastikowe części samochodowe skupia się głównie
na przetwórstwie tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej. W zakładzie występuje
wtrysk standardowy i dwu komponentowy. Wszystkie produkty dostosowane są do
specyficznych potrzeb klienta. Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy produkcji
plastikowych elementów, zaczynając od zlecenia produkcyjnego – zamówienia klienta
do załadunku do samochodu – transportu wyrobów gotowych do klienta. Przedsiębiorstwo
przed rozpoczęciem produkcji zamierzonego wyrobu podejmuje następujące działania:
• Przyjęcie zamówienia od klienta i praca nad projektem danej formy wtryskowej,
• Próba produkcji kilku sztuk detalu,
• Sprawdzenie próbnych sztuk pod kątem jakościowym (wymiary, waga, wielkość detalu
itp.),
• Zatwierdzenie próbnych sztuk przez dział jakości,
• Rozpoczęcie masowej produkcji pod zamówienie klienta.
Najczęściej stosowanym tworzywem w przemyśle motoryzacyjny jest ABS,
które otrzymuje się w procesie polimeryzacji. Materiał ten jest odporny na zarysowania,
charakteryzuje się bowiem dużą twardością i udarnością, bezpieczny dla człowieka,
nietoksyczny oraz odporny na działanie rozcieńczonych kwasów, ługów, tłuszczu, soli.
Posiada również bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, nie odkształca się przy zmianie
temperatury a także nie wchłania wilgoci z powietrzna. Niestety nie jest odporny na działanie
promieniowania UV (ABS tworzywo, 2019).
Główną maszyną biorącą udział w procesie jest wtryskarka. Zasada działania wtryskarki
opiera się o następujące po sobie fazy cyklu, które trwają od kilku sekund do kliku minut.
Charakterystyczne fazy procesu wtryskiwania składają się z fazy wtrysku, fazy docisku
i uplastyczniania oraz fazy usuwania wyprasek (Johannaber, 2000) (rys.1).
Przebieg całego procesu faz wtryskiwania jest następujący: za pomocą transportu
pneumatycznego materiał w postaci granulatu sypkiego jest transportowany do leju
zasypowego. Granulat trafia do ślimacznicy, która wykonuje ruch obrotowy. Surowiec
nagrzewany jest w cylindrze wtryskarki za pomocą grzałek do określonej temperatury.
Następnie po dojeździe dyszy wtryskowej surowiec w stanie płynnym, pod wysokim
ciśnieniem wtryskiwany jest do zamkniętej formy (Johannaber, 2000). Materiał wypełnia
wnętrze formy, w której temperatura jest niższa niż temperatura mięknięcia tworzywa. Płynne
tworzywo stykając się z zimnymi ściankami formy stygnie i formuje pożądany kształt
(Jaworski, 1969). Po zrealizowanym procesie wtrysku następuje odjazd cylindra i otwarcie

8
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formy. Gotowy detal jest wypychany za pomocą hydraulicznego wyrzutnika do łapy robota
i transportowany na taśmę do operatora.

Rysunek 1 Fazy procesu wtryskiwania
Źródło: Johannaber, 2000

Wtrysk dwukomponentowy można uzyskać na dwa sposoby za pomocą formy w kształcie
kostki, która dokonuje pierwszy wtrysk tworzywa, a następnie obraca się o 180’ i wtryskuje
drugie tworzywo. Drugim sposobem na uzyskanie elementu dwukomponentowego jest wtrysk
poziomy i pod kątem. Polega on na tym, że pierwsze tworzywo wtryskiwane jest do
zamkniętej formy, następnie forma otwiera się i za pomocą łap robota element przenoszony
jest na drugie gniazdo, gdzie po zamknięciu formy wtryskiwane jest drugie tworzywo.
Gotowy detal odbierany jest przez robota i dostarczany na krótką taśmę produkcyjną, która
transportuje element do operatora. Podczas produkcji operator ma za zadanie sprawdzenie
każdego wyprodukowanego detalu na podstawie instrukcji stanowiskowych, a następnie ich
segregacji. Gdy podczas selekcji detali pojawia się wada, z którą nie umie prowadzić sobie
operator, wzywa kontrolę jakości, która omawia problem na zebraniu. Jeżeli wada jest
poważna klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i wdrożonych działaniach

9
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naprawczych. Działania naprawcze weryfikowane są za pomocą odpowiednich metod
i narzędzi.

Rysunek 2 Schemat blokowy produkcji elementów z tworzyw sztucznych
źródło: opracowanie własne

10
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4. Analiza wyników
W celu identyfikacji najczęściej występujących niezgodności mających negatywny wpływ
na jakość produkowanych elementów z tworzyw sztucznych zastosowano metodę FMEA.
Określono w niej przyczyny występowania poszczególnych wad. Ustalono, że wskaźnik WRP
nie powinien przekraczać 80, jeżeli go przekroczy należy wdrożyć działania zapobiegawcze.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najczęściej występującymi
wadami są nadlewy i niedolewy oraz błąd pracownika podczas pakowania. Nadlewy
pojawiają się na detalach jako duże, wyraźne czasami wystające z nich płytkowe „wypustki”.
Głównymi przyczynami ich powstawania jest mała siła zamykania formy oraz jej
przeładowanie, co powoduje to, że materiał wciska się pomiędzy szczeliny połówek formy
wtryskowej. Natomiast powodami powstawania niedolewów mogą być np: zbyt mała ilość
tworzywa w jednorazowym wtrysku, nieszczelny zawór zwrotny końcówki ślimaka albo zbyt
małe ciśnienie wtrysku. W tabeli 1 przedstawiono wady i przyczyny, ale również
przeprowadzone działania korygujące w celu ich usunięcia.
Dokonując dalszej analizy głównych wad występujących w przedsiębiorstwie,
opracowano diagram Ishikawy dla każdej z wad, które przekroczyły graniczny wskaźnik
WPR. Dla każdego z poszczególnych czynników znaleziono odpowiednią przyczynę
występującego błędu. Diagramy przedstawiono na rys 2-4. Przyczyny niedolewów
i nadlewów występowały głównie w kategoriach tj. człowiek, maszyna, zarządzanie, materiał.
Natomiast błąd operatora podczas pakowania elementów plastikowych występował w trzech
kategoriach: metoda, zarządzanie i człowiek.
Ostatnim etapem analizy była metoda 5 WHY za pomocą, której zadawano pytania
„Dlaczego”, aby dojść do źródła powstawania problemu. Ze względu na to, iż nadlewy
i niedolewy są wadami, której najczęściej powstają w przedsiębiorstwie zaprezentowano
zbiorczą tabelę tej metody.

11
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Tabela 1 Analiza FMEA wyrobu i działania korygujące

Wskaźniki WPR

WPR
Lp.

Operacja

Wada

Przyczyna

Działania korygujące
„przed”

Uplastycznienie
tworzywa w cylindrze

Za bardzo uplastyczniony
materiał

2.

12

Wtrysk uplastycznionego
tworzywa

Za mały wtrysk tworzywa

W

Z

„po”

5

6

2

60

Zbyt niska temperatura
cylindra

96

Podwyższenie temperatury
cylindra, nadzór nad
procesem

Mała ilość surowca

90

Nadzór i kontrola
dozowania ilości surowca.

6

7

1

42

Uszkodzona grzałka

90

Wymiana grzałki na nową

7

7

1

49

Zbyt wysoka
temperatura cylindra

90

Zmniejszenie temperatury
cylindra, nadzór nad
procesem.

6

6

2

72

Uszkodzona grzałka

90

Wymiana grzałki na nową

7

7

1

49

Małe ciśnienie wtrysku

128

Zwiększyć ciśnienie wtrysku.

6

6

2

72

Niska temperatura
gorących kanałów

168

Zwiększyć temperaturę
gorących kanałów

7

8

1

56

Zbyt mała prędkość
wtrysku

162

Zwiększyć szybkość wtrysku

6

6

2

72

Nieodpowiednia ilość
dozowania

112

Nadzór i kontrola ilości
wprowadzanego surowca

6

8

1

48

Nieuplastyczniony materiał

1.

R
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Duże ciśnienie wtrysku

112

Zmniejszyć ciśnienie
wtrysku

7

5

2

70

Nieodpowiednia ilość
dozowania

126

Nadzór i kontrola ilości
wprowadzanego surowca

5

6

2

60

Zbyt duża prędkość
wtrysku

120

Zmniejszyć szybkość
wtrysku.

5

6

2

60

Wysoka temperatura
gorących kanałów

120

Zmniejszyć temperaturę
gorących kanałów

5

7

2

70

Niskie ciśnienie docisku

144

Zwiększyć siłę docisku.
Kontrola i nadzór procesu.

7

8

1

56

Krótki czas docisku

126

Wydłużyć czas docisku.
Nadzór procesu

7

8

1

56

Wysokie ciśnienie
docisku

144

Zmniejszyć ciśnienie
docisku. Nadzór procesu.

7

8

1

56

Długi czas docisku

126

Skrócić czas docisku formy.
Nadzór procesu.

7

8

1

56

4

5

2

40

Za duży wtrysk tworzywa

Za mały docisk

3.

Docisk formy wtryskowej

Za duży docisk

4.

13

Pakowanie detali przez
operatora do kartonów

Wyroby zapakowane
niezgodnie z procedurą i
wymaganiami

Błąd pracownikanieprzeszkolony
pracownik

- Przeprowadzenie szkolenia
pracownika.
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- Stworzenie nowych kart
instrukcji selekcji detali

J. Ciukaj
- Nadzór i kontrola
pracownika podczas
produkcji
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 3 Diagram przyczynowo-skutkowy dla niedolewów, Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4 Diagram przyczynowo- skutkowy dla nadlewów,
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5 Diagram przyczynowo – skutkowy dla wyrobów zapakowanych niezgodnie z procedurą i
wymaganiami, Źródło: opracowanie własne

PROBLEM
Niedolewy i Nadlewy

DLACZEGO niedolew i nadlew powstał na detalu?
- ponieważ tworzywo było nieodpowiednio uplastycznione

DLACZEGO tworzywo nie zostało odpowiednio uplastycznione?
- ponieważ temperatura i wtrysk tworzywa były nieodpowiednie

DLACZEGO temperatura i wtrysk tworzywa były nieodpowiednie?
- ponieważ wprowadzono błędne parametry wejściowe procesu

DLACZEGO wprowadzono błędne parametry?
- ponieważ pracownik nie zwrócił uwagi na wykaz parametrów w karcie instrukcji
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DLACZEGO pracownik postąpił nieodpowiednio?
- ponieważ pracownik nie był kontrolowany
Rysunek 6 Metoda 5 WHY
Źródło: opracowanie własne

Z przeprowadzonej analizy 5 WHY wynika, że głównym problemem jest błąd pracownika
wynikający z braku kontroli nad nim, ale także brakami w doświadczeniu na danym
stanowisku.
Wyniki przeprowadzonej metody 5 WHY i diagramu Ishikawy są podobne, ponieważ
głównym problemem jest błąd pracownika przy ustawianiu parametrów maszyn. W celu
zapobiegania występowania tych błędów najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie
ponownego szkolenia pracowników, a także stworzenie nowych kart instrukcji
na stanowiskach pracy.
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5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza za pomocą metody FMEA umożliwiła wykrycie niezgodności
podczas procesu produkcyjnego w postaci występujących nadlewów i niedolewów
na detalach. Określono w niej przyczyny występowania poszczególnych wad
tj. nieuplastyczniony materiał, za bardzo uplastyczniony materiał, za mały i za duży wtrysk
tworzywa, za duży i za mały docisk formy wtryskowej oraz wyroby zapakowane niezgodnie
z procedurą i wymaganiami. Na podstawie metody FMEA wyszczególniono 7 wad,
które związane były głównie z powstającymi nadlewami i niedolewami na detalach oraz
błędu pracownika podczas pakowania elementów układu klimatyzacji. Jeżeli wskaźnik WPR
przekroczył wartość 80, wdrażano działania korygujące, które zmniejszyły i zredukowały
poszczególne wady. Działania jakie wdrożono w analizie FMEA to:
• Nadzór i kontrola parametrów wtryskarki,
• Naprawa formy wtryskowej,
• Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników,
• Stworzenie nowych kart instrukcji stanowiskowych,
• Nadzór i kontrola pracowników podczas pracy produkcji.
Dalsza analiza niezgodności przeprowadzona za pomocą diagramu Ishikawy pozwoliła
na wykazanie przyczyn odpowiedzialnych za występowanie wad elementu układu
klimatyzacji. Dla każdej wady przekraczającej wskaźnik WPR zostały przydzielone
odpowiednie czynniki oraz przyczyny ich występowania. Główne przyczyny poszczególnych
wad były związane z czynnikiem ludzkim, awarią maszyny, nieodpowiednią ilością surowca
oraz organizacją i kontrolą pracy.
Ostatnim etapem analizy była metoda 5 WHY, w której przeanalizowano przyczyny
wystąpienia nadlewów i niedolewów na elementach, za pomocą pytań „dlaczego”. Stwierdzić
można, że dużą rolę odgrywa pracownik, który jest odpowiedzialny za ustawianie
odpowiednich parametrów procesu na podstawie kart technologicznych.
Stosując odpowiednie metody i narzędzia jakościowe jesteśmy w stanie przedstawić cały
proces produkcyjny wybranego elementu i występujących w min wad oraz przyczyn ich
występowania.
Poprzez przeprowadzenie ponownych szkoleń operatorów, osób pakujących detale
oraz uaktualnienie bieżących kart instrukcji oraz technologicznych, udało się zredukować
powstające wady podczas procesu produkcyjnego.
18
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Streszczenie: Czas od zarania dziejów stanowi przedmiot rozważań wielu badaczy,
naukowców i filozofów z całego świata. Po dziś dzień przypomina metaforyczną zagadkę,
która nie została rozwikłana. Człowiek w zetknięciu z nieprzejrzystą i emergentną naturą
zjawisk temporalnych zmuszony jest do podjęcia namysłu nad rzeczywistością. Profuzja
zdywersyfikowanych wymiarów czasu stanowi źródło inspiracji. Niestety, aktualne
wydarzenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, iż ludzkość stanęła przed
poważnymi wyzwaniami. Naturalny porządek i ład zostały zaburzone. Również zjawiska
temporalne odmieniły swe oblicze. Rzeczywistość zatrzymała się na chwilę. Wprawiła
w zakłopotanie ludzkość, która poprzez podejmowanie odpowiednich kroków wpłynie na
przyszłe losy świata. Jednym z narzędzi, które powinno wspierać koncypowanie spójnych:
misji, wizji i strategii jest zarządzanie czasem. Mnogość technik i metod, umożliwiających
panowanie nad zjawiskami temporalnymi jest szansą, z której mogą skorzystać pracownicy,
przedsiębiorcy oraz zarządzający. Z tej przyczyny, celem artykułu jest analiza wpływu
zarządzania czasem na pandemiczną rzeczywistość. Ponadto, podjęta zostanie refleksja nad
różnorodnymi kontekstami: gospodarczymi, społecznymi oraz etycznymi, które uwikłane są
w zjawiska temporalne.
Słowa kluczowe: czas, koronawirus, pandemia, wartości, zarządzanie czasem.

Time management during the coronavirus pandemic
Abstract: For centuries, time has been the subject of consideration of many researchers,
scientists and philosophers from around the world. To this day reminds metaphorical mystery
that has not been unraveled. When faced with the opaque and emergent nature of temporal
phenomena, human is forced to reflect on reality. The profusion of diversified time
dimensions is a source of inspiration. Unfortunately, the current events related to the
coronavirus pandemic have put humanity in front of serious challenges. Natural order have
been disturbed. Temporal phenomena also changed their face. Reality stopped for a moment.
It has embarrassed humanity, which by taking appropriate steps will influence the future
of the world. Time management is one of the tools that should support the development
of coherent mission, vision and strategy. The multitude of techniques and methods enabling
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the control of temporal phenomena is an opportunity that employees, entrepreneurs and
managers can take advantage of. For this reason, the aim of the article is to analyze the impact
of time management on the pandemic reality. In addition, reflection will be undertaken on
various contexts: economic, social and ethical, which are involved in temporal phenomena.
Keywords: coronavirus, pandemic, time, time management, values.

1. Wstęp
Temporalny wymiar rzeczywistości uległ nagłemu załamaniu wraz z nadejściem pandemii
koronawirusa. Obawa przed zakażaniem, dystans społeczny i wprowadzony reżim sanitarny
sprawiły, że społeczeństwo wkroczyło w nową rzeczywistość. Pracownicy, jak i osoby
zarządzające musiały dostosować się do nagłej zmiany. Dotychczas wykonywane obowiązki
i zadania zostały przeniesione w wirtualną przestrzeń. Ponadto, zaburzony został naturalny
porządek, w którym praca i życie prywatne stanowiły odrębne wymiary. Wielu pracowników,
w związku z koniecznością zdalnego wykonywania zadań – zmuszonych zostało do
połączenia tych dwóch sfer. Czas pracy został wtłoczony w obszar egzystencjalnych,
prywatnych
i rodzinnych doświadczeń. Z tej przyczyny, istotna w dobie
pandemii wydaje się umiejętność sprawnego harmonizowania różnorodnych wyzwań,
powinności i aktywności. Zarządzanie czasem przestaje ograniczać się do planowania zadań,
ustanawiania harmonogramów
i koncypowania spójnych: misji, wizji i
strategii. Pandemiczny świat wymaga przekształcenia nie tylko organizacyjnych struktur, lecz
dotyka
również
zmian
w obszarze wewnętrznej orientacji temporalnej. Pracownicy poza sumiennym
wywiązywaniem się z powierzonych im zadań muszą odnaleźć równowagę w rzeczywistości,
która jawi się jako niestabilna i nietrwała.
Warto również zwrócić uwagę na pandemiczne zjawisko „schizofreniczności” czasu.
Z jednej strony – świat zatrzymał się. Koronawirus sprawił, że poczucie „teraźniejszości”
zostało rozmyte przez paraliżujący lęk przed tym, co może nastąpić. Wiele z podejmowanych
działań: poszukiwanie szczepionki, przeciwdziałanie zwiększaniu liczby zakażeń, wspieranie
służby zdrowia – mają wspomagać proces przywracania „starego” ładu. Ludzie oczekują na
powrót do normalności. Tli się nadzieja, że ożywienie – metaforycznie zamrożonej –
rzeczywistości – jest jeszcze możliwe. Z drugiej jednak perspektywy – konieczne jest
podejmowanie zdywersyfikowanych aktywności, które dalej będą mogły napędzać postęp
i rozwój. Nie jest możliwe, by w pełni ograniczyć ludzką działalność. Dochodzi do zderzenia
pomiędzy czasowym zagubieniem się a niemożnością zatrzymania naturalnego stanu rzeczy.
Przyszłość jest planowana w taki sposób, by mogła być przestrzenią, w której – paradoksalnie
– cofniemy się do odebranej nam „teraźniejszości”. Ponownie możliwe będzie nawiązywanie
bliskich relacji z ludźmi, budowanie wspólnoty bądź pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym,
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sakralnym, społecznym i zawodowym. Być może uda się przywrócić także utracone poczucie
bezpieczeństwa i równowagi.
Zarządzanie czasem stanowi refleksję nad globalnymi zmianami i kryzysami, które
wywołane zostały przez pandemię. Nasuwają się bowiem retoryczne pytania: czy możliwe
jest panowanie nad zjawiskami temporalnymi, które umykają naszemu poznaniu? Czy
posiadamy narzędzia, by zarządzać quasi-czasem powstałym w wyniku pandemii? Równie
istotne jawią się pytania o naszą orientację temporalną i wizję świata, któremu odebrana
została „teraźniejszość”.

2. O czasie
Od zarania dziejów – tempus stanowił podstawę do rozważań dla filozofów, naukowców
i badaczy z całego świata. Przypomina tajemniczy szyfr, którego po dziś dzień nie udało się
rozwikłać. Jak pisał w „Wyznaniach” Święty Augustyn: „Czymże więc jest czas? Jeśli nikt
mnie o to, nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem” (św. Augustyn,
1954, s. 234). Człowiekowi niezwykle ciężko jest jednoznacznie określić, czym są zjawiska
temporalne. Nieustanny upływ czasu, poczucie zmiany i nieuchronność śmierci sprawiają, że
czasowa perspektywa jest ograniczona. Niezwykle często związana jest z subiektywnym
doświadczeniem i refleksją (Blachnio, Kosiol, i Zając-Lamparska, 2007). Człowiek dysponuje
m.in. narzędziami językowymi, które pozwalają opanować mu – przynajmniej częściowo –
czas. Nie bez powodu wspomina się o tym, iż „czas to pieniądz”; „szczęśliwi czasu nie liczą”
bądź „komu w drogę, temu czas”. Choć nie istnieje możliwość, by zatrzymać upływ czasu
fizycznego – człowiek posiada autonomiczną percepcję temporalną, która zdolna jest do
pokonywania, występujących w świecie aporii. Mimo tego, iż znajdujące się na tarczy zegara
wskazówki bezlitośnie będą odliczać kolejne sekundy, minuty i godziny, jednostka może
mieć poczucie, iż czas się zatrzymał, przyspieszył lub spowolnił. Podmiotowość determinuje
i kreuje temporalną rzeczywistość. Dochodzi do rozpołowienia czasu na dwa wymiary:
obiektywny
i subiektywny.
Fizyczne wielkości skalarne porządkują rzeczywistość. Sprawiają, że możliwe jest
tworzenie uniwersalnych wartości czasowych, które konstruują klarowne i jednoznaczne
komunikaty. Ustalone godziny pracy, terminy realizacji projektów i planowanie zadań
opierają się o obiektywnie istniejące struktury znaczeniowe. Pracownicy mają świadomość
tego, że w wybranym odstępie czasowym zobowiązani są do realizacji ściśle określonych
celów. Również tworzone narzędzia kontroli sprawdzają m.in. jakość lub ilość wykonanej
pracy w odniesieniu do określonych zasobów temporalnych. Dochodzi do komodyfikacji
czasu (Adam, 2010). Każda z temporalnych jednostek posiada wartość, którą można
przełożyć na konkretną kwotę. Jak zauważa Barbara Adam: „kapitał posiada wbudowany weń
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zegar, który nigdy się nie zatrzymuje” (Adam, 2010, s.148). Każda sekunda naszego życia
jest inwestycją, która decydować może o sukcesie bądź porażce. Człowiek dokonuje wyboru:
kiedy i gdzie można ulokować – symboliczny – zegar. Odpowiednie dysponowanie
ograniczonymi zasobami czasowymi stanowi podstawę do zabezpieczenia kapitału.
Obiektywnie pojmowana natura zjawisk temporalnych ogranicza wewnętrzną świadomość
i wskazuje, w którym kierunku warto podążać. Przy pomocy fizycznie określonych wielkości
skalarnych opanowujemy rzeczywistość. Nadajemy jej konkretny kształt i charakter.
Spoglądając na tarczę zegara potrafimy wydobyć z niej profuzję kontekstów. Odczytujemy
sprecyzowane komunikaty. Jednostka jest świadoma swojej orientacji temporalnej, która
określa, jak należy postąpić. Proces interpretacji jest szczególnie istotny w odniesieniu do
zarządzania. Bez przyjęcia jednoznacznych ram czasowych niemożliwe byłoby racjonalne
rozplanowanie zadań, oszacowanie szans i zagrożeń oraz stworzenie narzędzi ewaluacyjnych.
Drugi z wymiarów – subiektywny – odnosi się do wewnętrznej świadomości, która
stanowi siłę napędową do działania. Czas jest podstawą istnienia. Przestrzenią, w której
objawia się nasze myślenie. Bez człowieka świat zewnętrzny straciłby ulokowane
w przedmiotach i podmiotach znaczenia. Zegar, skrupulatnie odliczający upływ czasu
zostałby pozbawionych swoich kontekstów (gospodarcze, kulturowe, społeczne) jeśli nie
znalazłaby się jednostka, która zdecydowałaby się rozszyfrować skalarne wielkości fizyczne.
Człowiek przekształca obiektywnie istniejące struktury i formy w indywidualne
doświadczenia. Zdaniem fenomenologów – wewnętrzna świadomość czasu jest zapisem
naszych bezpośrednich wrażeń (Husserl, 1989). Subiektywną transformacją tego, co dostarcza
nam otoczenie zewnętrzne. Nie oznacza to jednak, że czas jest uwewnętrzniany, lecz stanowi
zapis „subiektywnych sposobów przeżywania” (Rudnicki, 2015). Tempus uwikłany
w egzystencję jest sui generis dopełnieniem człowieczeństwa (Camus, 2001). Symboliczną
przestrzenią, w której możemy projektować wizję samych siebie. By sprawnie zarządzać
czasem, ludzie dokonują świadomego podziału na temporalną triadę, która obejmuje:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Poprzez porządkownie wspomnień, powracanie
pamięcią do wydarzeń i ocenę tego, co minione – kształtowana jest tożsamość temporalna.
Człowiek decyduje o tym, co stanowi jego osobiste dziedzictwo. Z kolei percepcja
teraźniejszości odpowiada na pytanie, kim jesteśmy i wspomaga procesy samo-stanowienia
się. Jednocześnie myślenie o przyszłości, imaginacje i marzenia - wskazują kierunek,
w którym jednostki lub społeczeństwa chciałyby podążać. Na podstawie skrupulatnej analizy
tego, co uprzednie lub aktualne – podejmowane są próby kreowania wizji tego, co dopiero
mogłoby nastąpić. Przyszłość jest wyzwaniem. Egzaminem dla ludzkości. To, co zobaczymy
w przyszłości będzie konsekwencją naszych teraźniejszych zachowań. Czas egzystencjalny
obarcza ludzi odpowiedzialnością (Sartre, 2007). Wskazuje, że interpretacja obiektywnie
istniejących znaczeń nie powinna być przypadkowa. Od niej bowiem zależy, jak postrzegany
będzie świat.
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Czasy obiektywny i subiektywny przeplatają się wzajemnie. Wypełniają otaczającą
ludzkość materię i nadają wartość wszystkim zjawiskom i fenomenom. Warto jednak
wspomnieć o doniosłej roli podmiotowości i jej zdolnościach interpretacyjnych. Człowiek,
intencjonalnie posługujący się wewnętrzną percepcją czasu jest w stanie dokonywać analizy
temporalnego budulca świata oraz oszacować jego pragmatyczną wartość. Tempus jest
warunkiem koniecznym myślenia, miejscem, w którym objawia się heideggerowskie
jestestwo (Heidegger, 2004). Wszystko dzieje się w czasie, wydarza się poprzez czas
i względem czasu (Kant, 2010). Z każdą sekundą życia poddani jesteśmy siłom zewnętrznego
upływu i zmiany. Człowiek nie byłby w stanie opanować nieskończonej natury czasu
i poznać wszystkich jego źródeł. Dlatego też – tak istotna jest selekcja i hierarchizacja
temporalnych wartości. Poprzez kolonizację, kompresję i komodyfikację tempŏris – tworzona
jest gospodarka czasu (Adam, 2010). Umożliwia ona pracownikom, zarządzającym oraz
przedsiębiorcom współpracę. Czas staje się przedmiotem wymiany handlowej – również na
arenie międzynarodowej.

3. Czas kryzysów, czas pandemii
Okazuje się jednak, że spójne połączenie różnorodnych perspektyw temporalnych jest
zadaniem niezwykle trudnym, które nierzadko prowadzi do pojawienia się kryzysów. Alvin
Toffler w „Szoku przyszłości” wskazuje, że wkraczamy w nowe czasy. Nieustanny postęp
i zmiany cywilizacyjne oraz technologiczne przeobrażają dotychczas znaną nam
rzeczywistość (Toffler, 2007). Z każdym dniem walczymy o zwiększenie komfortu życia,
lecz jednocześnie czujemy się przytłoczeni nadmiarem informacji, bodźców i wrażeń
zmysłowych. W równym stopniu jesteśmy obciążeni przez zjawiska temporalne. Próbujemy
podporządkować teraźniejszość naszym planom dotyczącym przyszłości. Wkładamy
wszystkie siły w wykreowanie utopijnej i zadowalającej nas wizji. Próbujemy sprostać
wyzwaniom, które pojawiają się wraz z nadejściem nowych czasów. Zdaniem Tofflera
konieczne jest wypracowanie hic et nunc hierarchii wartości, które pozwolą nam
przeciwdziałać pojawiającym się kryzysom. Człowiek przesadnie skoncentrowany na
przyszłości może zapomnieć o doczesności. Brak autorefleksji i rewizjonizmu prowadzą do
zaburzenia temporalnej triady. Wychylenie się ku przyszłości sprawia, że ludzkość gubi się
w morzu bieżących problemów i egzystencjalnych kryzysów. Czasy pandemii jedynie
wzmagają poczucie zatracenia. Cały świat stara się „wyprzedzić” wirusa. Każdego dnia
podejmowana jest refleksja: co należy zrobić, by kolejne dni, tygodnie i miesiące przywróciły
nadzieję na powrót do zwyczajnej codzienności? W głowach pojawia się myśl, że choć
teraźniejszość jest bolesna i trudna do zaakceptowania – to przyszłość jest naszą szansą.
W wyobrażeniach odnajdujemy nadzieję i motywację do działania. Nasuwają się jednak
wątpliwości: czy dotychczas ważne problemy zniknęły? Czy wyzwania, z którymi mierzyła
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się ludzkość odeszły w niepamięć? Pandemia zepchnęła na drugi plan wiele z wyzwań
współczesnego świata. Problemy demograficzne, katastrofy klimatyczne i wahania
gospodarcze – dalej istnieją. Niestety, pozostają niezauważone. Zrozumiałe wydaje się
podejmowanie walki z chorobą, która odbiera cenne ludzkie istnienia. Jednocześnie – warto
zachować czujność i ostrożność w planowaniu przyszłości. Bez dbania o teraźniejszość dalsze
losy ludzkości będą niepewne. Zachwiane w fundamentach. Choć otoczenie zewnętrzne
będzie na najwyższym poziomie rozwoju – rzeczywistość pozbawiona sumiennie
wypracowanej hierarchii wartości okaże się niezadowalająca. Narzędzia poznania będą
niespójne i nieprzystające do szokującej i onieśmielającej przyszłości.
Johnatan Crary w swej książce „24/7 Późny kapitalizm i koniec snu” wskazuje, iż żyjemy
w czasach paradoksalnie pozbawionych czasowości. Technologie, sprzęty elektroniczne
i sztuczna inteligencja są w stanie nieprzerwanie pracować (Crary, 2015). Nigdy nie
potrzebują nawet chwili, by odpocząć lub przejść w stan spoczynku. Ludzie w zderzeniu
z cybernetyczną rzeczywistością wydają się słabi i zbędni. Człowiek – w przeciwieństwie do
maszyny – musi odżywiać się, spać i dbać o kondycję fizyczną oraz duchową. Społeczeństwo
może popadać w kompleksy. Uświadamianie sobie, iż przestajemy wpasowywać się w wizję
przyszłości jest potwornym obciążeniem dla egzystencji. Równocześnie elektroniczna
rzeczywistość kusi wachlarzem możliwości. W każdej chwili istnieje sposobność, by zrobić
zakupy, spotkać się ze znajomymi z drugiej części globu lub zaplanować podróż. Przestał
istnieć dawny podział, w którym istniała ścisła zależność pomiędzy porami dnia i nocy
(Crary, 2015). Technologie rozjaśniły mrok. Ludzie nie muszą obawiać się tego, że nastała
ciemność bądź chłód. Pracę planuje się zgodnie z własną wolą bez konieczności
podporządkowywania się naturalnym zjawiskom. Należy podkreślić, że niezależność
i praktycznie nieskończone możliwości nie pozostają bez konsekwencji. Zdaniem autora
„24/7 Późny kapitalizm i koniec snu” odczarowaliśmy czas. Pozwoliliśmy na to, by wpędzić
się w pułapkę iluzorycznych obietnic składanych przez postęp. Zmiana naturalnego rytmu
dobowego: zaburzenie czasu pracy i wypoczynku, wszechobecna elektronika oraz przesyt
treściami serwowanymi przez media społecznościowe i Internet – wpłynęły na psychikę
człowieka. Łatwo można wpaść w wir chaotycznie nakładających się na siebie obrazów
i bodźców. Zewsząd docierają sprzeczne informacje, które niezwykle często nie są
weryfikowane. Ponadto poprzez media społecznościowe ludzie kreują quasi-rzeczywistość.
Starają się pokazać światu z jak najlepszej strony. Odbiorcy często nie są w stanie sprawdzić,
jaka jest prawda. Czy faktycznie wgrywane zdjęcia i nagrania, opowiadające o idealnym
życiu mają swoje odzwierciedlenie w świecie realnych zdarzeń? Czas zostaje spetryfikowany
i sprowadzony do narzędzia ułatwiającego opowiadanie o imaginacjach. Tylko pozornie jest
zapisem teraźniejszości. W istocie przypomina bańkę, która pryska w zetknięciu z prawdą.
W dobie pandemii, czas uwikłany w technologię jest zarówno naszym sprzymierzeńcem, jak
i wrogiem. W każdej chwili pojawiają się setki komunikatów dotyczących różnorodnych
wymiarów życia. Istnieje sposobność, by sprawdzić aktualną liczbę ofiar, planowane
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działania rządowe lub prześledzić nadchodzące zmiany. Trudno jednak odnaleźć spójność
w mnogości rozlicznych komunikatów. Ciężko arbitralnie ocenić ich przydatność lub
wiarygodność. Z tego względu opisy świata stają się poważnym wyzwaniem. Narzędzia, przy
pomocy których zazwyczaj można było snuć spójną narrację – okazują się niekompletne
i niezadowalające. Czas pandemii uderza w teraźniejszość, rozbijając mydlane bańki
wypełnione złudzeniami. Nagle objawiło się „tu i teraz”. Rzeczywistość, która do tej pory
była „zasłonięta” przez pluralizm doświadczeń przeniesionych w wirtualną przestrzeń –
uderzyła ze zdwojoną mocą. Życie i śmierć stały się namacalne i wszechobecne. Człowiek
stanął przed koniecznością określenia indywidualnej tożsamości i systemu
światopoglądowego. Do tej pory niezawodne technologie okazały się częściowo
bezużyteczne.
Czas pandemii jest okresem nasilających się wahań. Niepewnością tego, co mogą
przynieść kolejne chwile życia. Pojawiające się kryzysy nie są wynikiem nagłego załamania
rzeczywistości, lecz konsekwencją wcześniej dokonywanych wyborów. Ludzkość została
zmuszona do przewartościowania wartości. Rudymentem radzenia sobie ze zmianami jest
refleksja. Bez uporządkowania działań, weryfikacji otrzymywanych informacji oraz
wykoncypowania spójnych: misji, wizji i strategii – niemożliwe będzie wspólne działanie.
Określenie kierunku, w którym warto byłoby podążać jest jedyną szansą na zachowanie
równowagi w świecie czasowych przeobrażeń.

4. Zarządzanie czasem
Ludzkość zewsząd osaczana jest przez zjawiska temporalne. Czas jest obecny w każdym
z wymiarów doświadczenia: społecznego, egzystencjalnego, technologicznego oraz
ekonomicznego. Stanowi jeden z aksjomatów poznania. Dzięki dokonywanym
w świadomości zapisom wrażeń temporalnych człowiek dokonuje subiektywnej narracji,
którą odnosi następnie do obiektywnej rzeczywistości. Z podjętych prób zapanowania nad
upływem i zmianą zrodziło się zarządzanie czasem. Jest ono świadomym i intencjonalnym
planowaniem zasobów czasowych, konsekwentnie zmierzającym do osiągnięcia wcześniej
wykoncypowanych celów (Seiwert, 1998). Zarządzanie czasem opiera się również
o autorefleksję i dokonywanie wyborów. D. M. Stewart podkreśla, iż „głównym celem
dobrego gospodarowania czasem i nagrodą za nie jest dobre samopoczucie, względna
swoboda
i świadomość panowania nad swoim życiem” (Stewart, 2002, s.
62) Stoimy przed szansą optymalnego wykorzystania danych nam – choć jednocześnie
ograniczonych – zasobów czasowych. Z wielką rozwagą i skupieniem należy obmyślać plan
działania. Istnieją bowiem złodzieje czasu, którzy niepostrzeżenie odbierają nam cenne
minuty. Niespodziewany telefon, wizyta współpracownika, sprzęt elektroniczny oraz media
społecznościowe odciągają uwagę od obowiązków. W dobie pandemii problem ten znacznie
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się nasila. Zwłaszcza w sytuacji, gdy praca wykonywana jest w przestrzeni domowej.
Pojawiają się nowe bodźce, które rozpraszają i dekoncentrują. Konieczne, a zarazem żmudne
jest nieustanne przywoływanie się do porządku i uświadamianie sobie, że dom rodzinny jest
teraz nowym miejscem pracy. Poza standardowymi procedurami zwalczania złodziei czasu,
o których wspominają m.in. M. Heppel, M. Clayton i J. Davidson konieczne jest zastosowanie
narzędzi, które usprawniają procesy panowania nad zjawiskami temporalnymi. L. Seiwert
podkreśla, jak ważne jest przyjęcie odpowiedniej postawy przez pracowników. Nie bez
znaczenia pozostają: motywacja, stres, ustalanie priorytetów i wartościowanie zadań (Seiwert,
1998). Konieczne jest dokładne zrozumienie zaplanowanych zadań i oszacowanie własnych
możliwości. Zwłaszcza, że człowiek posiada słabości, które niejednokrotnie opóźniają lub
w skrajnych sytuacjach uniemożliwiają terminową realizację celów. Ergo, zarządzanie
czasem wykracza poza analizę zewnętrznych czynników, zjawisk i fenomenów, ale dotyka
również wewnętrznej świadomości. Uwzględnienie charakteru, predyspozycji, kompetencji
oraz motywacji pracowników jest pierwszym krokiem, umożliwiającym podjęcie kolejnych
aktywności. Zdarzyć się może, iż nawet najlepiej i najracjonalniej opracowany plan zakończy
się porażką – jeśli na drodze do celu pojawi się prokrastynacja (Olejniczak, 2013).
Zarządzanie czasem jest konsekwentnie podejmowaną walką ze złodziejami czasu o cenne
i ograniczone zasoby.
Zarządzanie czasem obfituje w mnogość zdywersyfikowanych technik i metod.
Ostateczny wybór narzędzi zdeterminowany jest przez szereg czynników: charakter
organizacji, preferencje pracowników i zarządzających oraz efekty, które chcemy uzyskać.
Przy pomocy metody ABC ustalane są zadania priorytetowe (Rogusznik, 2010). Z kolei
koncepcja SMART wskazuje, w jaki sposób konstruować cel, by był on osiągalny i mierzalny
(Łuczak, 2007). Pomocny może okazać się macierz Eisenhowera, umożliwiający graficzny
zapis zadań w kategoriach: pilne – niepilne oraz ważne – nieważne. Warto wspomnieć
również o: prawie Parkinsona, metodzie ALPEN, Critical Path Method bądź wykresie Gantta
(Wilczek, 2002). Wszystkie te narzędzia są doskonale znane osobom zarządzającym lub
ludziom, którzy za cel obrali sprawne dysponowanie zasobami czasowymi. Przy pomocy
wymienionych technik i metod możliwa jest kontrola postępu pracy oraz poziomu realizacji
celów. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, iż zarządzanie czasem nie musi odnosić się
jedynie do życia organizacyjnego. Niezwykle istotne jest świadome panowanie nad
zjawiskami temporalnymi również w kontekście doświadczeń egzystencjalnych oraz
codziennych przeżyć. W artykule pt. „Zarządzanie czasem przez studentów w trakcie
nauczania zdalnego”, który ukazał się w czasopiśmie „Zarządzanie i jakość”, autorzy
postanowili problematykę panowania nad zjawiskami temporalnymi skrzyżować
z e-learningiem (Janecka, i Juźwik, 2020). Kluczowym celem było poznanie opinii osób
uczących się. Z przeprowadzonych badań wynikało, iż większość studentów nie wykazuje
zainteresowania konkretnymi technikami, metodami i aplikacjami, służącymi zarządzaniu
czasem. Autorzy podkreślili jednak, że nietypowa sytuacja, polegająca na przeniesieniu
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organizacji roku akademickiego w wirtualną przestrzeń może mieć wpływ na opinię
respondentów. Nasuwa się hipotetyczna konstatacja, że gdyby zajęcia odbywały się
stacjonarnie być może studenci chętniej korzystaliby z proponowanych technik i metod.
Zmiana trybu nauczania może mieć niebagatelny wpływ na sposoby porządkowania
rzeczywistości. Zarządzanie czasem związane jest z obiektywnym, jak i subiektywnym
wymiarem temporalności. Ciekawą egzemplifikacją, łączącą różnorodne perspektywy
„czasowości” jest macierz Eisenhowera. Ustalanie priorytetów wymaga nie tylko określenia,
jakie zadania są istotne lub pilne, ale również uświadomienia, co dla danej jednostki stanowi
najwyższą wartość. Terminowe wykonywanie zadań, koncypowanie spójnych i możliwych do
zrealizowania celów oraz zapobieganie kryzysom – wymagają pogłębionej i skrupulatnej
analizy zjawisk temporalnych. Człowiek, wskazując, co jest dla niego priorytetowe –
unaocznia swą postawę wobec pracy, obowiązków i wyzwań. Istnieje prawdopodobieństwo,
iż niektórzy studenci nieświadomie korzystają z macierzy Eisenhowera. Czytanie lektur
obowiązkowych, wykonywanie zadań lub przygotowywanie się do kolokwiów – wymagają
uporządkowania czasowej przestrzeni oraz oszacowania temporalnych zasobów. Być może
studenci, zamiast rozrysowywać i uzupełniać macierz – dokonują wartościowania i ustalania
kolejności zadań jedynie w sferze subiektywnych rozważań. Ergo, narzędzia i metody
związane z zarządzaniem czasem mogą pozostawiać nieuchwytne i niezwykle trudne do
zbadania w sferze codziennych praktyk i aktywności.
Pojawiające się problemy i trudności związane z pandemią koronawirusa wymagają
zdecydowanego działania. Do tej pory zarządzanie czasem, przede wszystkim, usprawniało
procesy planowania, kontroli i motywowania pracowników. Nasuwają się jednak pytania, czy
odnoszenie się jedynie do obiektywnego wymiaru czasowości jest dostateczne?
Czy zarządzanie czasem powinno zajmować się tylko i wyłącznie skomodyfikowanymi
zasobami temporalnymi? Wyjątkowa sytuacja wymaga użycia niekonwencjonalnych
narzędzi. Zarządzanie czasem powinno wykroczyć poza interpretację fizycznych wielkości
skalarnych
i podjąć refleksję również nad egzystencjalną przestrzenią doświadczenia ludzkiego. Namysł
nad temporalną triadą: przeszłością, teraźniejszością i przyszłością stanowiłby podstawę do
wykreowania spójnych narracji na temat: dziedzictwa, tożsamości i wizji organizacji
i tworzących je społeczności. Zrozumienie aktualnych przemian, dostrzeżenie zagrożeń
związanych z błyskawicznym postępem technologicznym oraz niepewności, wynikających
z nietrwałości fundamentów poznania – mogłyby usprawnić procesy zarządzania.
Uwzględnienie dodatkowych kontekstów: egzystencjalnych, społecznych, historycznych
i politycznych – otworzyłoby dotąd niepoznaną przestrzeń badawczą. Zarządzanie czasem
dodatkowo wzbogacone o zagadnienia zespolone z etyką – wskazywałoby, w jakim kierunku
powinna podążać ludzkość: jak kreować przyszłość, jak dbać o przeszłość oraz w jaki sposób
radzić sobie z przytłaczającą teraźniejszością. Poprzez panowanie nad zjawiskami
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temporalnymi nie odmienia się wyłącznie obiektywny świat. Przeobraża się również
wewnętrzna świadomość czasu egzystencjalnego.

5. Zakończenie
Rozważania na temat zarządzania czasem zaprezentowane w artykule stanowią zaledwie
asumpt do dalszego namysłu. Warto byłoby przeprowadzić badania, które sprawdziłyby,
jak w rzeczywistości wyglądają podejmowane próby panowania nad zjawiskami
temporalnymi. Mogłoby się okazać, że w istocie podstawą wszelkiego działania jest wola
przetrwania aniżeli pogłębiona refleksja nad egzystencjalnym wymiarem doświadczenia.
Wydaje się jednak,
że w dobie kryzysów oraz szalejącej pandemii, zarzadzanie
powinno podejmować tematy trudne, nieoczywiste i wymagające wieloperspektywicznej
analizy. Wprawdzie podstawą są planowanie i działanie, które mają rzeczywisty i
pragmatyczny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jednakże wszelkie aktywności
powinny opierać się o fundamenty: wiedzy, poznania i refleksji. Czas, posiadający
emergentną i nieuchwytną naturę jawi się jako niezwykle trudny do jednoznacznego i
klarownego zdefiniowania. Z tej przyczyny istotne jest – przynajmniej częściowe –
określenie, czym są zjawiska temporalne i w jaki sposób mogą oddziaływać na
społeczeństwo. Sztuką nie jest snucie domysłów na temat przyszłości, lecz prezentowanie
spójnych i uzasadnionych wizji świata, który kiedyś może się unaocznić.
Zarządzanie czasem symbolizuje nadzieję posiadaną przez społeczeństwo. Wyraża wolę
walki z przeciwnościami losu, nagłymi kryzysami bądź zjawiskami budzącymi lęk i trwogę.
Pandemia koronawirusa odebrała ludziom normalność. Zaburzyła czasową triadę, zmuszając
do reorganizacji dotychczasowego sposobu życia i pracy. Sprawiła, że teraźniejszość
przytłoczyła z całą mocą, przyćmiewając wizję szczęśliwej przyszłości. Zarządzanie czasem
powinno wspomagać procesy powracania do naturalnego stanu rzeczy. Zarówno poprzez
działanie, jak i namysł nad kondycją ludzką uwikłaną w temporalne fenomeny. Kształtowanie
etycznie uzasadnionych postaw wobec świata umożliwi odważne mierzenie się z m.in.
pandemicznymi problemami.
Walczyć czy oczekiwać? Planować czy rozmyślać? Zarządzać czy pozwalać na bycie
kierowanymi? Pojawiające się pytania sugerują, że poszukiwanie własnych ścieżek rozwoju
nie jest jednoznaczne. Związane jest z indywidualną oceną sytuacji. Wiele organizacji lub
przedsiębiorstw stara się działać na własną rękę. Inne z kolei, próbują przeczekać najgorszy
okres. Niezależnie jednak od tego, która z postaw ostatecznie zostanie przyjęta, czas nadal
pozostanie wyzwaniem. Ograniczone temporalny zasoby, niemożność zatrzymania upływu
i zmiany są problemami nie do przezwyciężenia. Człowiek musi pogodzić się z tym, że wraz
z każdą minutą swojego życia zmierza do końca, do śmierci. Nie oznacza to jednak, że biernie
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należy wyczekiwać kresu dni. Możliwe jest działanie oraz ukierunkowywanie działań.
Zarządzanie czasem jest metaforycznym narzędziem, które może nam, ludziom, w tym
pomóc.
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Abstract: From decades word-of-mouth communication constitutes a popular form
of information exchange between consumers and attract attention of scholars as well as
practitioners. In digital age, various online platforms allow consumers express their views and
feelings to millions of users in only seconds. Information’s spread by electronic word-ofmouth are perceived as more credible and have significant influence on customer attitude
toward products, services or companies and customers' decision making. The present paper
focus on the issue of electronic word-of-mouth on customer review platforms. Based on
available literature, the author try to answer a questions why consumers participate in wordof-mouth communication on customer review sites like Yelp.com or Trip Advisor. Amongst
the key consumer motivations to write a review can be find: helping other consumers, helping
companies, social benefits. Consumers read online review mainly in order to reduce time
spent searching a right product, to reduce the risk with regard to buying some product or
service and to belong to certain online community.
Key words: electronic word-of-mouth, review portals, brand image

PRZYCZYNY UCZESTNICTWA W ELEKTRONICZNEJ
KOMUNIKACJI NIEFORMALNEJ. PRZYKŁAD INTERNETOWYCH
SERVISÓW OPINIOTWÓRCZYCH.

Streszczenie: Komunikacja nieformalna od dziesięcioleci stanowi popularną formę wymiany
informacji pomiędzy konsumentami i przyciąga zainteresowanie zarówno naukowców jak i
praktyków. W erze cyfrowej różne platformy internetowe pozwalają konsumentom w ciągu
zaledwie kilku sekund wyrazić swoje poglądy i uczucia milionom użytkowników
jednocześnie. Informacje przekazywane w ten sposób są postrzegane jako bardziej
wiarygodne i mają znaczący wpływ na postawy klientów wobec produktów, usług lub firm
oraz na podejmowanie przez nich decyzji. W niniejszym artykule skupiono się na kwestii
elektronicznej komunikacji nieformalnej na platformach opiniotwórczych. Na podstawie
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dostępnej literatury autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego konsumenci uczestniczą
w komunikacji nieformalnej
na stronach umożliwiających klientom publikowanie
recenzji, takich jak Yelp.com czy Trip Advisor. Wśród kluczowych motywacji konsumentów
do pisania recenzji można znaleźć: pomoc innym konsumentom, pomoc firmom, korzyści
społeczne. Konsumenci czytają recenzje online głównie w celu skrócenia czasu spędzanego
na poszukiwaniu odpowiedniego produktu (usługi), zmniejszenia ryzyka związanego z
zakupem jakiegoś produktu (usługi) oraz ze względu na potrzebę przynależności do pewnej
społeczności internetowej.
Słowa kluczowe: komunikacja nieformalna, serwisy opiniotwórcze, wizerunek marki

1. Introcuction
One of the oldest and prevalent form of communication between consumers that can result
in purchase product or service is word-of-mouth (WOM). WOM is a channel of
communication dominated by consumers and independent of the marketer (Crespo, Gutiérrez
and Mogollón, 2015). In comparison to advertisement, information’s proliferated between
friends and family are perceived as more credible by people. Moreover, the use of WOM on
marketing purposes is much cheaper than traditional advertising for example in television.
Development of new technology, especially Internet, contribute to emergence of new
opportunities to utilize WOM in new manner (Ahrens, Coyle and Strahilevitz, 2013).
Different online platforms allow consumers express their views and feelings to millions of
users in only seconds (Severi, Ling and Nasermoadeli 2014). Vast part of consumers search
information about a brands, products or companies in social media properties before purchase.
The others are willing to share information and own experiences with internet users. More
often this information are more valuable for customers than information from marketers
(Ahrens et. al., 2013).
Feng, Li and Zhang (2019) stated that there are number of evidence in available literature
that user-created online product reviews play a very important role in making consumers’
purchase decisions. An online reviews increasingly affect the commerce demand and
transform the nature of the competition. An information from customer-generated reviews
sites are today also important from the point of view of marketer decision making. It can help
better meet the needs of customers (Hu, Dow, Chong and Liu, 2018). Companies specializing
in offering online reviews for restaurants, doctors and other local businesses, offer millions of
reviews on their websites and are able to attract millions of visits every day. The success of
these platform depends on the quality of provided information and attractiveness of website
(Wu, Che, Chan and Lu, 2015). Popular examples of such online review sites are Amazon
Customer Reviews or TripAdvisor (Reyes-Menendez, Saura and Martinez-Navalon, 2019).
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On the sites like TripAdvisor or Booking.com visitors can see hotels ranking within their
competitive market (Torres, Singh and Robertson-Ring, 2015).
Present paper represents the issue of electronic word-of-mouth communication on the case
of web-based opinion platforms. The author ask a question, why consumers participate in this
type of communication and try to determine a consumers’ motivations in available literature.
First paragraph presents the issue of word-of-mouth communication and electronic wordof-mouth. Second part refers to motives for participation in electronic word-of-mouth
on customer-review platforms. The text is ended with conclusions.

2. Word-of-mouth and electronic word-of-mouth communication
Word-of-mouth (WOM) communication is a formal dissemination of ideas and opinions
between at least two individuals (Sharma, Qiang, Wenjun and Qi, 2013). Hennig-Thurau and
Walsh (2003) defined word-of-mouth as “all informal communications directed to other
consumers about the ownership, usage, or characteristics of particular goods and services
or their sellers”. Sharma, Qiang, Wenjun, Qi stated that, “word-of-mouth is the informal
transmission of ideas, comments, opinions and information between two or more individuals,
neither one of which is a marketer”. Although effected consumers and firms for many years, it
was neglected by marketers for a long time (Sharma et al., 2013).
Word-of-mouth play a pivotal role in customers' decision-making process. It’s a
communication channel that allows people to share opinions and assessments of a company or
its products. According to research from 2007 conducted by Nielsen, 78% of the customers
depend on the online recommendation to make a purchase (Severi, Ling and Nasermoadeli,
2014). Thus, it can be said that electronic WOM is a powerful tool to influence consumer
preferences (You, Vadakkepatt and Joshi, 2015).
Hornik, Satchi, Cesareo andd Pastore (2015) distinguished primary and secondary wordof-mouth. Primary WOM is information derived directly from consumer's experiences with
product and secondary WOM is information that consumer heard about product from others.
There is also positive or negative WOM communication. Positive WOM is disseminated by
customers who are satisfied by the product or service (Hornik, Satchi, Cesareo and Pastore,
2015). Negative WOM is consequence of consumer dissatisfaction of product or retailer.
Dissatisfied customer can switch the brands, making a complaint to the seller or telling others
about bad experience with a product or retailer (Richins, 1983).
Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, Gremler (2004) investigated consumer motives for
participation in word-of-mouth. Based on the literature review, they listed three following
groups of motives: first - Dihter's motives, second - Engel's, Blackwell's, Miniard's motives
and third Sundaram's, Mitra's, Webster's motives.
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Dihter's group of motives contained: product-involvement, self-involvement, otherinvolvement, message-involvement. Dihter's motives are quite positive. Product-involvement
is when customer is satisfied with the product so strongly that he wants to share the
impression with the others. Self-involvement take place when the product meets some special
for user need. Other-involvement refers to the need of message receiver. Messageinvolvement take place when is stimulated by advertisements, commercials or public
relations.
Engel's, Blackwell's and Miniard's group of motives comprise: involvement, selfenhancement, concern for others, message intrigue, dissonance reduction. In comparison to
Dihter's group, this classification has been expanded with negative motives. Involvement
means that customer is interested in the discussed issue. Self-enhancement is when customer
want to build own image and social status. Expressing opinions allow this person gain
attention. Concern for others is a need of helping the other making better purchase decision.
Message intrigue is related to entertainment and dissonance reduction is about mitigating the
doubts associated with purchase decision.
Sundaram's, Mitra's, Webster's group of motives contained: altruism, product
involvement, self-enhancement, helping the company, altruism as a negative WOM, anxiety
reduction, vengeance, advice seeking. Altruism describes the situation when consumer wants
to do something for others without any incentives or rewards. Product involvement take place
when consumer is satisfied with the product and he wants to express the excitement with the
product use. Self-enhancement is creating image of consumers that make wise decisions.
Helping the company as the name implies is a need of help the company. Altruism, as a
negative WOM, takes place when consumer want to prevent others from unsatisfactory
product that he bought. Anxiety reduction is a result of anger and frustration towards
unsatisfactory product. Vengeance is some kind of revenge after negative experience with a
product. Advice seeking can be explained as searching advice from others how to resolve
problem (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh and Gremler, 2004).
In the area of computer-mediated communication, the commonly raised an issue is
electronic word-of-mouth communication (Hornik et al., 2015). According to Ismagilova,
Slade, Rana and Dwivedi (2019) electronic word-of-mouth (eWOM) is “a dynamic and
ongoing information exchange process between potential, actual or former consumers
regarding a product, service, brand or company”. This information exchange is widely
available for each individual as well as institutions via the Internet (Ismagilova, Slade, Rana
and Dwivedi, 2019). Kietzmann's and Canhoto's definition assumes that electronic word-ofmouth encompass “every statement based on positive, neutral or negative experiences made
by potential, actual or former consumers about a product, service, brand, or company, which
is made available to a multitude of people and institutions via the Internet” (2013). Internet
users exchange commercial experiences and product or service evaluations on discussion
forums, electronic newsgroup, instant messaging, blogs, product review websites or virtual
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communities (Hornik et al., 2015). So called electronic word-of-mouth (eWOM) between
current or potential customers play an important role in purchase decision making (You,
Vadakkepatt and Joshi, 2015). Several studies gave prove that eWOM impact on consumers’
intention to buy products or services (Ismagilova et al., 2019). Research carried out by Severi,
Ling and Nasermoadeli (2014) show that the use of electronic WOM in social media enable
companies create and improve brand equity of products or services and help attract customers.
Information’s spread by viral marketing are perceived as trustworthy and marketers should
implement them as a part of advertising strategy. It is important to make sure that target
audiences received the message at appropriate time and place (Severi, Ling and
Nasermoadeli, 2014). Although dissemination of positive opinions can have an effect of free
advertising, enhance brand recognition and drive sales, however eWOM can have also
negative consequences. Negative eWOM can cause financial consequences and the other
irreparable damages (Kietzmann, Canhoto, 2013). Companies should be aware of the risk
related to the activities geared to influence online word-of-mouth. It is important for
companies to understand that customers' opinions about product or brands placed on Internet
are evaluated by the other customers (Brown, Broderick and Lee, 2007).
Kietzmann and Canhoto conducted a research in social media with use of questionnaire.
The authors invited 58 participants (29 male and 29 female) from popular following
platforms: Twitter, Facebook and LinkedIn. Vast majority of respondents, namely 57%,
admitted that post and read electronic WOM equally often. Little less (40%) read more than
post and 2% post more than read. In terms of devices usage, 18% prefer mobile phone to read
whereas 33% use computer. In order to write, 24% of participants indicated mobile devices
and 30% computer. The results also show that Internet users are more likely to write about
positively confirmed expectation about product or service on Facebook, especially when their
needs ere exceed. In terms of negative experiences of product or services, customers prefer to
share mostly on Twitter. Significant part of users admitted that they would not share their
experiences if their expectations were confirmed. Respondents stated that are more likely to
write about better experiences than bad ones (Kietzmann et al., 2013).

3. Consumers’ motives to participate in eWoM on review portals
Present paper is aimed on answer a question, why consumers participate in word-of-mouth
communication on customer review portals. Current literature offers several research in this
field. Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh and Gremler (2004) have recognized the important
role of web-based consumer opinion platforms. The authors stated that communication
articulated on platforms, e. g. Opinions.com or Consumerreview.com can significantly affect
consumers because of worldwide reach, meaningful number of comments from other
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consumers, ease of use and requirement of less Internet skills to obtain information. HennigThurau, Gwinner, Walsh, Gremler assumed that consumer motives for participation in
electronic word-of-moth are the same like in traditional WOM. They examined 11 motives for
participation in web-based opinion platforms: concern for other consumers, desire to help the
company, social benefits received, exertion of power over companies, post purchase active
seeking, self-enhancement, economic rewards, convenience in seeking redress, hope that the
platform operator will serve as a moderator, expression of positive emotions and venting of
negative feelings. The research involved 2000 consumers actively participating in web-based
opinion platforms. Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, Gremler divided consumers for 4
segments: self-interested helpers, multiple-motive consumers, consumer advocates and true
altruists. The results show that the most important motivation, in every 4 groups, constitutes
concern for other customers. In first segment, namely self-interested helpers, the most
important factor that impact on customers (except concern for other customers) was economic
incentives. This segment represents 34% of all respondents. In second segment, multiplemotive consumers, respondents were motivated by various factors and indicated equally all
motives except for economic incentives. Second segment represents 21% of participants. In
third segment, consumer advocates, participants chose one single motives as the most
important, namely concern for other consumers. Third segment represents 17% of
respondents. In fourth segment, named true altruists. Participants of this group stated that they
are motivated to share opinions the most by helping other consumers and helping companies.
Other items were less important for them. This segment constitutes 27% of participants.
To conclude, the results indicated that concern for other consumers, economic incentives,
helping other consumers and helping companies are the most important motives to participate
in web-based opinion platforms. The authors also suggest that to increase users' activity,
platform administrator can include and develop discussion forums, separately from the
product-rating sections. It can be also place for posting personal profile information, available
for the others. These actions increase the sense of community with other users. Managers
should adjust the platform to consumers' demands (Hennig-Thurau et. al, 2004).
Parikh, Behnke, Vorvoreanu, Almanza and Nelson (2014) investigated individual motives
to generate a content on customer review sites. On the research purposes the authors chosen
Yelp.com, one of the most popular review platform in United States. As estimated, the
number of page views in 2014 reach 45 000 000, approximately 1 500 000 a day. This review
site allow consumers to gather and share opinions about restaurants. Reviews placed by other
consumers posted on opinion-sharing websites provide a lot of information that allows avoid
the potential risk of dissatisfaction with consumption. The authors also stated that reviews
generated by other internet users are seen as a reliable source of information and influence
customer choices. Restaurateurs should be aware of the impact such opinions have on their
businesses. In their study, the researchers used an online questionnaire that was posted on
Yelp.com in the “conversations” section of the discussion forum. Because the forum is
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divided on cities, the questionnaire was posted on the discussions assigned to the biggest 20
American cities. The authors collected 72 correctly filled in questionnaire. The sample was
restricted because there were no possibility to collect more questionnaires via Yelp.com site.
In the sample 56% of respondents were female and 44% were male. Almost all respondents
had secondary or higher education (96%) and lived in cities or suburban areas (95%).
Questions in questionnaire were based on potential factors identifies in available
literature. As potential user motivations for generating content on Yelp.com were indicated:
• Willingness to share an experiences with other consumers in online communities,
• To compare own judgment with others judgment,
• To help others with own positive experiences,
• To provide other consumers negative information about the restaurant,
• Willingness to provide positive information about the restaurant,
• For the benefit of other consumers,
• Willingness to retaliate against restaurants in exchange for bad experiences,
• To support favorite restaurants.
The results show that only two of the listed motivations have been identified in the case of
Yelp.com. Users generate content on Yelp.com because: they are driven by the desire to share
their experiences with other consumers in online communities and want to help others with
their own positive experiences.
Men more often than women declared that they read and publish reviews. Moreover,
respondents who declared higher income, saw more benefits from other users' reviews and
were more willing to share their own experiences. Respondents with higher income levels
also showed a greater willingness to mitigate the risk associated with a potential purchase.
Respondents with higher education were more inclined to engage in “community life” and
were motivated by the desire to save the search time for a suitable offer (Parikh, Behnke,
Vorvoreanu, Almanza and Nelson, 2014).
Similarly Ghazi (2017) try to explore the motivations to generate reviews of hotels on
Trip Advisor. Researcher used the technique of an online survey and collected 295
questionnaires. To the study were included users which wrote a reviews for Egyptian 5 star
hotels in the last year. Based on the analysis of the collected questionnaires, Ghazi identified
six motives for writing a hotel reviews on TripAdvisor: writing a review to help other
consumers, writing a review to warn other consumers, because of a need of self enhancement,
to gain social benefits, to help hotels, to venting negative feelings.
Among the respondents, 70% declared authorship of positive hotel reviews, 66% admitted
that generated negative reviews. An important observation is also that the respondents, which
wrote positive reviews, were guided by different motivations than respondents which
generated negative opinions. Consumers are motivated to write positive reviews mainly by
their willingness to help the hotels they have visited and by social benefits. The guests who
are satisfied with their stay probably want to repay the hotel by spreading information about
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the real advantages of the hotel facility. Consumers write negative reviews in large part to
warn other consumers and because of the expected social benefits. Ghazi argued consumers
are likely to punish the hotel for their unpleasant experiences and to do a favor for other
consumers
by warning them against staying in the hotel.
It was found that only social benefits motivate both positive and negative reviews. In both
cases, the greater the expected social benefit, the greater the motivation to write reviews.
The conducted study also allowed to establish that hotel guests write positive or negative
reviews on seven areas: hotel cleanliness, room comfort, quality of service and staff, hotel
facilities, location, food and perceived value.
The analysis also showed that all these areas are important enough for hotel guests to
stimulate the willingness to create positive and negative reviews on Trip Advisor. On the
other hand, other areas influence the creation of positive opinions and others the creation of
negative opinions. It has been shown that the quality of service and staff, the location and
comfort of the rooms have the greatest impact on the willingness to write positive reviews by
guests, while the cleanliness of the hotel and the comfort of the rooms have the greatest
impact on generating negative reviews (Ghazi, 2017).
More recently, Mladenovic, Krajina, Milojevic (2019) carried out quantitative study aims
to examine motives that navigate individuals to share opinions on review sites in the context
of the travel industry. They reminded that Wang and Fesenmaier (2003) believe in the strong
impact of eWoM on information flow and consumer behavior.
The authors focused on the context of an individual’s post-vacation phase. Consumers
compare their experience with their expectations and as a result, they generate an online
reviews. The other Internet users perceive online opinion’s produced in the post-vacation
phase as valuable source of information. Mladenovic, Krajina and Milojevic used a selfadministered online survey. The data was collected during six weeks period. Hyperlink to the
questionnaire was sent by e-mail or direct message on social media. The purposive sample
consist of respondents recruited from authors’ contacts, TripAdvisor and Lonely Planet
forum. The sample contain 52% women and 48% men. Majority of the participants are
younger than 29 (55.5%) and 50% of them come from Southeast Europe. The goal of the
research was to determine the motivation to generate customer review in travel industry. From
the basic group of respondents (N=155), the authors extracted users who wrote an online
reviews (N=74). Vast majority of the 74 respondents are younger than 29 (47%) and no older
than 40 (43%). Meaningful part of subjects (42%) who leave reviews were coming from
Southeast Europe. According to results, men (55.4%) are willing to post reviews more often
than women (45%) (Mladenovic, Krajina and Milojevic, 2019). In general, consumers which
took part in survey indicated following reasons to leave review on Internet sites: helping
vacationers, to help providers/companies, consumer empowerment (the sense of possibility to
exert influence on company), self-directed benefits (mainly concerned about themselves),
social benefit (Bronner, De Hoog, 2011; Mladenovic, Krajina, Milojevic, 2019).
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The most common motive is helping vacationers. This type of altruistic behavior that results
in benefits for another customer whereas the lowest is related to customer empowerment.
Both, age and nationality, did not influence the particular motive to feature an online review
(Mladenovic et al., 2019).
Despite of importance of motives for participation in opinion platforms (write as well as
read), it is also meaningful to know why people seeking information about product, service or
company in this way. Based on the literature review, Hennig-Thurau and Walsh (2003)
identified some motivations. One of them is a need of risk reduction with regard to buying
some product or service. Customers also want to reduce of time spent searching a right
product. Nowadays the market is saturated with wide range of product, services and
information about them. Customers can have some difficulties with process and compare all
alternatives. Even when consumers decided on buying some product, he often wanted to know
offers that he rejected. On the other hand, consumers try to learn how product should be used
and what products are new in the market. Moreover, many platforms offer some incentives for
reading page content, in direct and indirect way. Another motivation to read opinions is
related to the need of belonging to a virtual community. According to an online survey from
December 2000 that involved 4 most popular German opinion platforms (Dayyoo.com,
Hitwin.de, iao.com, Vocatus.de) and 2900 German users, online opinions more often
influence on rejecting product. Negative opinions in comparison to positive opinions exert
greater influence on customers' decision making. Consumers read the information content
because it allows them to make better buying decisions in shorter time. The survey also led to
conclusion that review sites sometimes play a role of “social positioners,” what is mean that
portal gather a virtual community that offers social and information benefits by helping
consumers to compare and process their product experiences.
The authors noticed that remuneration cause a real dilemma. Users driven by various kind
of rewards read platform's content without any impact on buying behavior. At the same time,
they have significant, negative influence on personal communication. From the companies’
point of view, web-based opinion platforms exert significant influence (positive as well
as negative) on customer decision making. Consumer probably will buy a recommended
product or service and rejected worse evaluated one (Hennig-Thurau and Walsh, 2003).

4. Conclusions
Nowadays, in brand building process companies are not alone because customers make
their contribution by saying about brand to each other (Severi, Ling and Nasermoadeli, 2014).
Customer communicate and exchange product or service experience by the Internet.
This phenomenon, named word-of-mouth communication (WOM), attracts scholars as well as
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practitioners. Electronic WOM communication can have significant influence on customer
attitude toward products, services or companies and customers' decision making.
Present paper is aimed on answer a question, why consumers participate in word-of-mouth
communication on customer review portals. To meet the assumed goal the author referred to
some research available in literature. The key consumer motivations are gathered in table 1.
Table 1.
Consumers motivations to participate in WOM on review sites
Motives for creation consumer review
Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh,
Gremler (2004)

- concern for other customers
- economic incentives
- helping other consumers
- helping companies

Parikh, Behnke, Vorvoreanu,
Almanza and Nelson (2014)

- to share experiences with other consumers in online communities

Ghazi (2017)

Positive reviews:

- to help others with their own positive experiences

- willingness to help the hotels
- social benefits
Negative reviews
- to warn other consumers
- because of the expected social benefits
Mladenovic, Krajina, Milojevic
(2019)

Hennig-Thurau and Walsh (2003)

- helping vacationers
- help providers/companies
- consumer empowerment
- self-directed
- social benefit
Motives for reading consumer review
literature review:
- a need of risk reduction with regard to buying some product or
service
- customers also want to reduce of time spent searching a right
product
- because of difficulties with process and compare all alternatives
- he often wanted to know rejected offers
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- to learn how product should be used
- to learn what products are new in the market
- some incentives for reading page content, in direct and indirect way
- need of belonging to a virtual community
Online survey:
- to make better buying decisions in shorter time.
- to belong to a virtual community

Note: Own elaboration.

Despite the progress made, the researchers still indicated the research gap and directions
of future research in the field of the electronic WOM. Yet in 2020, Reyes-Menendez, Correia,
Matos and Adap recommended further research due to the evolution of the industry and the
consumers (Reyes-Menendez, Correia, Matos and Adap, 2020). Future research should also
investigate the role of gender and cultural influences on electronic positive and negative
WOM (Hornik et al., 2015). Brown and Broderick (2007) encouraged to compare evaluation
of information obtained from Internet by experienced Internet users with unexperienced
Internet users. Perhaps lack of experience may increase the credibility of information. It is
also important to know how Internet users combine the information derived from Internet
sources with information's from offline sources like magazines or advertisement (Brown et
al., 2007).
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Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań własnych odnoszących się do
determinantów jakości usług komunikacji miejskiej. Badania ankietowe przeprowadzono
wśród osób korzystających z tej formy komunikacji w Bielsku-Białej. W kwestionariuszu
poproszono respondentów o ocenę i ważność stopnia realizacji 16 kryteriów. Na podstawie
uzyskanych odpowiedzi przeprowadzono analizę IPA (Importance-Performance Analysis), a
jej wyniki zebrano na wykresach macierzowych. Rezultatem było pokazanie, na jakie aspekty
jakościowe usługodawca transportu miejskiego w Bielsku-Białej powinien zwrócić uwagę,
żeby jakość oferowanych usług była na wysokim poziomie i zaspokajała potrzeby pasażerów.
Słowa kluczowe: komunikacja miejska, determinanty jakości, jakość usług komunikacji
miejskiej

DETERMINANTS OF THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT
SERVICES ON THE EXAMPLE OF MZK IN BIELSKO-BIAŁA
Abstract: The article presents the results of own studies relating to the determinants of the
quality of public transport services. Surveys were conducted among people using this form of
communication in Bielsko-Biala. The survey asked respondents to assess and valid the
implementation of 16 criteria. Based on the responses of the respondents, the ImportancePerformance Analysis (IPA) was conducted and its results were collected in matrix charts.
The result was to show what qualitative aspects the service provider of urban transport in
Bielsko-Biala should pay attention to, so that the quality of the services offered is at a high
level and meets the needs of passengers.
Keywords: public transport, determinants of quality, quality of public transport services
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1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych dotyczących
determinantów jakości usług komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.
Komunikacja miejska jest powszechnym środkiem transportu i umożliwia wielu osobom
przemieszczanie się w różne części miasta. Szczególnie ważne jest to, by jej funkcjonowanie
było na wysokim poziomie i zaspokajało potrzeby jej pasażerów, ponieważ wpływa to na
jakość życia mieszkańców miast. Coraz więcej osób wybiera komunikacje miejską jako
środek transportu, ponieważ dzięki niej można łatwiej dostać się do wybranego miejsca
niż samochodem, ze względu na wzmożony ruch samochodowy lub brak miejsc
parkingowych w centrum miasta. Popyt na usługi publicznego transportu pasażerskiego jest
związany z atrakcyjnością oferty przewozowej. Na jakość usług wpływają różne czynniki, na
część z nich pasażer zwraca uwagę, a niektóre są dla niego bardzo ważne. Ustalenie
uniwersalnych wyznaczników jakości jest trudne, ponieważ każdy z podróżnych ma inne
preferencje, oczekiwania oraz wymagania, które odnoszą się do usług komunikacji miejskiej.
Dlatego usługodawcy transportu zbiorowego stoją przed trudnym zadaniem. Ich celem jest
stworzenie oferty przewozowej na wysokim poziomie, która usatysfakcjonowałaby pasażerów
oraz zachęciłaby dużą liczbę osób do skorzystania z ich usług. Aby to uczynić
przedsiębiorstwa muszą ciągle monitorować, obserwować oczekiwania i potrzeby
użytkowników transportu pasażerskiego, poznawać ich opinię, żeby dowiedzieć się jakie są
kluczowe czynniki determinujące jakość. Dzięki temu przedsiębiorstwa świadczące usługi
komunikacji miejskiej będą mogły utworzyć ofertę jak najbliżej wymaganiom pasażerów.

2. Determinanty jakości usług komunikacji miejskiej
Komunikacja miejska pełni ważną funkcje w zaspokajaniu potrzeb transportowych.
Nie tylko daje możliwość przemieszczania się osób po obszarze miejskim, ale również
wpływa na jakość życia mieszkańców oraz gwarantuje rozwój i sprawne funkcjonowanie
miast (Adamkiewicz-Kłos i Załoga, 2017, p. 7).
Komunikacja miejska rozumiana jest jako regularne przewozy pasażerskie
po wyznaczonych trasach komunikacyjnych za pośrednictwem zbiorowych środków
transportu (Landowski i Małkowska, 2015, p. 1959). Dokonując przeglądu literatury, można
zauważyć, że jakość jest związania ze spełnieniem lub przekroczeniem oczekiwań klientów,
więc jakość w transporcie pasażerskim rozumiana jest jako poziom determinujący
zadowolenie klienta (pasażera) z nabytego dobra lub usługi (przejazdu) (Dźwig-Gostkowska i
Mrozik, 2017, p. 161). Inne ujęcia określają jakość transportu publicznego jako zestaw
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kryteriów odpowiednich miar, za które to miary odpowiedzialny jest dostawca usługi
transportowej deklarujący jej zgodność z normą (Brożyna, 2017, p. 74) lub jako funkcję
charakterystycznych cech przejmująca określone wartości, które decydują o ogólnym
poziomie użytkowanej usługi (Dźwig-Gostkowska i Mrozik, 2017, p. 160). Jakość
przewozów jest najważniejszym elementem usługi transportowej, a poziom funkcjonowania
transportu zbiorowego, w dużej mierze, oddziałuje na kształtowanie jakości życia w mieście.
Jakość publicznego transportu pasażerskiego jest ważnym elementem dla każdej osoby
korzystającej z tychże usług. Ważne jest, żeby poziom usługi transportu pasażerskiego
był równy lub bliski oczekiwaniom podróżnych. Świderski (2014, p. 2530) uważa, że
problem dotyczący jakości usług przewozowych nabrał szczególne znaczenie związku z:
– dużą mobilnością społeczeństwa i potrzebą szybkich przemieszczeń,
– rosnącymi wymaganiami, oczekiwaniami, żądaniami klientów,
– coraz większej jakości i niezawodności środków transportu,
– konkurencją wśród przewoźników,
– zwiększającym się zapotrzebowaniem na rekreacje i usługi turystyczne,
– szybkością rozwijania się systemów zarządzania infrastrukturą transportową.
By usługi przewozowe były na jak najwyższym poziomie, przedsiębiorstwa, które
zajmują się oferowaniem usług publicznego transportu zbiorowego, powinny wziąć pod
uwagę między innymi oczekiwania i preferencje pasażerów, by jak najlepiej dostosować
swoją ofertę do wymagań podróżnych. Pozwoli to na zatrzymanie dotychczasowych
pasażerów korzystających z usług. Powinny również rozważyć opcję, która zachęciłaby oraz
przekonała dużą liczbę osób, by zmienili swój dotychczasowy środek transportu na ich usługę
przewozową. Dlatego przedsiębiorstwa prowadzące usługi publicznych przewozów stoją
przed trudnym zadaniem, muszą nieustannie tworzyć usługi przewozowe o jak najlepszej
jakości. Według Tłuczak (2013, p. 38), aby komunikacja miejska miała kluczowy udział w
przemieszczaniu się mieszkańców miasta, konieczne jest poznanie oczekiwań pasażerów,
ważna jest znajomość preferencji podróżnych i umiejętność ich zaspokajania, a także
zapewnienie wysokiej jakości usług przewozowych przez przedsiębiorstwa komunikacyjne.
Wymagania jakościowe stawiane przez podróżnych ciągle wzrastają, ponieważ są coraz
bardziej świadomi swoich potrzeb, a także przez to, że jakość życia w miastach nieustannie
wzrasta. Spełnienie tych oczekiwań jest bardzo ważne, gdyż wpływa to na sposób
postrzegania usługodawcy przez pasażerów. Według Grazmy (2011, pp. 129–130)
najczęstszymi czynnikami, na które zwracają uwagę pasażerowie komunikacji miejskiej, to:
– czas oraz koszt podróży,
– dostępność,
– bezpośredniość,
– częstotliwość i rytmiczność,
– punktualność,
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– łatwość korzystania z systemu,
– bezpieczeństwo,
– dostępność informacji,
– pewność realizacji usługi.
Ocena jakości komunikacji miejskiej jest złożonym zagadnieniem. Kluczowym
działaniem przedsiębiorstw komunikacyjnych jest oferowanie usług przewozowych. Jedynie
atrakcyjna oferta przewozowa może być przedmiotem zainteresowania pasażera (Świderski,
2011, p. 3). Poznanie preferencji, oczekiwań pasażerów wpływa na wybór kryteriów jakości
w transporcie zbiorowym. Aspektów wpływających na jakość usług jest wiele i trudno jest
wymienić wszystkie ze względu na to, że są uzależnione od wymagań i preferencji
konsumentów, a każdy użytkownik transportu przewozowego ma inny wzorzec jakości.
Dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie wymagań podróżnych, poznawanie ich opinii na
temat oferowanych usług, a także nieustanne doskonalenie usług, by móc sprostać
oczekiwaniom i zaspokoić satysfakcję klientów.

3. Wyniki przeprowadzonych badań własnych
W celu określenia determinantów satysfakcji użytkowników komunikacji miejskiej
przeprowadzono badanie ankietowe, które było częścią pracy licencjackiej (Dominik, 2020).
Kwestionariusz ankiety składał się z 12 pytań, które dotyczyły poznania opinii respondentów
na temat ich zadowolenia oraz jakości usług świadczonych przez MZK w Bielsku-Białej,
a także z 5 pytań metryczki. W badaniu wzięło udział 177 osób i skierowane było do osób
korzystających z komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Do przeprowadzenia badania
wykorzystano
portale
społecznościowe
poprzez
zamieszczenie
informacji
o
przeprowadzanych badaniach wraz z odnośnikiem do ankiety. Pozwoliło to na odpowiednie
zróżnicowanie badanej grupy respondentów. Dzięki udzielonym odpowiedziom można było
zdobyć informacje, o determinantach jakości usług komunikacji miejskiej oraz poznać opinię
pasażerów na ten temat. Oprócz tego pozwoliły one sformułować odpowiednie wnioski
dotyczące jakości usług MZK w Bielsku-Białej i na jakich aspektach jakościowych
przedsiębiorstwo powinno skupić swoją uwagę, aby oferta przewozowa była na wysokim
poziomie i odpowiadałaby oczekiwaniom pasażerów.
Respondenci mieli możliwość ocenienia według własnych odczuć ważności czynników
mogących mieć wpływ na jakość oraz zadowolenie z świadczonych usług komunikacji
miejskiej, a potem dokonać oceny badanych czynników odnośnie oferowanych usług przez
MZK w Bielsku-Białej, zgodnie z własnymi odczuciami. Dzięki temu można było
przeprowadzić analizę IPA dla wszystkich badanych oraz dla osób często jak i rzadko
korzystających z usług komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.
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Analiza IPA jest narzędziem, stosowanym po to, aby lepiej zrozumieć zadowolenie
klientów i wskazać obszary, które wymagają natychmiastowej poprawy. Macierz IPA
podzielona jest na cztery obszary (rysunek 1) i uzyskane wyniki można zinterpretować
w sposób następujący:
– czynniki ważne i dobrze oceniane – aspekty, które należy utrzymywać na tym samym
poziomie (pole A),
– czynnik ważne, ale źle oceniane – aspekty, które wymagają natychmiastowej poprawy
(pole B),
– czynniki mało ważne i źle oceniane – atrybuty, które nie są ważne i nie stanowią
zagrożenia (pole C),
– czynniki mało ważne, ale dobrze oceniane – atrybuty, na których nadmiernie skupiona
jest uwaga (pole D) (Biesok i Wyród-Wróbel, 2015, p. 26).

[Utrzymać]

Słaba ocena

Pole D

Pole A

Pole C

Pole B

Ważność

Dobra ocena

[Poprawić]
Ocena
Mała ważność

Duża ważność

[Nie skupiać się]

[Skoncentrować wysiłki]

Rysunek 1. Pola macierzy IPA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biesok i Wyród-Wróbel (2015, p. 27)
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Rysunek 2. Macierz analizy IPA skonstruowaną na podstawie opinii dla wszystkich
respondentów biorących udział w badaniu ankietowym.
Źródło: Badanie własne
Dokonując analizy macierzy IPA, która została przedstawiona na rysunku 2 można
dostrzec, że aspektami bardzo ważnymi, które respondenci ocenili wysoko i nie potrzeba
zmieniać to: bezpieczeństwo podróży, cena biletu, odpowiednie rozmieszczenie przystanków
na całej trasie. Natomiast do aspektów, które należy poprawić w pierwszej kolejności zalicza
się: punktualność, dostępność połączeń, częstotliwość kursowania autobusów, jak i również
czas przejazdu autobusu. Aspektami mało ważnymi, które można zmienić w drugiej
kolejności są komfort jazdy, ilość dostępnych linii autobusowych, bezpośredniość oraz
klimatyzacja. Do aspektów wysoko ocenionych, których nie ma potrzeby poprawiać,
ponieważ zostały uznane przez respondentów za mało istotne włącza się kultura osobista
kierowcy, łatwość nabycia biletów, stan techniczny pojazdów, dobra technika jazdy kierowcy
oraz czystość w pojazdach.
Analiza macierzy IPA dla badanych, którzy zadeklarowali, że często korzystają z usług
komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej przedstawia rysunek 3. Z kolei dla respondentów
podróżujących rzadko autobusami obrazuje rysunek 4.
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Rysunek 3. Macierz analizy IPA dla osób często korzystających z usług komunikacji
miejskiej w Bielsku-Białej
Źródło: Badanie własne

Rysunek 4. Macierz analizy IPA dla osób rzadko korzystających z usług komunikacji
miejskiej w Bielsku-Białej
Źródło: Badanie własne
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Analizując dwa powyższe rysunki przedstawiające macierz IPA dla osób często,
jak i również rzadko korzystających z usług komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej można
wywnioskować, że uczestnicy badania byli zgodni w ocenie, co do następujących czynników:
– aspekty bardzo ważne, źle oceniane, które należy poprawić w pierwszej kolejności:
dostępność połączeń, częstotliwość kursowania autobusów,
– aspekty bardzo ważne, wysoko oceniane: bezpieczeństwo podróży, odpowiednie
rozmieszczenie przystanków na całej trasie,
– aspekty mało ważne, nisko oceniane, które powinno się poprawić w następnej
kolejności: klimatyzacja, komfort jazdy, bezpośredniość oraz czystość w pojazdach,
– aspekty mało ważne, wysoko oceniane, u których nie ma potrzeby wprowadzać zmian:
kultura osobista kierowcy.
Pozostała ocena czynników determinujących jakość usług różniła się względem siebie.
Według uczestników badania, którzy opowiedzieli się, że często podróżują komunikacją
miejską w Bielsku-Białej, jak najszybciej należy dokonać zmiany przy dostępności połączeń,
częstotliwości kursowania autobusów, czasie przejazdu oraz punktualności. Natomiast
wysoko ocenionymi aspektami, uznanymi przez respondentów za ważne, były:
bezpieczeństwo podróży, odpowiednie rozmieszczenie przystanków na całej trasie, stan
techniczny środków transportu, a także cena biletu. Natomiast w odpowiedziach osób rzadko
korzystających z komunikacji miejskiej w pierwszej kolejności występuje potrzeba zmiany
przy częstotliwości kursowania autobusów, a czynniki wysoko ocenione to łatwość nabycia
biletu, bezpieczeństwo podróży, punktualność i odpowiednie rozmieszczenie przystanków na
całej trasie.
Największa różnica w ocenie czynników determinujących jakość usług komunikacji
miejskiej była związana z punktualnością. Grupa respondentów, która opowiedziała się za
tym, że często korzysta z usług MZK Bielsko-Biała źle oceniła punktualność autobusów i jest
to aspekt, który należy jak najszybciej poprawić i usprawnić, by podróżowanie autobusami do
miejsc docelowych było łatwiejsze. Natomiast badani deklarujący, że rzadko wybierają usługi
MZK Bielsko-Biało jako środek transportu uznali, że punktualność autobusów jest
prawidłowa i nie jest czynnikiem, który wymaga poprawy.

4. Podsumowanie
Usługi komunikacji miejskiej są istotnym elementem istnienia każdego miasta
i podwyższanie jej poziomu jakości ułatwi mieszkańcom miast na przemieszczanie się do
wybranych miejsc docelowych. Wymagania jakościowe stawiane przez podróżnych ciągle
wzrastają, dlatego ważne jest poznawanie ich potrzeb oraz w jak największym stopniu
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sprostanie ich oczekiwań, żeby satysfakcja ze świadczonych usług była na wysokim
poziomie.
Po analizie uzyskanych wyników, można przyjąć wniosek, że udoskonalenie jakości
transportu organizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej powinno
szczególnie skupić się na poprawie następujących kwestii:
– punktualności – rozbieżność pomiędzy czasem przyjazdu autobusu podanym w
rozkładzie jazdy, a czasem rzeczywistego przyjazdu według ankietowanych powinna zostać
zredukowana,
– częstotliwości kursowania autobusów – znaczna część ankietowanych wyraziła opinię,
że autobusy powinny kursować częściej. Zwiększenie częstotliwości spowodowałaby
zmniejszenie tłoku w autobusach, a także większe możliwości dostania się do centrum miasta,
– dostępności połączeń – duża część ankietowanych wskazała problem zbyt małej liczby
połączeń linii autobusowych, która uniemożliwia dostanie się do skrajnych dzielnic miasta
lub do innych miejsc, gdzie występuje utrudniony dojazd kilkoma liniami autobusowymi.
Atrakcyjna oferta przewozowa może zachęcić i zainteresować mieszkańców BielskaBiałej do skorzystania z usług komunikacji miejskiej. Poprawa jakości w wyżej
wymienionych czynnikach jest bardzo istotna, ponieważ za ich zmianą opowiedziała się
największa liczba badanych i mogłaby spowodować większe zadowolenie pasażerów
z oferowanych usług. MZK w Bielsku-Białej powinien systematycznie monitorować jakość
swoich oferowanych usług i dopasowywać do potrzeb pasażerów.
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Streszczenie: Aktualnie Facebook jest liderem wśród serwisów społecznościowych pod
względem aktywnych użytkowników, którzy codziennie logują się do portalu w celu
wymiany doświadczeń, rozmowy ze znajomymi, ale także poznawania opinii dotyczących
produktów lub usług. Ponadto możliwe jest tworzenie komunikatów reklamowych, które
wyświetlane są użytkownikom na podstawie określonych zmiennych. Znajomość opinii
poszczególnych grup odbiorców może w znaczący sposób wpłynąć na skuteczność oraz
efektywność prowadzonych kampanii reklamowych. Dlatego celem niniejszego artykułu jest
wskazanie czynników wpływających na odbiór reklam na Facebooku przez segment
„młodych dorosłych”. Zastosowano dobór próby nielosowy - metodę kuli śnieżnej. W celu
przeprowadzenia badania wykorzystano narzędzie pomiaru jakim jest kwestionariusz ankiety.
Słowa kluczowe: reklama internetowa, reklama w mediach społecznościowych, Facebook.

RECEIVING FACEBOOK ADVERTISING BY THE “YOUNG ADULTS”
SEGMENT
Abstract: Currently, Facebook is a leader among social networking sites in terms of active
users who log into the portal every day to exchange experiences, chat with friends, but also
learn about opinions about products or services. In addition, it is possible to create advertising
messages that are displayed to users based on specific variables. Knowing the opinions of
individual groups of recipients can significantly influence the effectiveness and efficiency of
the conducted advertising campaigns. Therefore, the aim of this article is to identify the
factors influencing the reception of Facebook ads by the segment of "young adults". The nonrandom sampling was used - the snowball method. In order to conduct the study, a measuring
tool was used, which is a questionnaire.
Keywords: Internet Advertising, Social Media Advertising, Facebook.
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1. Wprowadzenie
Internet, czyli sieć sieci, globalna sieć komputerowa umożliwiająca użytkownikom szybką
komunikację jest również przestrzenią wykorzystywaną do podejmowania działań związanych
z marketingiem (Hofmokl, 2009). Możliwe jest kierowanie komunikatów za pomocą portali
i serwisów społecznościowych, które powszechnie nazywane są jako social media. Wskazuje
się, że 15,4% wydatków na reklamę online w Polsce przeznacza się na komunikaty kreowane
i przesyłane za pośrednictwem social media (IAB Polska/PwC Adex, 2018). Należy
podkreślić, że Facebook jest portalem gromadzącym największą liczbę użytkowników w
Polsce. Analizując bieżące raporty, to aż 19,71 mln. osób, posiadających konta w tym
serwisie społecznościowym (NapoleonCat, 2020). Opisywany serwis ma zasięg
międzynarodowy, dlatego można reklamować na nim produkty dla ludzi z całego świata. To
jest jeden
z powodów, dla którego reklamodawcy chętnie inwestują w
promocję wewnątrz serwisu.
W literaturze przedmiotu można znaleźć informacje,
że reklamowanie na Facebooku to jeden z najważniejszych trendów społecznych ostatniej
dekady (Ertugan, 2016). Jednak należy zastanowić się, czy serwisy społecznościowe, które z
definicji mają na celu umożliwienie interakcji między użytkownikami, są dobrym kanałem do
prowadzenia reklam produktów
lub usług.
Mnogość komunikatów reklamowych w Internecie wymusza tworzenie treści, które będą
spełniały oczekiwania odbiorców. To właśnie oni decydują w sieci o tym, który komunikat
reklamowy będzie im wyświetlany, z którym wejdą w interakcję. Dlatego ważne jest,
aby reklamodawcy posiadali wiedzę na temat stosunku odbiorców wobec reklam na
poszczególnych serwisach czy stronach internetowych. Postanowiono zbadać, jakie czynniki
wpływają na odbiór reklam na Facebooku przez segment „młodych dorosłych”.

2. Istota reklamy internetowej

Reklama internetowa jest jedną z nowoczesnych form reklamy. Definiowana w literaturze
przedmiotu jako forma treści komercyjnej dostępnej w Internecie, która została
zaprojektowana w celu poinformowania potencjalnych nabywców o usługach lub produktach
(Borusiak, 2015). Analizując istotność reklamy internetowej, należy wskazać na cele, które za
jej pośrednictwem powinny być osiągane. W literaturze przedmiotu można znaleźć model
AIDA, który odnosił się do celów, które komunikat reklamowy ma wywołać względem
odbiorcy (Li, Yu, 2013). Za jego pośrednictwem opisuje się etapy reakcji nabywców na
emitowaną reklamę: przyciągnięcie uwagi, zainteresowanie, chęć/pożądanie, oraz akcja.
Skrót tego modelu stworzono od pierwszych liter reakcji w języku angielskim: attention,
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interest, desire oraz action (Kozłowska, Pańkowski, 2018). Jednak uważa się, że ten model
nie posiada jednorodności w podejściu do celów (efektów) reklamowych (Kozłowska, 2016).
Za efekty wskazano (Woźniczka, 2009):


efekty mediowe - związane z dotarciem do odbiorcy,



efekty komunikacyjne - związane z psychologicznymi reakcjami odbiorcy,



efekty behawioralne - dotyczące wywołania określonych zachowań,

 efekty ekonomiczne - związane najczęściej ze sprzedażą.
Osiągnięcie tych efektów pozwala na stwierdzenie, że reklama wywołała odpowiednie
reakcje u odbiorców. Dlatego na podstawie tego, możliwe jest wyznaczenie celów,
związanych z podejściem oddziaływania reklamy na konsumenta, czyli (Rositer, Percy, 1997):
1. Kontakt z przekazem reklamowym.
2. Przetwarzanie informacji.
3. Kształtowanie postawy wobec produktu.
4. Zachowanie konsumentów wobec produktu.
5. Sprzedaż produktu.
6. Zysk.
Te podejście dotyczy również reklamy tradycyjnej, gdyż zostało opracowane przed
pojawieniem się komercyjnego użycia Internetu. Jednak to właśnie stosowanie reklamy
internetowej umożliwia wykorzystanie funkcji, narzędzi oraz możliwości, które dotychczas
uznawano za niemożliwe. Do analizy warto posłużyć się zestawieniem różnic między
reklamą internetową a reklamą tradycyjną. Umożliwi to zrozumienie potencjału reklam
kierowanych za pośrednictwem Internetu. Różnice zaprezentowano w tabeli nr 1.
Tabela 1.
Różnice między reklamą tradycyjną i internetową
Możliwości reklamy
Badane kryterium
internetowa

tradycyjna

Sprawdzenie interakcji odbiorcy z reklamą

Wysoka

Niska

Zbieranie informacji o odbiorcy

Wysoka

Niska

Dopasowanie reklamy do informacji o odbiorcy

Wysoka

Brak

Elastyczność czasu wyświetlania

Wysoka

Brak

Śledzenia zachowania odbiorców

Wysoka

Brak

Note: Juźwik, M. (2020), Reklamy na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu
internetowym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Reklamodawcy mają przede wszystkim nowe możliwości związane ze sprawdzeniem
interakcji odbiorcy z reklamą internetową. Możliwe jest tworzenie segmentów
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użytkowników, którzy znajdują się na przykład na innym etapie lejka zakupowego. Posiadają
również narzędzia umożliwiające sprawdzenie zainteresowań oraz zachowań podejmowanych
w Internecie, co następnie może być dobrze wykorzystane przy tworzeniu grup odbiorców
komunikatów. Posiadając wiedzę na temat zainteresowań możliwe jest jeszcze lepsze
dopasowanie reklamy do jej odbiorców. Ponadto reklamodawcy posiadają wysoki stopień
elastyczności związany z czasem emisji reklamy. Mogą ustalać kalendarz wyświetleń,
modyfikować go w czasie rzeczywistym, co niestety jest niemożliwe przy reklamie radiowej
czy telewizyjnej. Należy również wskazać na możliwość śledzenia zachowania odbiorców
względem komunikatu reklamowego. W przypadku reklamy internetowej istnieje opcja
odczytania statystyk związanych między innymi z kliknięciem w reklamę, przejściem na
stronę docelową, czasem spędzonym na zapoznawaniu się z treściami na stronie internetowej,
czasem spędzonym na oglądaniu wideo. Reklamodawcy wykorzystujący te możliwości mogą
jeszcze lepiej osiągać zakładane cele prowadzonych kampanii.
Znaczącą różnicą między reklamą offline, a reklamą online jest przede wszystkim miejsce
jej emisji, ale również typ przekazu. Wskazuje się, że reklamy internetowe są przekazami
typu pull, a reklamy tradycyjne typu push (Parys, 2009). Pierwsze z nich określają, że to
właśnie użytkownicy docierają do komunikatu reklamowego i decydują czy chcą być jej
odbiorcami (Habryń, 2002). Natomiast drugie wskazują na „wypchnięcie” komunikatu,
podsunięcie odbiorcy konkretnej informacji, co w literaturze przedmiotu opisywane jest
niekiedy jako stosowanie komunikatów o charakterze agresywnym (Jaska, 2013).

3. Formy reklamy internetowej

Współcześnie można wskazać na wielość form reklamy internetowej. Przyczyną tego
zjawiska może być dostęp do coraz nowszej technologii, poszukiwanie nowych pomysłów
kreacyjnych lub zwiększającej się przepustowości informacyjnej Internetu (Filar, 2012). Ze
względu na specyfikę rynku reklamy internetowej, niemożliwe jest wskazanie klasyfikacji,
która uznawana jest za jedynie obowiązującą. Jednak warto wskazać na tę, która została
opracowana w drugiej połowie 2017 roku. Można ją uznać za taką, która jest aktualna.
Autorzy tej klasyfikacji zaproponowali następujące rodzaje reklamy internetowej (Horbal,
Naychuk-Khrushch, Orylkova, 2017):

57



Pay Per Click Advertising - reklamy opłacane po wystąpieniu interakcji między
odbiorcą, a komunikatem reklamowym,



Social Media Advertising - reklamy emitowane w portalach społecznościowych,
takich jak między innymi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
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Mobile Advertising - reklamy kierowane do użytkowników urządzeń mobilnych
takich jak telefon, tablet, iPad,



Display Advertising - reklamy występujące w formach pop-up, pop-under,
banerów, reklam tekstowych, wideo oraz typu flash,



E-mail Advertising - reklamy kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej,



Landing page - strona docelowa, stworzona dla jednego, konkretnego celu
konwersji (Bielawa, 2011).
Znajomość poszczególnych form umożliwia kierowanie komunikatów reklamowych
do grup odbiorców. Wiedza na temat stosunku poszczególnych osób do konkretnych narzędzi,
pozwala na wybór odpowiedniej formy przez reklamodawcę.

4. Istota reklamy na Facebooku

Aktualnie Facebook, czyli serwis społecznościowy o zasięgu międzynarodowym
jest liderem wśród innych portali pod względem funkcjonalności, użytkowników
posiadających konta oraz aktywnych użytkowników. Oprócz funkcji związanych
z prowadzeniem konta prywatnego, służącego do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
posiada rozbudowane opcje reklamowe. Dzięki nim umożliwia reklamowanie produktów lub
usług na przeznaczonych do tego specjalnych stronach, tak zwanych Fanpage. Warto
zauważyć, że możliwe jest prowadzenie kampanii reklamowych w serwisie przy stosunkowo
niskich budżetach reklamowych. Jednak określenie istotności prowadzenia działań
reklamowych wewnątrz tego serwisu, możliwe będzie po zaprezentowaniu istniejącego
mechanizmu reklamowego. Bazuje przede wszystkim na preferencjach reklamowych
użytkowników portalu. Reklamodawcy mogą kierować reklamy na podstawie następujących
aspektów związanych
z danymi o użytkownikach:
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lokalizacji - wybór położenia geograficznego, w obrębie którego będzie
wyświetlana stworzona reklama,



wieku - wybór przedziału wiekowego odbiorców reklamy (możliwe jest wybranie
od 13 roku życia do 65+),



płci - wybór płci, umożliwia
dla poszczególnych płci,



języka - wybór języka, który został ustawiony przez użytkowników portalu jako
domyślny,



zainteresowań - wybór zmiennych, na podstawie których algorytm dopasuje
komunikat reklamowy na podstawie interakcji użytkowników z innymi
wyświetlanymi treściami,

stworzenie

zawierających

różne

treści
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zachowań - wybór konkretnych elementów, które są wykorzystywane przez
użytkowników, na przykład system operacyjny,



danych demograficznych - wybór informacji o użytkownikach, umieszczanych
przez nich na profilach osobistych, takich jak: status związku, wykształcenie,
stanowisko.
Jednak oprócz wyboru grupy odbiorców na podstawie powyższych aspektów, istnieje
jeszcze ważna kwestia związana z tworzeniem kreacji reklamy. Twórcy serwisu umożliwiają
tworzenie różnych formatów reklamowych, które mogą być wyświetlane w różnych
miejscach. Wskazuje się na następujące umiejscowienia reklam na Facebooku: aktualności,
marketplace, źródła wideo, prawa kolumna Facebooka, relacje na Facebooku, wideo typu instream, wyniki wyszukiwania, artykuły ekspresowe (Jabłoński, 2019). Ze względu na wymiar
grafik, długość produkcji audiowizualnej, objętość tekstu, możliwe jest kierowanie
komunikatów w inne miejsca. Należy zastanowić się również nad tym, z jakich miejsc może
korzystać opracowywana grupa odbiorców na potrzeby konkretnych kampanii.
Twórcy Facebooka szczycą się transparentnością reklam sponsorowanych w serwisie,
dzięki czemu użytkownicy mogą mieć realny wpływ na to, co wyświetla się im na stronie
głównej. W tym celu wdrożono funkcje takie jak:


Dlaczego widzisz tę reklamę - umożliwiającą wyświetlenie konkretnych
informacji, na podstawie których użytkownik został dopasowany do kryteriów
wskazanych przez reklamodawcę.



Ukryj reklamę - powodującą usunięcie reklamy ze strony głównej po wskazaniu
przyczyny ukrycia. Dzięki temu możliwe jest doprowadzenie do sytuacji, w
których użytkownikom nie będą się wyświetlały niechciane komunikaty.



Zgłoś reklamę - umożliwiającą przesłanie informacji do administratorów serwisu
o naruszeniu regulaminu lub standardów społeczności po wskazaniu przyczyny
zgłoszenia.
To właśnie transparentność reklam oraz wielość funkcji pozwala na stwierdzenie,
że warto wykorzystywać ten serwis do celów reklamowych. Jednak, aby prowadzone
działania były skuteczne i efektywne, należy dobrać odpowiednią grupę docelową,
poprzedzoną pogłębioną analizą, stworzyć angażujący tekst reklamowy oraz przykuwającą
uwagę grafikę.

5. Cel, zakres pracy i metodologia badań

Celem prowadzonych badań było wskazanie czynników wpływających na odbiór reklam
na Facebooku przez segment „młodych dorosłych”. Badaniem zostało objętych 362 osoby
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obojga płci z różnych miast w Polsce należących do segmentu „młodych dorosłych”.
W centrum zainteresowań znalazł się ten segment ze względu na pewne cechy
charakterystyczne. Pierwsza cecha odnosi się do sposobu korzystania z sieci Internet oraz
aktywne uczestnictwo w budowaniu środowiska zaangażowanych użytkowników
w poszczególnych mediach społecznościowych. Druga cecha odnosi się do kwestii
postrzegania rzeczywistości i podejmowania decyzji. Wskazuje się, że ten segment rynku jest
krytyczny wobec otoczenia oraz uważny na próby manipulacji (Ostrowska, 2010).
Dominującą grupą były kobiety w przedziale 18-24 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
(19)
oraz metryczki umożliwiającej wskazanie zmiennych demograficznych
oraz sytuacji społeczno-zawodowej. Ze względu na specyfikę próby stworzono formę
elektroniczną kwestionariusza, która usprawniła proces zbierania danych.

5. Wyniki przeprowadzonych badań własnych

Pierwsze pytanie w przygotowanym kwestionariuszu ankiety miało charakter ogólny,
wprowadzający w tematykę prowadzonego badania. Respondenci mogli zrozumieć,
że badanie będzie związane z działaniami podejmowanymi względem opisywanego serwisu
społecznościowego. Umożliwiło również dokonanie selekcji respondentów ze względu na
korzystanie z Facebooka. Poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jak
często odwiedza Pan/Pani serwis Facebook?”. Ankietowani mogli zaznaczyć jedną
odpowiedź. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku nr 1.
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Rysunek 1. Częstotliwość korzystania z serwisu Facebook. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na
Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.
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Respondenci wskazali, że korzystają z Facebooka kilka razy dziennie (50%).
Powodem odwiedzania tego serwisu może być występowanie różnorodnych treści dostępnych
na portalu. Następną odpowiedzią była kilka razy w tygodniu (37%). Warto zauważyć, że
przynajmniej raz dziennie korzysta 62% ankietowanych. Jednak w ramach badania
postanowiono uzyskać bardziej precyzyjne dane dotyczące częstotliwości z tego serwisu
społecznościowego. Dlatego poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na kolejne
pytanie „Ile czasu przeciętnie spędza Pan/Pani na Facebooku?”. Każdy mógł zaznaczyć jedną
odpowiedź. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku nr 2.
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Rysunek 2. Przeciętny czas spędzony na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na
Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Najwięcej respondentów twierdzi, że spędza od jednej do dwóch godzin na portalu
(42%). Należy wskazać, że aż 73% respondentów korzysta z tego serwisu minimum godzinę
w dniu, gdy podejmują już tę aktywność. Przez godzinę mogą być odbiorcami wielu
komunikatów reklamowych udostępnianych na portalu. Wskazuje się, że, możliwe jest
obejrzenie jednego komunikatu reklamowego na pięć postów. Biorąc pod uwagę tempo
przewijania strony głównej, można uznać, że takich komunikatów można obejrzeć
stosunkowo dużo.
Kolejne pytanie dotyczyło urządzeń, z których korzystają respondenci w celu
sprawdzenia Facebooka. Analizując czynniki wpływające na skuteczność i efektywność
reklam na Facebooku, uznano za kluczowe poznanie odpowiedzi na te pytanie. Dzięki temu
możliwe było poznanie umiejscowień reklam, które potencjalnie powinny być najbardziej
widoczne dla osób należących do segmentu „młodych dorosłych”. Dlatego poproszono
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ankietowanych o wskazanie odpowiedzi na pytanie „Z jakich urządzeń korzysta Pan/Pani do
sprawdzenia Facebooka?”. Respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie trzy z czterech
możliwych odpowiedzi oraz wskazać własną. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku
nr 3.
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Rysunek 3. Wykorzystywane urządzenia do korzystania z Facebooka. Źródło: Juźwik, M. (2020),
Reklamy na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Jak można zauważyć prawie wszyscy respondenci (aż 99%) korzystają z telefonu
komórkowego do przeglądania tego serwisu społecznościowego. Dlatego można wskazać
konieczność dostosowania formatów reklamowych do tego typu urządzeń, gdyż to może
doprowadzić do wzrostu zainteresowania względem prezentowanych reklam.
Ponadto reklamodawcy nie powinni zawężać umiejscowień reklam do samej wersji
przeglądarkowej (komputer), gdyż te reklamy mogą nie dotrzeć do wszystkich użytkowników
z danej grupy docelowej.
Postanowiono sprawdzić w jakim celu ankietowani korzystają z Facebooka. Dlatego
poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „W jakim celu korzysta
Pan/Pani
z Facebooka?”. Każdy mógł wybrać dowolną liczbę opcji oraz wskazać własną. Rozkład
wyników zaprezentowano na rysunku nr 4.
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Rysunek 4. Cel korzystania z Facebooka. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na Facebooku jako
przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział
Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Analizując otrzymane wyniki, należy wskazać, że zdecydowana większość badanych
korzysta z serwisu w celu sprawdzenia aktualności oraz rozmowy ze znajomymi (88%). Dla
reklamodawców jest to bardzo ważna informacja, gdyż reklamy kierowane do sekcji
„Aktualności” mogą najczęściej trafiać do użytkowników. Ponadto kierowanie reklam do
wewnętrznego komunikatora Messenger mogą być również skuteczne w przypadku badanej
próby. Warto wskazać, że respondenci wskazują również na czytanie artykułów (60%),
oglądanie filmów (26%), komentowanie postów (23%). Jednak warto wskazać, że
ankietowani poszukują w serwisie rekomendacji dotyczących usług (22%) oraz produktów
(19%). Analizując te wyniki należy podkreślić, że Facebook jest portalem społecznościowym,
którego głównymi funkcjonalnościami nie jest wskazywanie ofert użytkownikom, a mimo to,
część badanych osób decyduje się na poszukiwanie usług czy produktów.
W dalszej części badania starano się sprawdzić również znajomość dostępnych sekcji
na Facebooku. Dlatego poproszono ankietowanych o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy
zna Pan/Pani podane sekcje na Facebooku?”. Respondenci mogli zaznaczyć dowolną liczbę
odpowiedzi. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku 5.
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Rysunek 5. Znajomość dostępnych sekcji w serwisie Facebook. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy
na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Analizując powyższe wyniki można stwierdzić, że prawie wszyscy, bo aż 99%
respondentów zna sekcję „Aktualności”. Może to oznaczać, że reklamy wyświetlane w tej
sekcji będą osiągały najwyższe wskaźniki „klikalności”. Następnie ankietowani wskazali
„Relacje” jako najbardziej rozpoznawalną sekcję, ponieważ 86% respondentów zaznaczyło
taką odpowiedź. Kolejny jest „Marketplace”, w którym możliwe jest wystawianie produktów
na sprzedaż oraz dokonywanie zakupów. W badanej próbie jest on rozpoznawalny, gdyż 82%
ankietowanych zaznaczyło tę opcję. Badani (70%) rozpoznają również sekcję Facebook
Watch,
czyli
w uproszczeniu „Wideo”.
Do osiągnięcia celu założonego w niniejszej publikacji, konieczne było zastosowanie
pytania filtrującego, umożliwiającego selekcję respondentów, którzy widzą reklamy na
Facebooku oraz tych, którzy ich nie dostrzegają. Dlatego zawarto w kwestionariuszu ankiety
pytanie „Czy wyświetlają się Panu/ Pani reklamy na Facebooku?”. Rozkład wyników
zaprezentowano na rysunku 6.
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Rysunek 6. Wyświetlanie reklam na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na Facebooku
jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział
Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

W celu doprecyzowania reklam, zawarto informację, że są to „Posty oznaczone jako
sponsorowane”. Warto zauważyć, że reklamy wyświetlane są w portalu każdemu
użytkownikowi, wiec te 2% respondentów to osoby, które być może nie korzystają z serwisu
lub nie zwracają uwagi na wyświetlane posty. W celu doprecyzowania zadano respondentom
kolejne pytanie „Czy zwraca Pan/Pani uwagę na reklamy na Facebooku?”. Uzyskane
odpowiedzi pozwoliły na sprawdzenie tego, czy respondenci oglądają prezentowane reklamy.
Rozkład
wyników
zaprezentowano
na
rysunku
nr
7.

Zdecydowanie nie
9%

Raczej nie
41%

Zdecydowanie tak
8%

Raczej tak
42%

Rysunek 7. Zwracanie uwagi na reklamy na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na
Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.
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W przeprowadzonym badaniu zdania dotyczące tej kwestii były podzielone. Połowa
respondentów opowiedziała się za opcjami wskazującymi na to, że zwraca uwagę na reklamy
na Facebooku, a druga połowa, że nie zwraca na nie uwagi. Warto zwrócić uwagę, że 50%
badanych znajduje się w potencjalnej grupie osób, które mogłyby podjąć interakcję
z komunikatem reklamowym. Postanowiono zbadać kwestie związane z pomijaniem reklam
na Facebooku. Z punktu widzenia prowadzonych badań było to ważne, gdyż mieści się w
zakresie odbioru reklam przez segment „młodych dorosłych”.
Kolejne pytanie dotyczyło dopasowania reklam do preferencji respondentów. W
części teoretycznej niniejszego opracowania wskazano na możliwości oraz funkcjonalności
związane
z precyzyjnym dopasowaniem komunikatu do konkretnego użytkownika. Poproszono
respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że reklamy na
Facebooku są dobrze dopasowane do Pana/Pani preferencji?”. Rozkład wyników
zaprezentowano na rysunku nr 8.
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Rysunek 8. Dopasowanie reklam na Facebooku do preferencji respondentów. Źródło: Juźwik, M.
(2020), Reklamy na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym,
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin..

Warto zauważyć, że jedynie 5% respondentów wskazało, że reklamy emitowane w
opisywanym serwisie są dopasowane do ich preferencji. Jednak 55% uważa, że prezentowane
komunikaty są zbliżone do tych, które spełniałby ich oczekiwania. Natomiast 40%
stwierdziło, że reklamy nie są do nich dopasowane, co może doprowadzić do niepodjęcia
działań z prezentowanym postem. Ponadto niedopasowanie reklamy do użytkownika może
prowadzić do wywołania negatywnych emocji. Można zaryzykować, że twórcy reklam
mogliby poprawić sposób wyznaczania grupy docelowej, poprzez jej dokładniejszą analizę.
Kolejne pytanie dotyczyło opinii respondentów dotyczących reklam względem ośmiu
zaprezentowanych cech. Każdy z badanych mógł wybrać jedną z odpowiedzi względem danej
cechy (zdecydowanie nie, raczej nie, nie mam zdania, raczej tak, zdecydowanie tak). Rozkład
wyników zaprezentowano na rysunku nr 9.
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Rysunek 9. Cechy reklam na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na Facebooku jako
przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział
Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Należy wskazać, że aż 86% respondentów uważa, że reklamy emitowane w serwisie
są zbyt często powtarzalne. Kolejną z najczęściej zaznaczanych opcji jest określenie
„przeszkadzające”, ponieważ 69% ankietowanych zaznaczyło taką odpowiedź. Następnie
wskazano odpowiedź „zrozumiałe”. To może oznaczać, że tekst oraz grafika wyświetlanych
reklam są adekwatne do języka oraz wiedzy badanej grupy. Warto zauważyć, że wszystkie
pozytywne cechy zajmują ostatnie miejsca w prezentowanym rozkładzie. Dlatego można
stwierdzić, że respondenci są negatywnie nastawieni wobec reklam na Facebooku. W celu
doprecyzowania kwestii związanych tą kwestią postanowiono zbadać odczucia towarzyszące
odbiorowi reklam na Facebooku. Dlatego poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi
na pytanie „Jakie odczucia wywołują u Pana/Pani reklamy na Facebooku?”. Każdy z
ankietowanych mógł wybrać dowolną liczbę odpowiedzi oraz wskazać własną. Rozkład
wyników zaprezentowano na rysunku nr 10.
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Rysunek 10. Odczucia towarzyszące odbiorowi reklam na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020),
Reklamy na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie, większość z
respondentów wskazała na negatywne skutki oglądania reklam na Facebooku. Ponad połowa
(51%) uważa irytację za główne odczucie towarzszące odbiorowi reklam w tym serwisie.
Kolejna była odpowiedź „nie wywołują żadnych odczuć”, co może oznaczać, że nie prowadzą
do osiągnięcia efektów opisywanych w części teoretycznej. Jedynie 23% respondentów
wskazało na zainteresowanie.
Następnie poproszono badanych o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy reklama na
Facebooku pomogła Panu/Pani w odnalezieniu poszukiwanych produktów lub usług?”. W
tym pytaniu zastosowano skalę wymuszającą, więc ankietowani mogli zaznaczyć jedną z
następujących odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie.
Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku nr 11.
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Rysunek 11. Skuteczność reklam na Facebooku jako narzędzia pomocy w znalezieniu produktów lub
usług. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w
marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
Szczecin.

Według 66% respondentów reklamy na Facebooku nie okazały się pomocne w celu
znalezienia produktów lub usług. Posiadając wiedzę na temat funkcjonalności systemu
reklamowego na Facebooku można wskazać na pewną niezgodność z prezentowanymi
wynikami. Jednak możliwe, że to reklamodawcy nieumiejętnie ustawiają reklamy kierowane
do badanej próby. W sytuacji, gdy użytkownik poszukuje w Internecie danego produktu, w
celu obejrzenia, rozeznania w cenie, to algorytm Facebooka kategoryzuje go jako
„zainteresowanego” danym produktem. Dlatego też powinny mu się wyświetlać reklamy tego
produktu.
Z przeprowadzonych badań wynikało, że przynajmniej raz „kliknęło” w reklamę 86%
respondentów. Jednak postanowiono zbadać kwestie związane z nieklikaniem w reklamy.
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Uznano, że wskazywane powody mogą mieć duże znaczenie w celu poznania stosunku
segmentu „młodych dorosłych” wobec reklam na Facebooku. Rozkład odpowiedzi
zaprezentowano na rysunku nr 12.
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Rysunek 12. Powody nieklikanie w reklamy na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na
Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Znaczna większość badanych, bo aż 78% respondentów, uznaje reklamy wyświetlane
w opisywanym serwisie jako SPAM. Za treści typu SPAM uznaje się te, które (Waglowski,
2003):


mają charakter bezosobowy i nie są zależne od odbiorcy,



są wysyłane do odbiorcy bez jego weryfikowalnej zgody,



dają podstawę do stwierdzenia, że nadawca może odnieść nieproporcjonalną korzyść
w stosunku do odbiorcy.
Warto zauważyć, że ponad połowa respondentów (55%) nie ufa reklamom. Być może
posiada doświadczenia z komunikatami, które były próbą oszustwa. Jednak warto zauważyć,
że 22% ankietowanych zaznaczyła opcję „nie podoba mi się reklama”, czyli wskazała na
jeden z czynników dotyczący tekstu oraz grafiki. Ta część badanych zwraca uwagę na
estetykę wyświetlanych komunikatów reklamowych i prawdopodobnie podjęłaby interakcje z
reklamą, ale ze względu na brak staranności reklamodawcy w tym zakresie tego nie zrobiła.
Postanowiono zbadać również znajomość dostępnych funkcji w serwisie, które
umożliwiają posiadanie kontroli nad wyświetlanymi reklamami. Dlatego poproszono
respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego widzę tę reklamę?”. Rozkład
wyników zaprezentowano na rysunku 13.
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Znie znam tej
funkcji; 22%

Tylko o niej
słyszałem/am;
31%

Znam i korzystam;
47%

Rysunek 13. Znajomość funkcji „Dlaczego widzę tę reklamę?”. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy
na Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Warto zauważyć, że prawie połowa (47%) respondentów korzysta z tej funkcji. Można
wskazać, że te osoby należą do grupy użytkowników, którzy w sposób świadomy korzystają
z funkcjonalności serwisu. Posiadają wiedzę na temat mechanizmu działania reklam oraz ich
preferencji reklamowych. Następną najczęściej wskazywaną odpowiedzią była „tylko o niej
słyszałem/am”, ponieważ 31% respondentów ją zaznaczyło. Można się zastanowić jaki jest
powód niekorzystania z tej funkcji. Być może wyświetlają się im treści, które pasują do
aktualnych zainteresowań i zachowań, więc nie zastanawiają się nad powodem wyświetlania
reklam.
W części teoretycznej niniejszej publikacji opisana została również funkcja „Ukryj
reklamę”. Dlatego też postanowiono poznać stopień znajomości tej funkcji w badanej próbie.
Poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy zdarzyło się Panu/Pani
ukryć reklamę na Facebooku?”. Każdy mógł zaznaczyć maksymalnie jedną z czterech
dostępnych opcji. Rozkład wyników zaprezentowano na rysunku nr 14.
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Rysunek 14. Wykorzystanie funkcji „Ukryj reklamę”. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na
Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Należy wskazać, że 79% ankietowanych zna i skorzystało przynajmniej raz z tej
funkcji. Natomiast 21% respondentów uznało, że nie zna tej funkcji. Z punktu widzenia
analizy odbioru reklam na Facebooku, uznano za ciekawy fakt poznania powodów ukrywania
reklam. Dlatego poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Z jakiego
powodu zdarzyło się Panu/Pani ukryć reklamę na Facebooku?”. Rozkład wyników
zaprezentowano na rysunku 15.
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Rysunek 15. Powody ukrycia reklamy na Facebooku. Źródło: Juźwik, M. (2020), Reklamy na
Facebooku jako przykład narzędzia promocji w marketingu internetowym, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Szczecin.

Znaczna większość respondentów (71%) uznała, że reklamy przeszkadzały w
przeglądaniu Facebooka i dlatego postanowiła je ukryć. Kolejnym z przedstawionych
powodów jest niedopasowanie reklamy do preferencji użytkownika (58%). Na trzecim
miejscu znalazła się opcja, która dotyczy estetyki. To właśnie 51% respondentów uznało, że
ukryło reklamę, ponieważ im się nie podobała. Analizując odpowiedzi, należy wskazać, że
badani respondenci w sposób świadomy korzystają z funkcjonalności oferowanych przez
serwis. Dzięki temu możliwe, że są zadowoleni z korzystania z portalu.

6. Podsumowanie

Analizując kwestie odbioru reklam na Facebooku przez segment „młodych
dorosłych”, należy podkreślić wysoki odsetek badanych, którzy wskazywali na negatywne
cechy
związane
z oglądaniem tych komunikatów reklamowych: irytację (51%), obojętność (40%) oraz złość
(23%). Za główną przyczynę tego zjawiska można wskazać fakt, że według badanych (71%)
reklamy przeszkadzają w przeglądaniu Facebooka. Warto również wskazać, że widoczny jest
wysoki odsetek osób, który uważa, że reklamy nie są pomocne (56%). Należy podkreślić,
że reklamodawcy posiadają rozbudowane narzędzia, które umożliwiają precyzyjny wybór
grupy odbiorców. Jednak 40% badanych twierdzi, że wyświetlane im komunikaty reklamowe
nie są dopasowane do ich preferencji. Warto również zwrócić uwagę, że uczestnicy badania
posiadają wiedzę na temat funkcji umożliwiających sprawdzenie zgodności reklamy z ich
preferencjami reklamowymi. Funkcję „Dlaczego widzę tę reklamę” zna 47% respondentów.
Natomiast
z funkcji „Ukryj reklamę” skorzystało przynajmniej raz 79% respondentów.
Jednak mimo powyższych wniosków należy wskazać, że respondenci chętnie
korzystają z opisywanego serwisu w celu sprawdzenia aktualności (88%), rozmowy ze
znajomymi (88%), ale również część z nich wskazało na szukanie rekomendacji dotyczących
usług (22%), produktów (19%) oraz zakupy (4%). Do serwisu przynajmniej raz dziennie
loguje się 63% badanych, a przynajmniej godzinę spędza na nim 73% respondentów.
Otrzymane wyniki wskazują na wysoki potencjał wykorzystania serwisu w celu
reklamowania produktów lub usług.
Podsumowując zebrane wnioski należy wskazać, że badani respondenci należący do
segmentu „młodzi dorośli” odbierają reklamy na Facebooku negatywnie. Na ich ocenę może
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mieć wpływ wiedza na temat mechanizmów działania reklam oraz poziom estetyki.
Otrzymane wyniki potwierdzają słowa odnalezione w literaturze przedmiotu, że segment
„młodych dorosłych” jest krytyczny wobec otoczenia oraz uważny na próby manipulacji
(Ostrowska, 2010). Dlatego reklamodawcy powinni z większą starannością określać grupy
docelowe, tworzyć teksty reklamowe oraz kreacje graficzne.
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Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki kultury organizacyjnej.
Przedstawiona została definicja kultury organizacyjnej, jej elementy i funkcje oraz najbardziej
rozpowszechnione typy. Dokonano prezentacji dwóch najważniejszych modeli kultury
organizacyjnej, tj. model Scheina i Hosfede’a. W dalszej części tego opracowania próbowano
dokonać analizy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa XYZ na podstawie studium
przypadku wykorzystując technikę obserwacji i wywiadu. Dokonane rozważania pozwoliły
określić dalszą drogę firmy XYZ dla rozwoju kultury organizacyjnej. Problemem badawczym
był związek kultury organizacyjnej z firmą i jej wpływ na jej funkcjonowanie i osiąganie
celów strategicznych oraz pozycji konkurencyjnej na rynku. Starano znaleźć odpowiedź na
pytanie: w jaki sposób kultura oddziałuje na firmę i pomaga w osiągnięciu przez nią sukcesu
rynkowego.
Słowa klucze: kultura organizacyjna, organizacja, zarządzanie.

Organizational culture and its analysis on the example of the production
company XYZ.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the issues of organizational culture. The
definition of organizational culture, it’s element’s and function’s as well as the most common
types are presented. The two most important models of organizational culture were presented,
i.e. the Schein and Hosfede model. In the further part of this study, an attempt was made to
analyze the organizational culture of the XYZ company on the basis of a case study using the
observation and interview technique. The considerations made allowed to define the further
path of the XYZ company for the development of organizational culture. The research
problem was the relationship between organizational culture and the company and it’s impact
on it’s functioning and achievement of strategic goals and competitive position on the market.
Attempts were made to find an answer to the question: how does culture affect the company
and help it achieve market success.
Keywords: organizational culture, organization, management.
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1. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie problematyki związanej z kulturą
organizacyjną, jej wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ukazaniem jak skutecznym
narzędziem może być w rękach skutecznego menedżera, aby móc zwiększyć konkurencyjność
firmy na rynku. W tej pracy zostanie zaprezentowane to zjawisko wychodząc od samego
pojęcia kultury organizacyjnej, czym ona jest,

co na nią się składa, a także jak różni

przedstawiciele nauki o zarządzaniu ją definiują. Zostaną wskazane elementy wspólne, które
uwidaczniają kulturę organizacji spośród innych zjawisk w niej funkcjonujących. Niezmiernie
ważnym aspektem są również jej funkcje oraz typy. Przedstawiona zostanie także zmiana
kulturowa. Jest to dość istotne z punktu widzenia korzyści jakie może przynieść organizacji.
Dość częstym poglądem jest, iż zmiana kulturowa organizacji doprowadzi ją do upadku albo
rozwoju i dalszego rozkwitu. Dość spora liczba nowo powoływanych kierowników
naczelnych dąży do jej zmiany według swego uznania. Jednak jeśli przyczynia się do rozwoju
organizacji, zapewnia wewnętrzną integrację i działalność członków na rzecz spełniania
celów organizacji to nie ma potrzeby jej zmieniać. Taka zmiana wtedy może mieć
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie też próba
opisania kultury organizacyjnej na przykładzie firmy produkcyjnej XYZ. Dokonanie takiej
analizy możliwe będzie poprzez wykorzystanie techniki jaką jest obserwacja i wywiad wśród
pracowników firmy.
Sama kultura organizacyjna w ostatnich czasach zaczyna odchodzić na dalszy plan wobec
budowania wizerunku marki. Nie mniej jednak w dalszym ciągu pozostaje istotnym
zjawiskiem organizacyjnym, nad którym warto poświęcić czas i umiejętnie budować oraz
zmieniać. Kultura organizacyjna w zarządzaniu niezmiennie od końca lat 80 XX wieku
pozostaje w centrum zainteresowań zarówno badaczy, jak i menedżerów. Częste
odwoływanie się do kultury organizacyjnej pozwala wyjaśnić porażkę albo sukces danego
przedsiębiorstwa. Pomimo nadal ciągłego zainteresowania fenomen kultury organizacyjnej
przeżywa kryzys związany z nowszymi koncepcjami zarządzania, jak i z jej rozumieniem
oraz odpowiednim zarządzaniem, szczególnie w okresach wzmożonego ryzyka czy
niepewności występującego w otoczeniu bliższym i dalszym organizacji ( Ł. Sułkowski,
2012).
Ponadto to właśnie kultura organizacyjna wpływa na pracę, wydajność, zaangażowanie i
satysfakcję, strategię przedsiębiorstwa i realizację zadań, dobór pracowników, konflikty
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wewnątrz organizacyjne oraz opory wobec zmian. Kultura organizacyjna jest tym
czynnikiem, który jest w stanie wyeliminować dwuznaczność w zachowaniach i wypromować
proefektywne zachowania wśród pracowników organizacji ( K. Serafin, 2015).
Kultura organizacyjna jest zjawiskiem interdyscyplinarnym i posiadającym wieloznaczące
oblicza. Wchodzi w zakres nauk o zarządzaniu, a także występuje w psychologii, socjologii,
antropologii, a nawet filozofii. Posiada wiele elementów, które się na nią składają i każda z
tych nauk może je oddzielnie interpretować czy analizować. W końcu kultura organizacyjna
wpływa na organizację, jej członków oraz jej otoczenie. Jest silnym i potężnym narzędziem
dla kierownictwa, aby zapewnić przewagę konkurencyjną i osiągnąć cele strategiczne przy
jednoczesnym uczestnictwie członków organizacji. Nie można też zapominać, iż jest ona
wizytówka firmy, jej osobowością, z którą członkowie się utożsamiają, co wpływa na ich
motywację i style przywództwa.
W pierwszej części tego artykuły zastosowano przegląd literatury jako metodę badawczą,
w celu przedstawienia istoty kultury organizacyjnej. Na ta część składa się zarówno samo
pojęcie

kultury

organizacyjnej,

jej

elementy

i

funkcje,

typologia,

najbardziej

rozpowszechniony model E. Scheina oraz próba przedstawienia procesu zmiany kultury
organizacyjnej. Przegląd literatury opierał się na monografiach, jak i artykułach w
czasopismach naukowych.
W drugiej części tej pracy przedstawiono kulturę organizacyjną firmy XYZ. W tej części
zastosowano metodę obserwacyjną, wykorzystującą technikę obserwacji oraz wywiadu, aby
móc opisać istniejąca kulturę organizacyjną w firmie XYZ.
2. Pojęcie i istota kultury organizacyjnej
Kulturę organizacyjna często utożsamia się z osobowością, jaką posiada dana organizacja,
co wpływa na jej wieloaspektowy wymiar. Określa ona bowiem charakter, styl
i funkcjonowanie organizacji ( M. Przybyła, 2003). W dużej mierze to właśnie kultura
organizacyjna decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa nad innymi
organizacjami, stanowi jednak ten zasób organizacyjny, który jednak trudny do zdefiniowania
oraz stwarza trudności w połączeniu z nim odpowiednich skutków czy też uwarunkowań. A to
powoduje niepewność co do tego, które zachowania członków organizacji są wynikiem
kultury organizacyjnej, a które wynikają z formalnych reguł i ich przestrzegania. Stąd też
wynikają rozbieżności co do tego, w jaki sposób można ją tworzyć i nią kierować, aby
spełniała potrzeby zarządzania. W praktyce jednak kultura organizacyjna ma istotny wpływ
77

Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 2, No 4

Kultura organizacyjna i jej…
na funkcjonowanie całej organizacji oraz spełnianiu celów, jakie organizacja chce osiągnąć i
do jakich dąży ( A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008).
Samo zdefiniowanie pojęcia kultury organizacyjnej jest dość trudne. Wynika to z faktu,
iż jest pojęciem wieloaspektowym, a nawet interdyscyplinarnym. Wchodzi w zakres nie tylko
nauk o zarządzaniu, ale także filozofii, socjologii, psychologii czy antropologii. Innym
czynnikiem wpływającym na złożoność problemu definicyjnego jest to, że ilu jest ludzi
czy autorów to tyle jest definicji. Każdy z nich pojmuje kulturę organizacyjną w sposób
odmienny. W tabeli 1. zaprezentowane zostały różne definicje kultury organizacyjnej. Można
zauważyć, że pomimo odmienności definicyjnych i różnego patrzenia się na kulturę
organizacyjną można zauważyć pewne elementy stałe. Tymi stałymi elementami są wartości,
normy, wzorce zachowań, symbole wpływające na sprawne funkcjonowanie organizacji,
odzwierciedlające jej formalne cele i wzorce postępowań dla całej organizacji. Można
stwierdzić, że elementy definicyjne wywodzące się spoza sfery zarządzania w istotny sposób
na nie wpływają ułatwiając zrozumienie organizacji, co niewątpliwie jest skuteczne wobec
otoczenia w jakim firma funkcjonuje i informując w ten sposób, co jest dla niej ważne,
słuszne i w jakim zmierza kierunku.
Tabela 1.
Różne definicje kultury organizacyjnej.
R.W. Griffin

zestaw wartości, przekonań, zachowań, obyczajów i postaw, który pomaga
członkom organizacji zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak działa i co
uważa za ważne ( R.W. Griffin, 2005)

K. S. Cameron i R. E. Kultura organizacyjna jako zbiór wartości uważanych za oczywiste, założeń,
Quinn
wspólnych oczekiwań, definicji oraz elementów pamięci zbiorowej ( M. Dołhasz i
in., 2009)
C. B. Handy

zbiór wzorów kulturowych warunkujących sprawne funkcjonowanie organizacji
( Cz. Sikorski, 2001)

J. Zieleniewski

kulturę organizacyjną powinno mierzyć się stopniem, w jakim hierarchia
formalnych celów odzwierciedla się w świadomości i działaniu członków
organizacji ( Cz. Sikorski, 2001)

J. Mróz

system wartości, norm, symboli, typowych dla danej organizacji, rozwijający się w
danym czasie, w wyniku którego powstają wzory postępowania dla całej instytucji
oraz odpowiednia hierarchia wartości ( M. Przybyła, 2003).

Jacques E.

Sposób myślenia, działania i odczuwania, poznany przez nowych członków i
częściowo zaakceptowany, jeśli sami chcą być akceptowani jako pracownicy (S.
Lachowski, 2012).

Sikorski Cz.

Kultura organizacyjna to „system założeń, wartości
i norm społecznych, będących stymulatorami tych zachowań członków organizacji,
które są istotne z punktu widzenia realizacji formalnie przyjętych celów” (Cz.
Sikorski, 1999, s. 235).

Jabłonowska L., Myśliwiec Kultura organizacyjna to zachowania pracowników, jakie dotyczą wykonywanej
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pracy, rozwiązywania problemów i konfliktów (A. Szmurło, 2013).

Bańka W

„kultura organizacyjna to metoda uporządkowanych zachowań i postaw
pracowników w stosunku do strategii przedsiębiorstwa i celów, jakie objęła oraz
ogólnych zachowań przyjętych w firmie wobec środowiska wewnętrznego i
zewnętrznego. Ściślej ujmując kultura to współtworzenie strategii i misji
przedsiębiorstwa opartych na takich samych przekonaniach jak i sposobach dążenia
do nich” (A. Szmurło, 2013, s. 369).

Z przedstawionych w tabeli 1. definicji można wywnioskować elementy, z których
składa się kultura organizacyjna. Te elementy są cechami wspólnymi każdej kultury
organizacyjnej. Należą do nich:
- wartości
- normy i wzorce
- symbole
- bohaterowie
- sposób komunikowania się
- rytuały
- mity
- założenia
- postawy ( A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008; Cz. Sikorski, 2001).
Najważniejsze elementy wchodzące w skład kultury organizacyjnej można przedstawić za
pomocą diagramu cebuli w modelu Hosfede’a. Diagram cebuli przedstawia rysunek 1

Rys. 1 Przejawy kultury na różnych stopniach głębokości „diagram cebuli”
Źródło: Z. Michalski, 2017 „Źródła podziałów we wspólnotach w kontekście społeczno-kulturowym. Czy stosowane nauki
społeczne mogą pomóc budować relacje ponad podziałami?”, Uniwersytet Zielonogórski, Studia z nauk społecznych, nr 4
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Wartości są to skłonności do określonego wyboru, jakiego się dokonuje. Wartości ukazują
w jakim kierunku należy zmierzać i jakie cele są właściwe ( Z. Michalski, 2017). Wartości
ukazują to do czego członkowie organizacji dążą Wartości są powiązane z normami i
wzorcami, które można określić jako schematy zachowań, do jakich odwołują się członkowie
organizacji w konkretnych sytuacjach ( A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008). Symbole,
bohaterowie, rytuały są powiązane z praktykami panującymi w organizacji. Rytuały są tymi
zachowaniami czy działaniami, które są postrzegane jako niezbędne ( Z. Michalski, 2017).
Rytuały zawierają w sobie jakiś przekaz. Zachowania rytualne można dostrzec w wielu
zachowaniach organizacyjnych. Najbardziej są widoczne we wzajemnych stosunkach
z pracownikami, powitaniach, wspólnego spędzania czasu, a także sposobach odnoszenia się
do nowo przyjętych pracowników ( Cz. Sikorski, 2001). A. Marcinkowski stwierdza, że
„rytuały jak i symbole występujące w przedsiębiorstwie, są ważnym źródłem symptomów
kulturowych” (A. Marcinkowski 2000, s. 136) . Natomiast G. Hofstede definiuje rytuały jako
„zbiorowe zachowania, postrzegane przez członków danej grupy jako społecznie niezbędne,
mimo iż odgrywają jedynie rolę obrządku niemającego bezpośredniego wpływu na osiąganie
celów” ( G. Hofstede 2000, s. 377). Bohaterowie są postaciami, które w organizacji uważane
są za ważne. Utożsamiają cechy cenione w organizacji i stanowią pewien rodzaj wzorca
postępowań. Symbole są najbardziej dostrzegane ze wszystkich przejawów kultury
organizacyjnej. Symbolami mogą być gesty, słowa, przedmioty, obrazy, które mają
szczególne znaczenie dla organizacji ( Z. Michalski, 2017). Symbole podkreślają poczucie
wspólnoty i są wyrazem norm oraz wartości ( A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008). Te trzy
warstwy kultury: bohaterowie, rytuały i symbole są powiązane z praktykami, gdyż praktyki
nabierają znaczenia na poziomie organizacji i są bardziej widoczne od wartości. Tym
bardziej, że w organizacjach kładzie się nacisk na praktyki ( R. Katamay, 2019). Praktyki są
bardziej widocznym przejawem kultury niż wartości. Wszelkie zmiany kultury zachodzą
właśnie w praktykach, aniżeli

w wartościach ( Z. Michalski, 2017).

Tak jak to zostało wskazane wyżej na kulturę organizacyjną składają się też mity, które
stanowią zbiór anegdot i opowieści o organizacji. Mity spełniają przede wszystkich funkcję
wychowawczą, akcentując co jest co jest akceptowalne, a co pozostaje w sferze nietolerancji.
Mity wyjaśniają, ujednolicają i podkreślają przyjęte wzorce, stanowią wyjaśnienie przeszłości
i podjęcie kluczowych działań w teraźniejszości. Założenia mają na uwadze to, jaki stosunek
człowiek organizacji ma do świata, życia i jak można to wykorzystać na realizację potrzeb
danej organizacji. Można też zauważyć, że założenia mają na celu, w jaki sposób członkowie
organizacji postrzegają ją w kontekście otoczenia, w którym funkcjonuje. Element jakim są
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postawy ma swoje źródło w psychologii i dotyczą reagowania na określone bodźce. Postawy
rozpatrywane w ujęciu organizacyjnym odnoszą się do tego, jaki człowiek ma stosunek do
określonych przedmiotów i sytuacji. Postawa to także wynik norm i wartości stosowanych do
konkretnych obiektów, zdarzeń czy sytuacji. I nie można też zapominać, że ważnym
elementem kultury organizacyjnej jest sposób komunikowania się, jaki został wypracowany w
procesie porozumiewania się pomiędzy członkami organizacji, którzy przebywają ze sobą w
długim czasie. Ten sposób komunikowania się może być niezrozumiały dla osoby z zewnątrz,
zawiera w sobie skróty i określenia znane tylko członkom organizacji i umiejących wyjaśnić
ich sens ( Cz. Sikorski, 2001).
Definiując elementy kultury organizacyjnej należy również wspomnieć, że kultura
organizacyjna może posiadać siedem cech, które stanowią o jej istocie. Tymi cechami są:
- nowatorstwo i podejmowanie ryzyka
- dbałość o szczegóły
- nastawienie na wyniki
- nastawienie na człowieka
- nastawienie na zespoły
- agresywność
- stabilność ( S. Robbins, 2001).
Aby w ogóle mówić o kulturze organizacyjnej w danej firmie należy ją zakorzenić
w członkach organizacji. Czym to zakorzenienie jest większe to kultura jest silniejsza. A sama
kultura jest silna, gdy jest oryginalna, mocno przestrzegana i gdy jest duża liczba jej nosicieli.
Sam proces zakorzenienia polega na tym, że kultura jest wpajana jednostce przez grupę.
Grupa może dokonywać go za pomocą nagród i kar, które ma do dyspozycji. Dzięki temu
kultura organizacyjna umacnia się i zostaje rozpowszechniona na pozostałych członków
organizacji ( A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008).
Natomiast proces wpajania kultury organizacyjnej jednostkom polega na sterowaniu
sygnałami z otoczenia. Do najważniejszych sygnałów z otoczenia zalicza się:
- doświadczenia z bezpośredniego stanowiska pracy
- kultura szerszych społeczności
- działania i polityka kierownictwa organizacji
- uczestnictwo w komunikacji społecznej ( A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008).
Kultura organizacyjna spełnia wiele funkcji. Najbardziej ogólnie można je podzielić na:
- funkcję integracyjną – kultura jest społecznym ogniwem utrzymującym firmę w całości,
- funkcję percepcyjną – polega na sposobie postrzegania środowiska,
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- funkcję adaptacyjną – zadaniem tej funkcji jest stabilizowanie rzeczywistości ( M. Przybyła,
2003).
Kultura organizacyjna spełnia wiele funkcji i pozwala na lepsze funkcjonowanie czy
zarządzanie organizacją. Wśród nich wszystkich można wyodrębnić takie najważniejsze
obszary, w których kultura organizacyjna spełnia istotne zadania. A mianowicie:
- kultura organizacyjna umożliwia szybką, sprawną i jednoznaczną komunikację między
uczestnikami organizacji,
- kultura standaryzuje zachowania ludzkie, zwiększając przewidywalność i zastępując
doraźną kontrolę,
- kultura sprzyja temu, że uczestnicy organizacji podobnie interpretują i oceniają otaczającą
ich rzeczywistość i zachodzące w niej zmiany,
-kultura powoduje, iż aspiracje, cele, dążenia, nadzieje i lęki członków organizacji stają się
wspólne ( A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008).
Można w literaturze przedmiotu wyróżnić wiele typów kultury organizacyjnej, zarówno
w naukach psychologicznych, jak i o zarządzaniu. W tym miejscu zaprezentowane zostaną
najważniejsze z nich i ogólnie znane.
T. Deal i A. Kennedy wyróżnili cztery rodzaje typów kultury organizacyjnej, a
mianowicie:
- kultura indywidualistów, ten typ kultury nastawiony jest na przebojowość, działanie i
sukces, do jakiego dążą członkowie organizacji i dla którego są w stanie poświęcić prawie
wszystko;
- kultura hazardzistów , opiera się na zasadzie pracuj ciężko i baw się. Ta kultura opiera się na
ciężkiej i intensywnej pracy, a w dni wolne na zabawie. Praca podczas urlopu lub w dni
wolne jest postrzegana nie korzystnie ze strony pozostałych członków organizacji;
- kultura zrównoważona, dewizą tej kultury jest spokojne działanie. Kultura ta opiera się
na spokoju, porządku i racjonalności. Wszelkie konflikty, wprowadzanie zamieszania
i niepokoju oraz okazywanie emocji nie są mile widziane. Idealny pracownik w tej kulturze to
osoba dojrzała, racjonalna i stateczna;
- kultura rutyniarzy, jest to kultura stabilności i procesu. Ta kultura cechuje się harmonia,
stabilnością i tradycją. W tej kulturze organizacja jest sformalizowana i oczekuje się
doskonałego wykonywania zadań ( M. Przybyła, 2003).
Cameron i Quinn wyróżnili typy kultury w zależności od dwóch wymiarów: elastyczność
- stabilność, orientacja do wewnątrz - orientacja na zewnątrz. I w ten sposób otrzymali:
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- kulturę klanu – organizacja o tej kulturze przypomina rodzinę. Przełożeni pełnią swoistą rolę
nauczycieli, a czasem nawet rodziców. Organizacja ta bardzo ceni konsensus i współpracę;
- kulturę adhokracji – promuje się w tej kulturze takie cechy, jak przedsiębiorczość,
kreatywność, inicjatywę pracowników i chęć do eksperymentowania;
- kulturę hierarchii – w tej kulturze organizacje są wysoce sformalizowane i oparte na
procedurach. Przełożeni to koordynatorzy, a organizacja ceni sobie efektywność;
- kulturę rynku – kultura tego typu ceni sobie ostrą rywalizację i chęć zwyciężania ( M.
Ciszewska – Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska, 2015).
Natomiast Levy wyróżnił cztery typy kultury organizacyjnej. A mianowicie:
- kultura samotnego przywódcy to kultura posiadająca zbiór norm, wartości i praktyk
biznesowych, jakie obowiązują w organizacji;
- kultura przedmurza, jet to silna kultura, która oparta jest na właściwym rozumieniu
kluczowych wartości korporacji;
- kultura dezorientacji, właściwa korporacjom, które przechodzą gwałtowne zmiany i
poszukują właściwej ścieżki;
- kultura globalna jest to kultura, w której zbiór norm i wartości oraz praktyk wynika z
działania w skali globalnej. Levy sugeruje, że posiadanie kultury globalnej jest raczej
wyjątkiem niż regułą ( M. Ciszewska – Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska, 2015).
Innym ciekawym podejściem do kultury organizacyjnej jest podejście Geerta Hofstede’a.
Jego podział typów kultury organizacyjnej zależny jest od czterech wymiarów kultury, które
wyodrębnił:
- indywidualizm – kolektywizm; indywidualizm to cecha kultur, w których członkowie
skupiają się na zaspokojeniu własnych potrzeb i rodziny, a więzi między nimi są luźne,
natomiast kolektywizm cechuje kultury o silnych więzach pomiędzy jego członkami oraz
wysokim stopniu lojalności i odwzajemniania;
- dystans w stosunku do władzy, cecha kultury określająca stopień jego akceptacji wobec
nierówności społecznych i nierówności w podziale władzy, w tym w organizacji; możliwy
jest mały dystans władzy oraz duży dystans władzy;
- niepewność; to cecha, która mówi do jakiego stopnia członkowie danej kultury akceptują
niepewność oraz do jakiego stopnia czują się zagrożeni w sytuacjach nieprzewidzianych lub
dotąd im nieznanych; ten wymiar można podzielić na nastawienie na ryzyko oraz unikanie
niepewności;
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- męskość – kobiecość; męskość jest cechą kultury, jaka została wyodrębniona na podstawie
cech tradycyjnie uważanych za typowo męskie i odróżnionych w ten sposób od typowo
kobiecych ( M. Przybyła, 2003) ( R. Katamay, 2019).
Z czasem te cztery wymiary kultury zostały uzupełnione o 2 kolejne. A mianowicie:
- orientację długoterminową – cecha, która oznacza dążenie do rozwijania umiejętności oraz
cech charakteru przynoszących korzyści w przyszłości. Ta orientacja adaptuje tradycje do
współczesnych uwarunkowań. Występuje małe poszanowanie dla społecznych zobowiązań.
Ludzie wykazują się cierpliwością w oczekiwaniu na rezultaty działań. Występuje
podporządkowanie celom. Jej przeciwieństwem jest orientacja krótkoterminowa nastawiona
w głównej mierze na umiejętności związane z teraźniejszością albo przeszłością. Występuje
tutaj poszanowanie tradycji, społecznych zobowiązań bez względu na to jakie niosą ze sobą
koszta. Ludzie oczekują szybkich wyników bez względu na nadmierne wydatki;
- restrykcyjność i przyzwolenie – restrykcyjność to cecha zakładająca, że czerpanie radości
należałoby poddać nadzorowi i regulacji. Natomiast przyzwolenie to cecha akceptująca jako
naturalne oraz swobodne zaspokajanie podstawowych potrzeb. Te kultury cieszą się każdą
chwilą w życiu, a także czerpią z niego jak najwięcej przyjemnego ( R. Katamay, 2019, M.
Kucia, 2020).
Tabela 2. przedstawia najważniejsze cechy każdego z wymiarów kultury Hofstede’a.

Tabela 2.
Wymiary kultury wg Geerta Hofstede’a i ich cechy
Mały
dystans
władzy

Duży
dystans
władzy
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- Dążenie do ograniczenia nierówności między ludźmi,
hierarchia w organizacjach wynika z odgrywania
różnych ról,
- decentralizacja,
- niewielkie różnice w płacach między wysokimi i
niskimi stanowiskami,
- podwładni oczekują konsultacji, rodzime teorie
zarządzania podkreślają role pracowników – wszyscy
powinni mieć równe prawa

- Akceptacja i podtrzymywanie nierówności w
odniesieniu do władzy, pozycji społecznej i majątku,
- hierarchia
w organizacjach odzwierciedla
nierówności między ludźmi
- centralizacja,
- duże różnice w płacach między wysokimi i niskimi
stanowiskami,
- podwładni oczekują instrukcji, rodzime teorie
zarządzania
podkreślają
rolę
przełożonych,
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sprawującym władzę należą się przywileje
Indywidualizm

- Relacje między pracodawcą a pracownikiem
przynoszą korzyści obu stronom,
- decyzje dotyczące zatrudnienia i awansu wynikają z
obowiązujących
przepisów
oraz
zależą
od
umiejętności i osiągnięć pracowników,
- zarządzanie jest zarządzaniem jednostek, osiągnięcie
celu jest ważniejsze od relacji międzyludzkich, interes
jednostki jest ważniejszy od interesu grupy

Kolektywizm

- Relacje między pracodawcą a pracownikiem
przynoszą korzyści obu stronom,
- decyzje dotyczące zatrudnienia i awansu zależą od
przynależności grupowej pracowników,
- zarządzanie oparte jest na zarządzaniu grup, relacje
międzyludzkie są ważniejsze od osiągnięcia celu,
interes grupy jest ważniejszy od interesu jednostki

Kobiecość

- Nastawienie na opiekowanie się innymi oraz na
troskę o jakość,
- ważni są ludzie i przyjazne relacje między nimi,
bezpieczeństwo, współpraca, gwarancja zatrudnienia,
- menedżerowie kierują się intuicją i dążą do
porozumienia,
- ważna jest równość, solidarność i jakość życia
zawodowego; konflikty są rozwiązywane na drodze
kompromisu i negocjacji

Męskość

- Nastawienie na pewność siebie, zdobywanie
pieniędzy i dóbr materialnych,
- ważne są wysokie dochody, uznanie w miejscu
pracy, awanse, wyzwania, ryzyko,
- menedżerowie powinni podejmować zdecydowane
decyzje oraz być asertywni,
ważna jest sprawiedliwość, współzawodnictwo w
pracy i osiągnięcia; konflikty są rozwiązywane przez
konfrontację i przy użyciu siły

Nastawienie na ryzyko

- Niepewność jest naturalną częścią życia,
- niski poziom stresu,
- poczucie dobrobytu,
- liczba praw i przepisów powinna być ograniczona
do niezbędnego minimum
- pozytywny stosunek do bezczynności,
- ciężka praca jest koniecznością,
- akceptacja dla odmiennych i innowacyjnych działań
oraz pomysłów,
- najważniejszymi motywatorami są sukcesy i
osiągnięcia

Unikanie niepewności

- Niepewność jest stałym zagrożeniem, z jakim należy
walczyć,
- wysoki poziom stresu,
- odczuwanie niepokoju,
- silna potrzeba ujmowania wszystkiego w ramy
przepisów,
- dominująca potrzeba bycia stale zajętym,
- ciężka praca jest wewnętrzną potrzebą,
- brak akceptacji i tolerancji dla odmiennych zachowań
i poglądów- niechęć do wprowadzania innowacji,
- najważniejszymi motywatorami są przynależność
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oraz poczucie bezpieczeństwa
Orientacja krótkoterminowa

- Nastawienie na korzyści, jakie można osiągnąć w
krótkim czasie,
- nastawienie konsumpcyjne,
- ważna jest wolność i prawa jednostki, a także czas
wolny oraz stabilizacja osobista,
- kariery oparte są o szybkie wyniki, możliwości
awansu i odniesienie sukcesu,
- inwestowanie w projekty, myślenie analityczne,
pomysły i innowacyjne rozwiązania

Orientacja długoterminowa

- Nastawienie na korzyści odroczone w czasie, jakie
mogą być zrealizowane w dłuższej perspektywie,
- nastawienie na zapobiegliwość i gospodarność,
- ważna jest pokora, wytrwałość, cierpliwość,
skromność, oddanie sprawie,
- kariery opierają się na wyrzeczeniach oraz rezygnacji
z prywatnego życia,
- relacje międzyludzkie są ważniejsze od
pragmatycznego funkcjonowania organizacji

Restrykcyjność

- Uśmiech budzi podejrzenie,
- nieufność spowodowana obcością, rzadkie kontakty
w obcokrajowcami, niechęć do cudzoziemców,
- przekonanie o wyższości własnej kultury nad innymi,
- mniejsza satysfakcja z życia rodzinnego,
- rzadka aktywność sportowa, niższy odsetek ludzi
szczęśliwych,
- niższy odsetek ludzi otyłych w zamożnych
społeczeństwach,
- duża dyscyplina moralna i bardziej rygorystyczne
normy. Mniejsze znaczenie wolności słowa,
- postawy ludzkie odznaczające się pesymizmem i
defetyzmem

Przyzwolenie

- Uśmiech jest pożądaną normą,
- Więcej kontaktów z obcokrajowcami,
- Satysfakcja z życia rodzinnego,
- Uprawianie sportów, większa liczba szczęśliwych
ludzi,
- Więcej ludzi otyłych w społeczeństwach zamożnych,
- Mniejsza dyscyplina moralna oraz mniej
rygorystyczne normy,
- Występuje przywiązanie do wolności słowa,
- Postawy ludzkie odznaczające się optymizmem oraz
pozytywnym nastawieniem.

Źródło: R. Katamay, 2019 „Wykład. Komunikacja w zespole międzykulturowym. Problem
zróżnicowania kulturowego”, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,

Pomimo, że te cechy wymiarów kultury zostały rozgraniczone na podstawie różnych cech
narodowościowych, które można przypisać do konkretnych państw, to jednak widać że
odrywają znaczącą rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ale
nie tylko kształtują daną kulturę organizacyjną, wpływają także na misję i wizję organizacji,
style kierowania oraz cele na poziomie strategicznych, operacyjnym i taktycznym. Mają
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wewnątrzorganizacyjnej czy w końcu na wzajemne relację między członkami organizacji.
Na podstawie tych wymiarów kultury wyodrębnił cztery typy kultury organizacyjnej, którymi
są:
- kultura orientacji na stabilizację i bezpieczeństwo, występuje tutaj przestrzeganie
formalnych reguł;
- kultura orientacji na strukturę i rutynowe procedury, występuje tu współdziałanie i dobra
atmosfera pracy;
- kultura nastawiona na wspieranie inicjatyw jednostek i małych grup, występuje tutaj
zaangażowanie oraz umiejętność twórczego podejścia do problemów;
- kultura zorientowana na realizację zadań, struktura oparta na tej kulturze jest elastyczna ( M.
Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek H., 2009).
Możliwy jest jeszcze podział na kulturę słabą i silną. Przy tym rozróżnieniu stosuje się
kryterium wyrazistości, stopnia upowszechnienia i głębokości zakorzenienia ( M. Przybyła,
2003). a także podział na kulturę pozytywną i negatywną. Przy tym podziale za kryterium
uwzględnia się pod jakim kątek kultura organizacyjna jest analizowana, czy jest nacechowana
bardziej pozytywnie czy negatywnie. Na podstawie wymienionych typów kultury pozytywnej
i negatywnej oraz silnej i słabej można wyodrębnić 4 kolejne jej typy. A mianowicie:
- pozytywna, silna kultura
- negatywna, silna kultura
- pozytywna, słaba kultura
- negatywna, słaba kultura ( R. Mead, T. G. Andrews, 2011).
Dość ciekawą typologię kultury organizacyjnej zaprezentował R. Harrison i Ch. Handy
w oparciu o dwa czynniki, tj. stopień sformalizowania i stopień scentralizowania. W ten
sposób możemy wyróżnić:
- kulturę osoby (Dionizosa)
- kulturę roli (Apolla)
- kulturę władzy (Zeusa)
- kulturę zadania (Ateny) (A. Szeptuch, 2016).
Kulturę organizacyjną można zmieniać i w ten sposób dostosowywać ją do aktualnych
potrzeb organizacyjnych, związanych z realizacją celów formy czy nawet wejściami na nowe
rynki oraz po to, aby silniej móc zintegrować podwładnych z organizacją. Każdy menedżer
powinien pamiętać o tym, że błędy popełniane przy zmianie kultury oraz niewłaściwy sposób
jej przeprowadzenia, a także błędnie obrana droga mogą doprowadzić do upadku kultury
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i w końcowym efekcie spowodować, także upadek organizacji. A właściwie przeprowadzona
zmiana kulturowa pozwoli firmie wzmocnić swoją pozycję na rynku, osiągnąć przewagę
konkurencyjną i stać się liderem w swoim sektorze.
Każdą zmianę kulturową należy dokładnie zaplanować i podejmować decyzję, aby ta
zmiana nastąpiła. Należy przy tym pamiętać, że kultura to zjawisko, które jest tworzone
w codziennym życiu przez każdego członka organizacji. A. K. Koźmiński i K. Obłój
wyróżniają trzy typy zmiany: zmianę regresywną, adaptacyjną i innowacyjną. Zmiana
regresywna

to cofnięcie się systemu w procesie uczenia się. W tym wypadku

należy sięgnąć po rozwiązania z przeszłości. Zmiana adaptacyjna polega na dostosowywaniu
się, głównie przez to, że do starych rozwiązań sukcesywnie są dodawane nowe, ale także
pewne stare elementy mogą zostać zastąpione przez nowe, które uległy modyfikacji. Przy tej
metodzie zmiany kulturowej nie kwestionuje się głównych wartości, norm czy symboli. Z
kolei zmiana innowacyjna obejmuje swoim zasięgiem podstawy kultury, najbardziej istotne
znaczenia, powodując tym samym zmianę twórczą i dogłębną ( A. K. Koźmiński, W.
Piotrowski, 2006).
Natomiast P. Gagliardi wyodrębnił trzy podstawowe podejścia na jakich powinna opierać
się zmiana kulturowa . Do tych podejść zaliczył:
- błędne koło – podejście to zakłada, iż organizacja stosuje rutynę i standardowe zachowania,
nie potrafi uczyć się na swoich doświadczeniach, a na pojawiające się problemy reaguję w
tradycyjny sposób,
- rewolucja kulturowa – w tym podejściu zmiana jest radykalna i opiera się na szybkości
wprowadzanych zmian, organizacja zmienia się diametralnie, gruntownie przebudowując
swój system wartości. Ulega likwidacji wszystko co stare, a wszelkie tradycyjne postawy
i zachowania są sukcesywnie zwalczane. Można zauważyć, że w tym podejściu całkowicie
ulega zmianie zaprogramowanie jednostki i ponowny proces socjalizacji do wyznaczników
nowej kultury,
- zmiany ewolucyjne – przy tej zmianie wszystko co nowe zostaje wprowadzone za pomocą
małych kroczków. Uczestnicy organizacji mają czas, aby przyzwyczaić się do nowych zmian,
a inicjator tej zmiany może obserwować wpływ tej zmiany na całą organizację, z
jednoczesnym określeniem jej powodzenia czy porażki ( A. K. Koźmiński, W. Piotrowski,
2006).
Natomiast M. Davis zakłada, iż cały proces zmian można rozłożyć na siedem etapów:
- sporządzenie mapy kulturowej firmy,
- analiza dotychczasowej kultury i zaproponowanie kierunku jej zmian,
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- określenie ryzyka kulturowego,
- odmrożenie istniejących wzorów kulturowych,
- pozyskanie poparcia ze strony elity kulturowej firmy,
- selekcja strategii interwencyjnej,
- monitoring i ocena zmian ( M. Przybyła, 2003).
Istotnym narzędziem, jaki może wspierać każdą zmianę kulturową jest umiejętnie
poprowadzona polityka personalna firmy, a w szczególności:
- odpowiednio ustalone kryteria oceny i procedury kontroli,
- dobór właściwych kryteriów rekrutacji nowych uczestników,
- zmiana kryteriów awansu w organizacji tak, aby promowały nowy system norm i wartości,
- dostosowanie kryteriów nagradzania, karania i zwalniania z organizacji,
- stworzenie nowego stylu przywództwa, wzmacniającego nowy system kulturowy
( M. Przybyła, 2003).
Zmiana kultury jest ściśle powiązana z procesami społecznymi, które mogą być
niekontrolowane, a z drugiej strony występują zamierzenia inicjatora zmiany. Te dwa
elementy wzajemnie się przeplatają i na siebie oddziałują, dlatego wprowadzając zmianę
kultury organizacyjnej należy rozważyć po co tego się dokonuje, co się chce przez to osiągnąć
i jakie czynniki mają wpływ, że podjęto próbę takowej zmiany. Wśród tych czynników
należałoby wymienić:
- zmieniające się warunki konkurencji,
- zmiany technologiczne,
- zmiany prawne,
- partnerzy,
- globalizacja,
- zmiany odnoszące się do struktury społecznej, w jakiej organizacja prowadzi swoją
działalność,
- świadome działania kierownictwa zmierzające do zmian kultury organizacyjnej ( A. K.
Koźmiński, D. Jemielniak, 2008).
Z kolei Cameron i Quinn proponowali, aby zmiana kultury przebiegała w 6 etapach:
- osiągnięcie wspólnego stanowiska w kwestii obecnego stanu,
- osiągnięcie wspólnego stanowiska w kwestii pożądanego stanu,
- stworzenie wspólnej wizji kultury, jaka jest pożądana przez wszystkich,
- kultura powinna być opisywana przy pomocy anegdot i historyjek,
- przyjąć odpowiednią strategię działania,
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- opracować plan wdrażania zmian. (A. Chuda, M. K. Wyrwicka, 2013).

3. Model Scheina
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli kultury organizacyjnej jest model
Edgara Scheina, który stanowi zarazem sposób myślenia o kulturze organizacyjnej. Według
tego

ujęcia

dobra

strategia,

struktury,

kompetentnych

kierowników,

współpraca

poszczególnych członków czy grup nie wpływają całkowicie i do końca na sukces
organizacji. Są to istotne, ale też nie wyłączne czynniki warunkujące powodzenie organizacji.
Natomiast każda organizacja posiada niewidoczną właściwość, która świadczy o tym co się
dzieje w jej wnętrzu i wpływa na kontakty z otoczeniem oraz o wiele bardziej oddziałuje na
organizację, aniżeli rozwiązania formalne oraz pojedyncze autorytety. Do tej niewidocznej
specyfiki organizacji można zaliczyć styl, charakter, funkcjonowanie organizacji ( A. K.
Koźmiński, W. Piotrowski, 2006).
Zdaniem E. Scheina kultura organizacyjna stanowi zbiór podstawowych zasad
wynalezionych, odkrytych lub wypracowanych przez daną grupę uczącą się stawiać czoło
problemom związanym z zewnętrzną adaptacją i wewnętrzną integracją, które to zasady
sprawdziły się wystarczająco dobrze, by uznać je za obowiązujące i przekazać je następnym
pracownikom jako właściwy sposób postrzegania, analizowania i odczuwania tych
problemów. W definicji Scheina na pierwszy plan wysuwa się postępowanie grupowe,
wspólnota pracownicza konieczna do zaakceptowania wspólnych celów (M. Dołhasz i in.,
2009). Model kultury organizacyjnej E. Scheina wraz z poziomami kultury organizacyjnej
przedstawia poniżej rysunek 2.

Widoczne i
ARTEFAKTY
NORMY I WARTOŚCI
ZAŁOŻENIA

uświadomione
Częściowo widoczne i uświadomione
Całkiem niewidoczne i nieuświadomione

Rys. 2 Model E. Scheina: poziomy kultury organizacyjnej
Źródło: Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.) , Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
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Widoczne elementy kultury organizacyjnej są określane jako widoczne działania
organizacji i stanowią o kulturze jawnej, na którą składają artefakty. Artefaktami można
nazwać w pełni świadome i najbardziej widoczne elementy kultury( K. Serafin, 2015).
Najbardziej widocznym poziomem kultury są artefakty. Artefakty są utożsamiane jako
sztuczne twory danej kultury. Można je podzielić na:
- artefakty językowe (język, mity, legendy),
- artefakty behawioralne (ceremonie, rytuały),
- artefakty fizyczne (sztuka, technologia, przedmioty materialne ( A. K. Koźmiński, W.
Piotrowski, 2006).
Ponadto wszelkie artefakty można podzielić na:
- funkcjonalne
- symboliczne ( A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, 2008).
Kolejnym poziomem kultury organizacyjnej są normy i wartości. Są trwalsze od
artefaktów, ale jednocześnie trudniej je zauważyć. Można wyróżnić ich dwa rodzaje:
- normy i wartości deklarowane,
- normy i wartości przestrzegane.
Normy i wartości deklarowane są łatwo zauważalne, w organizacjach są otwarcie głoszone i
odnoszą się do tego, co jest dla organizacji ważne, co się uważa za godne pochwały, a co za
złe lub naganne. Natomiast normy i wartości przestrzegane jest o wiele trudniej
zaobserwować. Wiąże się to z tym, że członkowie organizacji nie zawsze postępują zgodnie z
tym co głoszą, a nawet czasami zachowują się zupełnie odwrotnie niż to co mówią (A. K.
Koźmiński, W. Piotrowski, 2006).
Najtrudniejszym i jednocześnie najmniej zauważalnym poziomem kultury organizacyjnej
są podstawowe założenia kulturowe. Założenia są tym fundamentem, na którym spoczywa
cała kultura. Pomimo trudności w dotarciu do tych założeń, zwolennicy modelu Scheina
starają się to uczynić, ponieważ to one są sednem kultury. Założenia kulturowe dzieli się
umownie w zależności od tego, czego dotyczą. Podstawowe i niekwestionowane założenia,
które odnoszą się do:
- natury człowieka,
- relacji międzyludzkich,
- samej organizacji,
- natury otoczenia,
- relacji organizacji z otoczeniem ( A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, 2006).
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W swoim modelu Schein wyróżnił dwie grupy funkcji kultury organizacyjnej:
- dotyczące problemów związanych z dostosowaniem zewnętrznym,
- dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji.
W zakresie dostosowania zewnętrznego kultura spełnia następujące funkcje:
- umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji,
- umożliwia integrację uczestników,
- umożliwia integrację wokół środków przyjętych do realizacji celów firmy oraz zwiększenie
zaangażowania uczestników,
- oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów,
- umożliwia ulepszanie środków i przeformułowanie celów, jeśli niezbędna jest zmiana.
Natomiast integracja wewnętrzna jest ważna jeśli chodzi o realizację przez organizacje
strategii, do której konieczne jest współdziałanie i współpraca wszystkich uczestników. W
zakresie wewnętrznej integracji kultura spełnia następujące funkcje:
- oferuje wspólny język i aparat pojęciowy,
- definiuje granice grupy, kryteria przyjęcia oraz odrzucenia,
- wyznacza zasady władzy i kryteria statusu,
- zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa i afiliacji,
- zawiera kryteria nagradzania i karania,
- oferuje ideologię ( A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, 2006).
Główną funkcją kultury organizacyjnej jest ograniczenie niepewności. Funkcje
nastawione na zapewnienie zewnętrznego dostosowania pomagają zredukować niepewność
wynikającą z funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu. Z kolei funkcje zapewniające
integracje wewnętrzną pomagają uporać się z wewnętrzną niepewnością. W związku z tym
kultura organizacyjna proponuje podstawową, wspólną wizję świata oraz etyczny punkt
oparcia. Zwiększa przewidywalność zachowań organizacyjnych, bez konieczności tworzenia
szczegółowego regulowania wszystkich kwestii poprzez mnożenie przepisów. A także dzięki
kulturze organizacyjnej kontrola zewnętrzna może zostać zastąpiona przez samokontrolę ( A.
K. Koźmiński, W. Piotrowski, 2006).
Zgodnie z modelem Scheina, jeśli kultura organizacyjna nie przynosi zamierzonych
rezultatów, można podjąć działania, które umożliwią zmianę kultury na proefektywnościową.
Planowana zmiana kulturowa wymaga spełnienia kilku warunków, a mianowicie:
- punktem wyjścia musi być nakreślenie wizji, czyli obrazu pożądanej, przyszłej organizacji,
- konieczne jest wsparcie procesu zmian przez zarząd,
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- dyrektorzy muszą zaangażować się w proces zmian i dawać pozostałym uczestnikom
organizacji przykład,
- niezbędnym warunkiem dokonania zmiany kulturowej jest wsparcie jej odpowiednią
strukturą organizacyjną,
- podstawowym narzędziem zmiany kulturowej jest polityka personalna firmy. Należy tak
dobrać elementy systemu personalnego, aby:
a) odpowiednio zmodyfikować kryteria oceny i procedury kontroli,
b) dobrać właściwe kryteria rekrutacji nowych uczestników,
c) zmienić kryteria awansu w organizacji tak, aby promowały nowy system norm i wartości,
d) dostosować kryteria nagradzania, karania i zwalniania z organizacji,
e) wykreować nowy styl przywództwa, wzmacniający nowy system kulturowy.
- uczestnicy organizacji muszą być zdolni do zaadaptowania się do nowej kultury
organizacyjnej ( A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, 2006).

4. Kultura organizacyjna na przykładzie firmy XYZ
Przedmiotem badania w niniejszym opracowaniu jest kultura organizacyjna firmy XYZ.
Celem tego badania jest opisanie kultury organizacyjnej firmy XYZ. A także próba
odpowiedzi na pytanie: Czy kultur organizacyjna jest tak samo rozumiana między
pracownikami a kadrą zarządzającą? W opracowaniu wykorzystano następującą metodę
badawczą:
- studium przypadku.
Natomiast przyjęto technika było:
- obserwacja uczestnicząca,
- wywiad z pracownikami firmy,
- wywiad z kierownictwem firmy.
Wykorzystanymi narzędziami są:
- kwestionariusz obserwacji,
- kwestionariusz wywiadu.
Firma XYZ jest spółką, która wchodzi w skład międzynarodowego koncernu firmy XYZ z
siedzibą główną w Singapurze, która działa na rynku światowym od 1980 roku zajmując
pozycję regionalnego lidera usług w sektorze telekomunikacyjnym, komputerowym,
medycznym, motoryzacyjnym czy elektronicznym. Firma dysponuje międzynarodową
infrastrukturą produkcyjną, zatrudnia około 15 000 pracowników w 13 zakładach
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produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie.

W 2005 r. firma XYZ rozpoczęła

działalność produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym we Wrocławiu. Utworzenie oddziału
XYZ w Polsce wynika z przyjętej przez grupę firmy XYZ strategii, której celem jest
zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług w jak najkrótszym czasie Firma XYZ
zajmuje

się

produkcją najwyższej

jakości

elementów

plastikowych,

montażem

kontraktowym małego AGD oraz produkcją części dla branży motoryzacyjnej
(automotive). Firma specjalizuje się w produkcji i montażu elementów o wysokich
wymaganiach technicznych i wizualnych. Firma XYZ posiada liczne certyfikaty w zakresie
jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska oraz automotive, które co roku są
odnawiane. Świadczy o tym, że firma posiada u siebie wdrożony Zintegrowany System
Zarządzania, co pozwala jej zwiększać swoją konkurencyjność i stawać się liderem w swojej
branży.
W celu scharakteryzowania kultury organizacyjnej firmy XYZ posłużono się techniką
obserwacyjną na podstawie kwestionariusza obserwacji. Aby stwierdzić słuszność swoich
obserwacji i wykazać to, co obserwacja nie była w stanie wyjaśnić posłużono się dodatkowo
techniką wywiadu/ indywidualnej rozmowy z losowo wybranymi 20 pracownikami i 10
przedstawicielami kadry zarządzającej. Otrzymane wyniki z obserwacji i wywiadów
pozwoliły w kompleksowy sposób scharakteryzować kulturę organizacyjną firmy i wskazać
obszary w jakich naczelne kierownictwo powinno podjąć radykalne działania.
Badanie dotyczące kultury organizacyjnej przeprowadzono we wrześniu 2020 r. Badaniem
objęto losowo wybranych kierowników i pracowników. W pierwszej fazie badanie polegało
na obserwacji badanej firmy, a w fazie drugiej przeprowadzono wywiad z kierownictwem i
pracownikami badanej firmy.
Plan obserwacji:
1.wyglad firmy z zewnątrz
- budynki
- otoczenie
2. Przyjmowanie gości
- miejsce dla gości
- sposób przyjmowania gości
- pokazywane miejsca
- nacisk na wybrane aspekty
3. Komunikacja
- jaka występuje komunikacja
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- przebieg informacji
- tożsamość celów
Wywiad
1.Jak rozumie Pan/Pani kulturę organizacyjną
2.Jakie są wyznawane wartości w firmie
3.Jak wyglądają kontakty z pracownikami/przełożonymi
4.Co wpływa na integracje pracowników.
5.Czy w firmie występują procedury i są ściśle przestrzegane
6. Jak są rozwiązywane sytuacje konfliktowe
7. Jakie siły wpływają na kulturę organizacyjną
Dokonując analizy kultury firmy XYZ można zauważyć pewne prawidłowości oraz dominujące
cechy. Przejawia się to w ogólnej polityce firmy wyrażonej normami, wartościami, a nawet
artefaktami. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny firmy to posiada swoje logo, miejsca parkingowe, a
budynek na zewnątrz jest czysty i zadbany. Goście przyjmowani są z entuzjazmem i życzliwością, a
każdy służy radą i pomocą. Dla gości dopóki ktoś po nich nie przyjdzie czeka stolik przy recepcji i
proponowana jest kawa lub herbata. Firma XYZ koncentruje się głownie na klientach i wszystkie
działania mają na celu ich satysfakcje z dostarczanych produktów. Każdy przejaw wadliwości podlega
natychmiastowej reakcji i wprowadzaniem działań korygujących oraz szkoleń pracowników. Ma to
związek z misją firmy, którą jest zwiększanie wartości dodanej dla biznesu klientów

przyczyniając się do sukcesu klientów i firmy XYZ oraz jej wizją polegająca na byciu
uznanym liderem w świadczeniu elektro-mechanicznych usług produkcyjnych skupiając się
na tworzeniu wartości dodanej i zadowoleniu klienta na rynku europejskim i poza nim.
Wszystkie te działania prowadzą do podtrzymywania dobry relacji z obecnymi klientami, zdobywaniu
nowych klientów i wchodzeniu na nowe rynki ekspansji. Według misji firmy każdy pracownik jest
odpowiedzialny za gotowy produkt zaczynając od tego na najniższym szczeblu, a kończąc na
naczelnym kierownictwu. Ważnym elementem jest wdrażanie nowych projektów, mającym na celu
ugruntowanie pozycji firmy XYZ w oczach swoich kontrahentów. Filarami kultury organizacyjnej
firmy jest zorientowanie na rezultaty, klientów oraz ludzi. Natomiast celem firmy jest:
- spełniać oczekiwania klientów a nawet je przewyższać,
- osiągać wyniki zespołowe, jak i indywidualne,
- minimalizacja wpływu na środowisko naturalne.
Jeśli chodzi o zorientowanie na ludzi to głównymi celami firmy są:

- zapewnienie dobrego i sprzyjającego środowiska pracy,
- szanowanie i dbanie o siebie nawzajem,
- promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz badan profilaktycznych,
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- angażowanie pracowników w różne akcje charytatywne.
Pracownicy firmy są związani regulaminem i licznymi procedurami na każdym etapie
procesu, określając ich pracę oraz obowiązki. Wszelkie spory, sytuacje konfliktowane
rozwiązywane są przez przełożonych w drodze rozmów i wzajemnych konfrontacji. Firma
legitymuje się posiadaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania
jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także certyfikatem w
zakresie automotiv. Co roku odbywa się ponowna certyfikacja, co ma wzbudzić zaufanie
klientów oraz obecnych i przyszłych pracowników. Dla całej organizacji są przeprowadzane
kwartalne audyty wewnętrzne oraz codzienne audyty 5 S. Na minus zasługuje fakt, że firma
nie stosuje audytów kierownictwa czy to kwartalnych lub rocznych, w celu sprawdzanie
funkcjonalności wdrożonych procesów, co mogłoby prowadzić do zainicjonowania
potrzebnych zmian. Wyznawanymi wartościami są:
- wkład w pracę, przejawiający się tym, że firma docenia doświadczenie pracowników
umożliwiające rozwój organizacji, co ostatecznie wpływa na zadowolenie klienta. Szczególne
znaczenie ma tu program „nowy pomysł” umożliwiający zgłaszanie możliwości poprawy
pracy, swojego miejsca pracy i usprawnienie całej organizacji;
- współwłasność, odnosząca się do wspólnej odpowiedzialności pracodawcy i pracowników
za sprzęt, wiedzę, udostępnione do codziennego użytku pomieszczenie i wyposażenia.
Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Etyki i procedurze
praktyk biznesowych. Pracownicy zobowiązani są do zgłaszania zjawisk niewłaściwych.
W firmie XYZ można dostrzec również artefakty wyrażające się w zasadach
postępowania, rytuałach czy zachowaniach. Zasady postępowania opierają się na czterech
filarach:
- zachowanie,
- nastawienie,
- uczciwość i szczerość,
- dyscyplina.
Ponadto pracownicy mają charakterystyczny ubiór. Pracownicy produkcyjni posiadają
niebieskie bluzki z logo firmy i spodnie też w kolorze niebieskim. Natomiast pracownicy
biurowi posiadają kamizelki koloru złotego również z logo firmy. Na atmosferę wpływa
urządzenie pomieszczeń. Biura są jasne, meble funkcjonalne, także firma dysponuje salami
konferencyjnymi na nazwy których był ogłoszony konkurs wśród pracowników. Pogłębieniu
integracji między członkami służą spotkania integracyjne związane z:
- rocznicami firmy,
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- z okazji świąt.
Natomiast każdy z działów dodatkowo integruje się ze swoimi członkami w związku z:
- urodzinami członków zespołu,
- ważnymi wydarzeniami dla członka zespołu, jak ślub
- robieniem raz w tygodniu pół godzinnych spotkań działowych, aby pogłębić między sobą
więzi.
Również widać rytuały dotyczące powitań, przebywania ze sobą w czasie przerwy,
żegnania się. Ważnym elementem jest to, że każdy mówi do siebie po imieniu bez względu na
zajmowane stanowisko. Od niedawna prezes zaczął wprowadzać co miesięczne spotkania
pracowników z kadra zarządzającą co ma sprzyjać integracji, zacieśnieniu więzi i osiąganiu
celów strategicznych firmy. Zauważyć można też w firmie bohaterów, którymi są dyrektor
operacyjny i dyrektor produkcji, o których krążą mity przekazywane sobie przez
pracowników o ich drodze awansowania ze zwykłych pracowników. Firma dba o czystość
polskiego języka i przeciwdziała korporacyjnej nowomowie czy global English. Natomiast
komunikacja w firmie jest otwarta, jasna, wszelkie wątpliwości od razu wyjaśniane. Wszelkie
informacje przekazywane są przez bezpośredniego przełożonego, mailowo lub w firmowej
gazetce. Firmowa gazeta jest elementem przybliżającym pracowników do problemów firmy i
stworzeniu rodzinnej atmosfery pracy. Kadra kierownicza widzi przejawy kultury
organizacyjnej w ubiorze, języku, zachowaniach oraz w wystroju wnętrz. Wśród norm i
wartości najczęściej wymieniają: orientacja na klienta, rezultaty, staranność, uczciwość,
przyjazna atmosfera, zaufanie, wzajemna pomoc, bezkonfliktowość. Kontakty z podwładnymi
prowadzone są w sposób jasny, bezproblemowy, w formie dialogu, podwładny ma prawo
sprzeciwu i zaproponowania odmiennego rozwiązania, odbywają się spotkania, dążenie do
wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Natomiast klimat według kadry zarządzającej jest
sprzyjający tworzeniu rodzinnej atmosfery, pracownicy jak i przełożeni darzą siebie
wzajemnym zaufaniem i kierują się profesjonalizmem swoich podwładnych. Kierownicy
określają siebie mianem demokratycznych nastawionych na współpracę i wzajemny dialog,
choć ostatnie zdanie i tak należy do kierowników. Na integrację wpływają organizowane
imprezy integracyjne, organizowane akcje charytatywne, obchodzenie uroczystości jak:
imieniny, ślub, spotkania świąteczne. Choć kadra zarządzająca zna i rozumie kulturę
organizacyjną to jednak zauważa, że na nią mają wpływ też siły zewnętrzne jak klienci,
konkurenci, otoczenie firmy oraz fakt, że podlegają restrykcjom swojego chińskiego
właściciela. Ostatnią próbą zmiany kulturowej było wprowadzenie comiesięcznych spotkań z
prezesem. Zostało to pozytywnie odebrane przez pracowników i przyczyniło się do większej
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integracji i zrozumienia pracowników oraz kadry zarządzającej. Tak wygląda kultura
organizacyjna z obserwacji co można było zauważyć w wywiadzie przeprowadzonym z
kierownikami firmy.
Inaczej zjawisko kultury organizacyjnej firmy XYZ widzą zwykli pracownicy. I tutaj nie
do końca widać tożsamość celów pracowników z celami organizacji wyrażanymi przez
naczelne kierownictwo, misją czy wizją firmy. To właśnie pracownicy, oprócz kadry
zarządzającej, tworzą kulturę organizacyjną firmy. Niestety z przeprowadzonego wywiadu
pracownicy nie rozumieją i nie wiedzą czym jej kultura organizacyjna, w jaki sposób się
przejawia i co na nią wpływa, pomimo okresowych szkoleń z kultury organizacyjnej firmy
XYZ. Przejaw kultury organizacyjnej wśród pracowników odznacza się ich zwyczajami oraz
zachowaniem. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zespół pracowników firmy XYZ jest
zespołem starzejącym się z przewagą kobiet. Relacje z przełożonymi określają jako dobre,
choć sugerują, że w niektórych sytuacjach mogłyby być lepsze. Wynika z tego poprawność
komunikacji. Pracownicy są informowani o zmianach procesowych firmy, nie czują się
wyobcowani. Wszelkie konflikty są na bieżąco rozwiązywane, a pracownicy nie mają obaw
związanych z rozmową z przełożonym. Tym bardziej, że firma prowadzi politykę otwartych
drzwi, każdy w każdym czasie może przyjść i porozmawiać na nurtujące go problemy.
Pracownicy uznali atmosferę jako sprzyjającą wzajemnym kontaktom. Jednocześnie są
nie ufni do kadry zarządzającej, poddając w wątpliwość ich intencje i szczerość wypowiedzi.
Nie zawsze ogólne normy i wartości są respektowane przez wszystkich pracowników. Za
plecami przełożonych kierują się przez siebie wyznawanymi wartościami, normami,
zwyczajami, które nie są identyczne z założeniami kulturowymi firmy jako całości. Dość
często pojawiają się konflikty między pracownikami, którzy sami je rozwiązują, kierując się
swoim poczuciem wartości. A każde informowanie przełożonych o zaistniałem sytuacji
spotyka się z dezaprobatą łączącą się z wyobcowaniem danego pracownika z kręgu innych
pracowników.
Firma przez pracowników jest postrzegana jako przyjazna, ale w innym znaczeniu niż dla
kadry zarządzającej. Uważają oni , że można robić co się chce bez żadnych konsekwencji.
Starają się dostosować do panującej atmosfery, która wpływa na ich staż organizacyjny.
Doceniają próby integracyjne kadry zarządzającej i chętnie korzystają z jej przejawów.
Wśród wartości wymienili takie jak: swoboda, możliwość wychodzenia kiedy się chce,
satysfakcja klienta, ale taka na jaką pracownicy chcą ją zapewnić, nie przejmowanie się
rezultatami, miła atmosfera pracy, możliwość nawiązywania relacji koleżeńskich, brak obaw z
mówieniem czegokolwiek. Widać z tego, że wartości pracowników i kadry zarządzającej
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różnią się i na tym polu firma powinna podjąć odpowiednie kroki w celu zrównania
wzajemnie wyznawanych wartości.
Pomimo oceny przez kadrę zarządzającą stylu kierowania jako demokratycznego,
pracownicy poddają go w wątpliwość, sugerując, że jest autorytarny z fikcyjną próbą
stworzenia dialogu, poczucia, że mają coś do powiedzenia, gdy tak naprawdę nikt ich nie
słucha i nie bierze pod uwagę tego co myślą.
Pracownicy znają i rozumieją procedury. Należy jednak zauważyć, że się do nich nie
dostosowują. Uważają, że są nie potrzebne, zrobione nie logicznie i bez sprawdzenia
specyfiki pracy. Większość pracowników nawet twierdzi, że im utrudniają pracę.
Natomiast zgodnie z kadrą zarządzającą pracownicy rozumieją wpływ otoczenia na
kulturę. Wiedza jaki wpływ ma posiadanie centralnego zarządu w Chinach. Wszelkie
niepowodzenia firmy XYZ zrzucają właśnie na centrale w Chinach oraz wyrażają pogląd, że
gdyby nie to, to w firmie byłoby lepiej. Sądzą, że posiadanie zagranicznej centrali nie sprzyja
rozwojowi firmy, blokuje ją, a nawet wpływa niekorzystnie na pozycje rynkowa firmy.
5. PODSUMOWANIE
Kultura organizacyjna jest potężnym narzędziem w rękach naczelnego kierownictwa,
potrafiącym zapewnić firmie sukces i przewagę konkurencyjna. Niewłaściwe kierowanie
kulturą organizacyjna, a nawet zbyt pośpieszna i błędna jej zmiana może doprowadzić do
upadku organizacji. Kultura organizacyjna każdej firmie pozwala na formowanie wartości,
norm i zachowań tworząc ducha organizacji. Prowadzi także do stworzenia indywidualnego
sposobu działania i myślenia właściwego członkom określonego przedsiębiorstwa. Kultura
organizacyjna to także budulec atmosfery pracy pozwalający na to, aby pracownik czuł się
dobrze w miejscu wykonywania pracy. Kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę tworząc
jedność firmy i jej siłę. Rozwojowi firmy sprzyja kierowanie się normami i zasadami, które
zostały określone w kulturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. (Figler E., 2010).
Na podstawie dokonanego badania można zauważyć rozbieżności w pojmowaniu i
stosowaniu kultury organizacyjnej między pracownikami a kierownictwem firmy. Różnice też
dotyczą pojmowania wartości, założeń, a także zachowań oraz cech poszczególnych
członków. Kadra zarządzająca pojmuje kulturę organizacyjna jako kulturę klanu, natomiast
pracownicy jako kulturę hierarchii.
Kultura organizacyjna wpływa na firmę i jej cele oraz misję, jednak bez odpowiedniej
integracji pracowników z założeniami kulturowymi czeka ją niepowodzenie. Powodując duża
99

Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 2, No 4

Kultura organizacyjna i jej…
rotację kadry pracowniczej, ogólne niezadowolenie i brak satysfakcji z wykonywanej pracy.
Zarząd powinien podjąć próby zakorzenienia kultury w umysłach pracowników zwiększając
zdolności integracyjne i adaptacyjne. Dla firmy XYZ potrzebna jest zmiana kulturowa. Ale
zmiana, która doprowadzi do jej rozkwity poprzez identyfikację norm, celów i wartości
pracowników z celami firmy. Powinny zostać zastosowane odpowiednie narzędzia rekrutacji,
powodujące zatrudnianie osób odznaczających się podobnymi wartościami i postawami do
wartości firmy. Konieczna jest też zwiększona ilość szkoleń z tego zakresu. Wstępne próby
zmian spotykają się z aprobatą co można poczytywać za dobry sygnał dla przyszłości firmy
XYZ. Obecna kultura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie firmy i osiągnie jej celów,
ale jeszcze nie zapewnia całkowitej przewagi konkurencyjnej w tym sektorze. Można też by
było się skupić na zmianie wartości firmy, które w pierwszej kolejności odnosiły by się do
ludzi, a dopiero potem do klientów i rezultatów. Firma XYZ nie powinna zapominać, że to
właśnie kapitał ludzki jest jej najcenniejszym zasobem i środkiem do osiągnięcia
wyznaczonych celów, realizacji misji, osiągania maksymalnych zysków oraz zdobywania
przewagi rynkowej w sektorze prowadzonej przez siebie działalności.
We wskazanym na początku pytaniu w jaki sposób kultura oddziałuje na firmę odpowiedź
może dotyczyć norm, wartości, wprowadzanych artefaktów oraz postaw i zachowań swoich
pracowników. Natomiast polem, w jakim pomaga osiągnąć przewagę konkurencyjną jest
przyzwyczajenie pracowników z dużym stażem i pracowanie dla firmy bez względu na ich
chwilowe problemy. Także odpowiedzialność społeczna firmy wyrażona w przejawach
kulturowych zwiększa tą konkurencyjność. Inną kwestia pozostaje próba budowania
rodzinnej atmosfery i chęci przebywania w firmie co doceniają obecni klienci dając firmie
XYZ coraz to nowsze projekty i kontrakty oraz budując jej markę wśród swoich
kontrahentów.
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Streszczenie: W publikacji przedstawiono opracowanie krótkoterminowej prognozy liczby
wypadków przy pracy ogółem w wybranym zakładzie przemysłowym (przedsiębiorstwo
należy do przemysłu tradycyjnego). Prognozę opracowano na podstawie danych
statystycznych o wypadkowości i przy zastosowaniu różnych modeli ekonometrycznych. W
sumarycznej ocenie danej prognozy zastosowano metodę scoringową. Do analizy zostały
wykorzystane dane statystyczne dotyczące wypadkowości przy pracy w latach 2007–2018.
Słowa kluczowe: przemysł, wypadki przy pracy, analiza statystyczna, prognoza

SHORT-TERM FORECAST OF THE NUMBER OF ACCIDENTS AT
WORK IN A MINING INDUSTRY PLANT
Abstract: In the publication a short-term forecast of the total number of accidents at work in
the selected industrial plant (the enterprises belongs to traditional industry). The forecast
based on accident statistics and using different econometric models. In the summary
assessment of a obtained forecast, the scoring method was used. Statistics on accidents at
work between 2007 and 2018 were used for the analysis.
Key words: industry, accidents at work, statistical analysis, forecast

1. Wprowadzenie
W przedsiębiorstwach, zwłaszcza branż tradycyjnych (górnictwo, hutnictwo) często
występują wypadki w pracy. Warunki pracy w tych sektorach przemysłu zaliczane są do
trudnych. Bezpieczeństwo pracy to podstawowy czynnik decydujący o prawidłowym rozwoju
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każdej aktywności gospodarczej, gdyż istnieje ścisły związek pomiędzy działalnością
człowieka i potrzebą zachowania bezpieczeństwa. Pomimo promowania bezpiecznych
procedur wykonywania pracy zakrojonych, w tym zakrojonych na szeroką skalę działań
prewencyjnych i kontrolnych w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy,
wskaźnik wypadków przy pracy w Polsce wciąż pozostaje wysoki. W 2019 roku Główny
Urząd Statystyczny zarejestrował ogółem 83 205 wypadki przy pracy, z których 184 to
wypadki śmiertelne, a 390 ciężkie [1].
Przewidywanie liczby wypadków można modelować na podstawie ilościowych metod
prognostycznych, które pozwalają ustalić przebieg zjawiska w określonym czasie, a rezultaty
prognoz umożliwiają rozpoznanie możliwych zdarzeń (zjawisk) w przyszłości i podjęcie działań
prewencyjnych [2].
Przy budowie prognoz wykorzystuje się różne modele ekonometryczne . Optymalizacja
wartości prognozy opiera się na poszukiwaniu minimalnej wartości wybranego błędu,
przyjętego jako jej kryterium oceny rzetelności prognozy. Na podstawie danych
statystycznych dotyczących wypadkowości zarejestrowanej w przedsiębiorstwie i przy
zastosowaniu wybranych modeli ekonometrycznych można budować krótkoterminową
prognozę przewidywanej liczby wypadków w wybranym zakładzie przemysłowym w
przyszłości.
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie krótkoterminowej prognozy wypadków
przy pracy (w oparciu o wybrane modele prognostyczne) na podstawie analizy bezwzględnej
w wybranym zakładzie przemysłowym.

2. Ogólna sytuacja w badanym sektorze przemysłu
Przemysł wydobywczy charakteryzują ciężkie warunki pracy. Praca w górnictwie zawsze
była związana z ryzykiem i wysoką śmiertelnością wśród pracujących górników [3-5].
W warunkach gospodarki centralnie sterowanej liczba wypadków była związana z naciskiem
na wzrost wydajności przy ograniczonych środkach na inwestycje w zakresie bezpieczeństwa
pracy. W gospodarce rynkowej systematycznie poprawiano warunki pracy, poszczególne
kopalnie inwestowały w nowe technologie wydobycia, ograniczające wysiłek fizyczny
pracowników. W sferze budowania świadomości realizowano szkolenia wśród pracowników,
doposażano je w środki ochrony i budowano systemy zarządzania [6]. Stacje Ratownictwa
Górniczego również odegrały istotną rolę w poprawie bezpieczeństw pracy.
Lista katastrof górniczych w Polsce obejmuje zdarzenia śmiertelne, w których zginęło co
najmniej 5 osób była przedmiotem analizy [7]. Na podstawie zamieszczonego tam
zestawienia przedstawiono w sposób obrazowy wypadkowość śmiertelną (katastrofy
górnicze) w latach gospodarki centralnie sterowanej i obecnie (rys. 1).
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Rysunek 1. Ofiary wypadków w kopalniach – katastrofy w górnictwie w Polsce [7] (Uwaga: na
potrzeby analizy przyjęto górne granice liczby ofiar wypadków).

Dane Wyższego Urzędu Górniczego wskazują na ludzkie błędy jako główne przyczyny
wypadków. Powstają one w większości podczas transportu oraz obsługi maszyn i urządzeń
[8]. Najczęstsze naturalne przyczyny katastrof to wybuchy pyłu węglowego,
wybuchy metanu oraz pożary powstałe od zapalonego metanu [9].

3. Dane do badań
Do prognozowania wytypowano historyczne dane o wypadkowości dla zakładu
przemysłowego branży tradycyjnej (zakład wydobywczy) za lata 2007–2018 [10]. Dane użyte
do prognozowania zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Dane statystyczne [10]

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Rok
T
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Wypadki
ogółem
W
100
92
91
90
99
96
93
112
92
89
89
85

śmiertelne
Ws
2
3
2
0
0
1
0
7
0
0
0
0

ciężkie
Wc
0
0
1
1
0
0
0
15
0
0
0
1
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Rysunek 2. Trendy wypadków w pracy w analizowanym przedsiębiorstwie.

Na podstawie przedstawionych trendów (rys. 2), zauważono, że rok 2014 był rok
szczególnie trudnym w przedsiębiorstwie pod względem zachowania bezpiecznych warunków
pracy. We wszystkich kategoriach zauważono wzrost wypadków w pracy, zarówno ogółem, jak
i śmiertelnych i ciężkich. Takie zmiany w przebiegu trendu analizowanego zjawiska (w tym
przypadku gwałtowny wzrost wypadków w 2014 roku) może powodować zmniejszenie
istotności (jakości) opracowanych prognoz, dlatego też w pracy zastosowano (na końcowym
etapie budowy prognoz metodę scoringu – wprowadzono wagi do oceny poszczególnych
kategorii).

4. Analiza bezwzględna wypadkowości
Na podstawie analizy bezwzględnej danych statystycznych dla badanego zakładu
(wydobywczy przemysł) można stwierdzić, że dla liczby wypadków ogółem: suma wyniosła
1128, średnia to 94 rocznie, rozstęp w zakresie 85-112; można twierdzić o braku tendencji.
Jednocześnie w całym analizowanym okresie 12 lat stwierdzono średniookresowe tempo
spadku liczby wypadków ogółem na poziomie 1,5%. Liczba wypadków śmiertelnych: suma
15, średnia 1,5, rozstęp 0÷7; 1,33% udziału w wypadkach ogółem, średnio co 75 wypadek
ogółem; wypadki śmiertelne wystąpiły w latach 2007-2009, 2012 i 2014, można twierdzić o
braku tendencji. Liczba wypadków ciężkich: suma 18, średnia 1,5, rozstęp 0÷15; 1,60%
udziału w wypadkach ogółem, średnio co 63 wypadek ogółem; wypadki ciężkie wystąpiły w
latach 2009, 2010, 2014 i 2018, można twierdzić o braku tendencji.
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5. Metodologia wyznaczania prognoz
W obliczeniach wykorzystano kilka modeli ekonometrycznych. Aby oszacować poziom
dopuszczalności przyjętych metod prognostycznych, jak również w celu wyboru najlepszych
metod, dokonano ewaluacji dwóch najczęściej wyznaczanych błędów prognoz wygasłych:
średniej wartości względnego błędu prognoz wygasłych Ψ i pierwiastka kwadratowego,
obliczanego ze średniego kwadratowego błędu prognoz pozornych RMSE*. Optymalizacja
wartości prognozy punktowej oparta była na poszukiwaniu minimalnej wartości jednego z
wyżej wymienionych błędów, traktowanej jako jej kryterium [11-12]. Do oceny statystycznej
uzyskanych modeli zastosowano również współczynnik zmienności losowej Ve.
Przyjęto, że jeżeli współczynnik Ve nie przekracza założonej z góry wartości granicznej,
którą najczęściej ustala się na poziomie granicznej wartości maksymalnej równej 15%,
to pozwala to stwierdzić, że model jest dobrze dopasowany do danych empirycznych [13].
Implementację algorytmów modeli ekonometrycznych przeprowadzono w arkuszu
kalkulacyjnym Excel z wykorzystaniem wbudowanych funkcji, narzędzi analizy danych oraz
narzędzia optymalizacyjnego Solver [14-15].
Aby maksymalnie zobiektywizować ocenę jakości prognoz oparto ją na następujących
kryteriach: K1: wartość błędu prognoz wygasłych  dla szeregu ujmującego dane empiryczne
z lat 2007–2016; K2: wartość błędu prognoz wygasłych  dla szeregu ujmującego dane
empiryczne z lat 2007–2018; K3: wartość błędu prognoz wygasłych  dla szeregu
ujmującego dane empiryczne z lat 2017–2018; K4: wartość współczynnika zmienności
losowej Ve dla prognoz wygasłych z lat 2007–2016, przy czym dla wszystkich prognoz z
wyjątkiem modeli liniowych i linearyzowanych w oszacowaniu jego wartości wykorzystano
błąd RMSE*; K5: wartość współczynnika zmienności losowej Ve dla prognoz wygasłych z lat
2007–2018, przy czym dla wszystkich prognoz z wyjątkiem modeli liniowych i
linearyzowanych w oszacowaniu jego wartości wykorzystano błąd RMSE*. Każdą z
wymienionych wartości błędów i współczynników poddano standaryzacji. W sumarycznej
ocenie danej prognozy zastosowano wagi procentowe: 10% – dla kryteriów K1 i K2, 20% –
dla kryteriów K3 i K4, 40% – dla kryterium K5.

6. Rezultaty zastosowania scoringowej metody
Tablica 2 zawiera zestawienie wartości każdego z kryteriów dla zastosowanych metod
prognozowania oraz standaryzowaną, wagową ocenę sumaryczną kryteriów. W tabeli 2
przedstawiono tylko modele dla których weryfikacja prognoz była wystarczająca.
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Tablica 2.
Zestawienie kryteriów estymacji w najlepszych modelach prognostycznych
Błędy prognoz

Błędy prognoz

Współczynnik

Weryfikacja
2007-2018

Model

2007-2016


2007-2018

Ve , %

prognozy

RMSE



RMSE

20072016

20072018



liniowy Holta z efektem
wygaszania trendu
addytywnego

5,43

7,89

5,19

7,10

8,30

7,60

1,78

-0,8719

liniowy Holta z efektem
wygaszania trendu
multiplikatywnego

5,61

8,20

4,69

7,13

8,60

7,60

1,54

-0,8986

kwadratowy Holta w
formule addytywnej

5,21

6,56

4,31

6,09

6,90

6,50

6,18

-0,5910

3,04

3,52

2,47

3,13

3,80

3,30

4,15

-1,4610

5,09

6,56

trendu pełzającego
prognozowanie metodą
wag harmonicznych
AR (1,4)

6,90

W oparciu o przedstawione wyniki można stwierdzić, że najlepszą dobrocią dopasowania
do punktów empirycznych stanowiących liczbę wypadków ogółem charakteryzują się
następujące modele prognostyczne mające standaryzowaną wagową ocenę sumaryczną
mniejszą niż – 0,5000:
 model liniowy Holta z efektem wygaszania trendu addytywnego;
 model liniowy Holta z efektem wygaszania trendu multiplikatywnego;
 model kwadratowy Holta w formule addytywnej
model trendu pełzającego (prognozowanie metodą wag harmonicznych).
Do modeli dobrze dopasowanych do danych empirycznych (mimo stwierdzenia braku
statystycznie istotnej autokorelacji) można zaliczyć również model autoregresyjny AR(1,4)
uzyskany dla szeregu czasowego 2007-2018.

7. Prognoza liczby wypadków przy pracy ogółem
Spośród modeli zaznaczonych na zielono w tabeli 2 przedstawiono prognozę
wyznaczono przy użyciu modelu trendu pełzającego (prognozowanie metodą wag
harmonicznych).
W metodzie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi,
która cechuje się najlepszą dobrocią dopasowania, wyodrębnia się tendencje rozwojowe
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zmiennej prognozowanej. Metoda wag harmonicznych jest narzędziem pozwalającym
budować prognozy wtedy, gdy dla zmiennej prognozowanej nie zbudowano odpowiedniej
jakości modelu przyczynowo-skutkowego, ani modelu tendencji rozwojowej. Podstawowe
założenia tej metody prognostycznej obejmowały:
 ustalenie stałej wygładzania k < n (np. wybranie segmentów po k = 3 obserwacje),
 oszacowanie na podstawie kolejnych fragmentów szeregu o długości k liniowych funkcji
trendu,
 obliczenie wartości teoretycznych wynikających z poszczególnych funkcji trendu,
 obliczenie wartości trendu pełzającego dla każdego okresu t (średnia arytmetyczna
z wartości teoretycznych adekwatnych funkcji trendu dla danego okresu),
 obliczenie przyrostów funkcji trendu ݓ௧ାଵwedług zależności:
כ
כ
ݓ௧ାଵൌݕ௧

ݐൌͳǡ
ǥǡ
݊െͳ,
௧, 
ାଵݕ

(1)

 nadanie wag poszczególnym przyrostom C, podlegające następującej zależności:
ଵ

ଵ

௧

ܥ௧
, 

ݐൌͳǡ
ǥǡ
݊െͳ;
ାଵൌ ିଵσ
ୀଵି

(2)

 prognozę ex-ante na okres T obliczoną wg wzoru:
ିଵ
כ
ሺ
σ
்ݕ
ൌݕ
ܶെ݊ሻ
ǡ


ܶൌ݊ͳǡ
ǥǡ
.
 ሺ
ାଵሻ
௧
ୀଵݓ௧

(3)

Implementację algorytmów przedstawionych modeli i związane z nimi obliczenia
przeprowadzono w arkuszu kalkulacyjnym Excel z wykorzystaniem wbudowanych funkcji,
narzędzi analizy danych oraz narzędzia optymalizacyjnego Solver.
Obliczenia związane z wyznaczeniem prognoz ex-post oraz ex-ante opartych na modelu
trendu pełzającego (k = 3) z wykorzystaniem metody wag harmonicznych wykonano zgodnie
ze wzorami. Wyniki prognozy dla danych empirycznych z lat 2007-2016 na rys. 3, natomiast z lat
2007-2018 na rys. 4.

Rysunek 3.
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harmonicznych dla danych empirycznych z lat 2007-2016.

Rysunek 4. Prognoza oparta na modelu trendu pełzającego (k = 3) z wykorzystaniem
harmonicznych dla danych empirycznych z lat 2007-2018.

metody wag

8. Podsumowanie
Przedstawiona metodologia (zarys postępowania w wyznaczaniu prognoz) może być
użyteczny dla innych przedsiębiorstw. Prognozowanie jest ostatnio bardzo popularne
ponieważ pozwala wprowadzać działania zapobiegawcze. Dane predykcyjne są
wykorzystywane
w procesie decyzyjnym w celu poprawy warunków pracy.
Przedsiębiorstwa w doskonalonych systemach zarządzania bezpieczeństwem pracy stosują
metody predykcji, aby wyprzedzać rzeczywistość. Zastosowanie wag do oceny błędów
prognoz może znacznie poprawić ich jakość (co zaprezentowano na rys. 3-4), gdzie prognozy
prawie pokrywają się z danymi empirycznymi (w badanym okresie historycznym). Po
szerszej analizie zagadnienia należy jednak stwierdzić, że nie można znaleźć jednej
uniwersalnej metody prognostycznej.
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Streszczenie: Ważnym etapem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest opis przedmiotu zamówienia. W przypadku postępowań ogłaszanych na wykonanie
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności progów zwalniających bardzo często
dochodzi do naruszenia zasad wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, co widoczne
jest na etapie przygotowania postępowania, gdzie dochodzi do naruszenia zasady równego
traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (poprzez
ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców). Celem artykułu jest analiza wymagań określanych
w opisie przedmiotu zamówienia w aspekcie jakości i rodzaju oferowanych w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W badaniach wykorzystana została metoda formalno-dogmatyczna jako podstawowa metoda
badawcza, która pozwoliła ocenić w jakim stopniu wymagania zamawiających wpływają na krąg
potencjalnych wykonawców.
Słowa kluczowe: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, opis przedmiotu zamówienia.

DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE PUBLIC CONTRACT IN
THE CONTEXT OF PROCEDURES FOR THE AWARD OF A PUBLIC
CONTRACT FOR ROAD SAFETY DEVICES
Abstract: An important stage in the preparation of the public procurement procedure is the
description of the subject of the contract. In the case of procedures announced for the
construction of road safety devices, in particular speeding bumps, violations of the rules
resulting from the provisions of the Public Procurement Law occur very often which is visible
at the stage of preparation of the procedure, where there is a violation of the principle of equal
treatment of contractors applying for the award of a public contract (by limiting the circle
of potential contractors). The aim of the article is to analyze the requirements being defined
in the description of the subject of the contract in terms of quality and type offered in the procedures
for public procurement of road safety devices.
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The formal and dogmatic method was used in the research as the basic research method,
which allowed to assess the extent to which the requirements of the awarding entities affect
the circle of potential contractors.
Keywords:
Proceedings for the award of a public contract, road safety devices, description of the public
procurement

1. Wstęp
Urządzenia poprawiające bezpieczeństwo na drogach są niewątpliwie nieodzownym
elementem infrastruktury drogowej, w szczególności należą do nich urządzenia organizacji
ruchu drogowego, zmniejszające prędkość pojazdów, tzw. ,,szykany’’, inteligentne
rozwiązania sygnalizacji świetlnej, czy też fizyczne wymuszenia bezpiecznego przejazdu.
Zdecydowana większość inwestycji publicznych realizowana jest przez jednostki sektora
finansów publicznych zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp.
Zamawiający, opisując

przedmiotu zamówienia w postępowaniach dotyczących

urządzeń bezpieczeństwa drogowego wskazują konkretne parametry techniczne produktów,
co skutkuje zawężeniem kręgu wykonawców.
Celem artykułu jest analiza wymagań określanych w opisie przedmiotu zamówienia
w aspekcie jakości i rodzaju

oferowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia

publicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Specyfika urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Należy podkreślić, że na krajowym rynku istniej zaledwie kilku producentów urządzeń
zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Firmy działające na

polskim rynku

oferują progi zwalniające i podrzutowe, azyle drogowe, separatory ruchu, podstawy pod znaki
itp. Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego muszą spełniać
określone normy i standardy, co potwierdzone jest określoną dokumentacją. Podstawowe
wymagania w przedmiotowym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3.7. 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych

oraz

urządzeń

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach( t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311), a także
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11. 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Działający w przedmiotowym zakresie producenci zobowiązani są do posiadaniazgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) Krajowej Oceny
Technicznej (KOT), poprzednio obowiązujące regulacje wymagały Aprobaty Technicznej
(AT). W przypadku gdy wymagane było posiadanie AT należało przeprowadzić w firmie
audyty zgodności, których wynikiem były Krajowe Certyfikaty Zgodności (KCZ).
W świetle obecnych regulacji produkowane wyroby budowlane z grupy 12, tj.
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyposażenie dróg),

zostały przeniesione

w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych z systemu 1 na
system 3, co wyklucza konieczność posiadania KCZ na produkowane wyroby budowlane
(zgodnie z Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Aprobaty
techniczne wydane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, mogą być
wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat (art.
5 ust.3 ustawy z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy –
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodności, Dz.U. 2015 poz. 1165).
Jeden z producentów progów zwalniających, oferuje progi zwalniające wykonane
z prefabrykowanych elementów gumowych, inni zaś producenci progi wykonane
z tworzyw sztucznych, tj. - z tworzywa PCV pochodzącego z recyklingu. Zaznaczyć trzeba, iż
oferowane progi zwalniające posiadają wszelką dokumentację w postaci Krajowej Oceny
Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dopuszczającą te wyroby do obrotu na
rynek polski. Progi wykonane z tworzywa z recyklingu są nie tylko ekologiczne, ale również
atrakcyjne cenowo. Progi zwalniające z tworzywa sztucznego pod względem technicznym nie
różnią się w żaden sposób od progów gumowych. A zatem wymóg zamawiających
dopuszczający tylko i wyłącznie progi wykonane z prefabrykowanych elementów gumowych
nie jest uzasadniony względami technicznymi, jak również jakościowymi. Instytut Badawczy
Dróg i Mostów wykonuje trzy badania tworzywa użytego do produkcji. Badania te określają
jedynie parametry wytrzymałości na rozciąganie, twardości
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wody1. Zauważyć należy, że brak jest krytycznych minimalnych wytycznych co do
wartościaprzedstawianych
w KOT. Każdy z producentów przedstawia te dane jedynie po to, aby potwierdzić stałość
właściwości tego tworzywa na początku produkcji jak i w całym cyklu trwania produkcji. Co
potwierdza, że użytkownik może spodziewać się tego samego wyrobu bez względu na to czy
produkcja była w 2000 r. czy w 2020 r., chyba że podczas obowiązywania AT lub KOT
producent dokonał zmian, a te zostały wprowadzone do nowego, poprawionego wydania AT
lub KOT.
Trzeba również dodać, że na polskim rynku pojawiły się importowane wyroby z krajów
takich jak mi. Ukraina, Turcja czy Chiny, które są wdrażane do obrotu bez jakiejkolwiek
dokumentacji. W skrajnych przypadkach wykonawcy przedstawiają fikcyjne dokumenty
dopuszczające urządzenia do obrotu, a dostarczane są badania, które nie potwierdzaj uprawnia
do wprowadzenia wyrobu do obrotu, np. badanie PZH. Tego rodzaju działania należy ocenić
jak nadużycie i wprowadzenie zamawiającego w błąd w celu pozyskania zamówienia.
Kolejna kwestia dotyczy równego traktowania producentów oraz dystrybutorów,
zainteresowanych

kontraktami

publicznymi.

Bardzo

często

w

postępowaniach

ogłaszanych na zakup i montaż urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu
drogowego wskazywane są parametry techniczne wyrobów, które określił w swojej KOT
konkretny producent. Dodać należy, że KOT wydawana jest przez instytucję do tego
uprawnioną, w Polsce jest to Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (Zgodnie z
art. 9 ust.2 pkt 2 ustawy

z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach

budowlanych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm).
Na wniosek producenta i na podstawie wcześniejszych badań producenta wydawana jest
KOT z wpisanymi parametrami fizyko-chemicznymi, rysunkami technicznymi, opisem
procesu produkcyjnego oraz procesu magazynowania i dystrybucji. Każdy z producentów
posiada inny proces technologiczny produkcji z czego wynikają różniące się dane.
To producent ustala na wczesnym etapie tworzenia koncepcji danego produktu czy
uzasadnionym dla danego wyrobu surowcem będzie tworzywo sztuczne, guma, granulat
na bazie PCV, kauczuk lub inny surowiec. Następnie wyrób jest badany i opracowywana jest
dla niego dokumentacja w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych.

1

AT/2001-04-1151 elementy azylu dla pieszych.

114

Management and Quality- Zarządzanie I Jakość, Vol. 2, No 4

Opisu przedmiotu zamówienia w kontekście…
Nieuzasadnione wprowadzanie nowych badań i eksponowanie ich wyników w KOT przez
jednego producenta,

może skutecznie

dyskwalifikować możliwość zaoferowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyrobów innego producenta,
ograniczając krąg potencjalnych wykonawców. Zamawiający opracowując opis przedmiotu
zamówienia powinni swoje wymagania konstruować wyłącznie w oparciu Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach2.

3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zamawiający, określając przedmiot zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zasady
uczciwej konkurencji oraz dbałości o otwarcie postępowania na szeroki krąg wykonawców. Niestety,
w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są wyroby
organizacji ruchu drogowego, w szczególności progi zwalniające, ta podstawowa zasada jest
nagminnie naruszana. Na etapie przygotowania postępowania bardzo często dochodzi do naruszenia
zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego (Wnuk, Krak, Żelewski, 2018, s.64).
Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tymczasem wymóg zamawiających by oferowane progi
zwalniające były wykonane z prefabrykowanych elementów gumowych dopuszcza do udziału
w postępowaniu wyroby tylko i wyłącznie jednego krajowego producenta progów zwalniających.
Określenie opisu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie się do surowca oferowanego w
wyrobach tylko przez jednego producenta wyraźnie ukierunkowuje postępowanie. I chociaż ofertę
może również złożyć wykonawca zagraniczny, to w praktyce tymi postępowaniami zainteresowani są
głownie wykonawcy krajowi.
Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 12.9.2019 r. Sygn. akt KIO/KD 58/19 podniosła,
że „naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić zarówno poprzez bezpośrednie opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt dostępny na rynku, w
szczególności poprzez odwołanie się do parametrów technicznych zamieszczonych w katalogu lub
karcie technicznej danego urządzenia, bądź w sposób pośredni — poprzez zamieszczenie pojedynczych
wymagań, które w oderwaniu od reszty zapisów opisu przedmiotu zamówienia może spełnić kilka
2

Załącznik nr 2 wskazanego rozporządzenia określa szczegółowe wymagania techniczne.
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urządzeń na rynku, lecz zebrane łącznie powodują ograniczenie konkurencji do jednego produktu na
rynku.”
Jak więc wynika z powyższego orzeczenia opisywanie przedmiotu zamówienia, jakim są progi
zwalniające stanowi naruszenie obowiązujących regulacji. Warto również podkreślić, że zwiększenie
liczby podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego to nie tylko większa
konkurencyjność złożonych ofert, to przede wszystkim optymalizacja wydatków publicznych. Jednym
z podstawowych celów procesu udzielania zamówień publicznych jest efektywność ekonomiczna
(value

for

money)

dostaw,

usług

i

robót

budowlanych,

a ograniczanie rynku urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do jednego producenta uniemożliwia
realizację tych celów (Wieczerzyńska, 2016 s.558-570; S. Bobowski, J. Gola, 2017, s. 239-248).

Zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w
sposób odnoszący się do procesów (technologii) wskazujących na rozwiązania konkretnych
producentów, powinien dopuścić przy tym rozwiązania równoważne, które zostaną opisane
w sposób obiektywny.

Utrwalone orzecznictwo KIO

jednoznacznie wskazuje,

iż dopuszczenie rozwiązań równoważnych musi mieć miejsce zawsze wtedy, gdy
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia niezgodnie z wymogiem art.29 ust. 2 Pzp i
powinno nastąpić wg reguł wskazanych w ust. 3 tego artykułu.
Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko takie opisanie przedmiotu
zamówienia, które wskazuje na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z
użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny
wyrób, ale również

określenie na tyle szczegółowych wymagań co do parametrów

technicznych, które nie są uzasadnione potrzebami zamawiającego. Zaznaczyć należy, iż
progi zwalniające bezspornie są wyrobami budowlanymi, w zakresie których istnieje
obowiązek posiadania KOT, wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Uzyskanie
Krajowej Oceny Technicznej jest poprzedzone długotrwałym procesem potwierdzenia
właściwości użytkowych produktów – każdy z wyrobów musi zostać poddany
specjalistycznym badaniom, za których przeprowadzenie odpowiedzialne są akredytowane,
notyfikowane jednostki. KOT potwierdza spełnienie wszelkich wymagań w zakresie celu
zastosowania progów zwalniających, jako wyrobu budowlanego. Jak podkreśla KIO w
wyroku

z

dnia

12.3.2020

r.

(Sygn. akt: KIO 425/20 ): Zamawiający nie może wymagać takich właściwości przedmiotu
zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot
zamówienia.
Ograniczające konkurencję wymagania dotyczące progów zwalniających stosowane są równie
często w postępowaniach na udzielenie zamówienia, które ze względu na wartość wyłączone są z
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reżimu stosowania Pzp. Gdy tymczasem w ślad za uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
podkreślenia wymaga okoliczność, iż nawet przy braku

11.2.2016 r. Sygn. akt KIO/KD 14/16

obowiązku stosowania ustawy z powodu wartości zamówienia zamawiający musi pamiętać o
obowiązujących zasadach tj. zagwarantowaniu wykonawcom nie dyskryminacyjnego dostępu do
zamówień publicznych, ograniczeniu ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych
oraz zapewnieniu przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy. Trzeba również podkreślić, że
zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych zawartymi w ustawie o finansach
publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z
zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów. (art. 44 ust. 3 Ustawy z 27.8.2009 r. o finansach
publicznych( t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.).
Z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp należy wywieść zasadę neutralności opisu przedmiotu zamówienia,
który powinien być dokonany w taki sposób, że charakterystyka wymagań zamawiającego jest tak
samo czytelna i zrozumiała dla wszystkich wykonawców i nie pozycjonuje ich szans na uzyskanie
zamówienia(tak KIO w uchwale z dnia 03.7.2017 r., KIO/KD 36/17). Podobny pogląd wyraża się w
orzecznictwie

sądów

powszechnych

m.

in.

w wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25.1.2006 r. (sygn. akt: II Ca 693/05):„Do
stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia wystarczy jedynie zaistnienie
możliwości

utrudniania

uczciwej

konkurencji

poprzez

zastosowanie

określonych

zapisów

w specyfikacji niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji”.
Wykluczenie z postępowania wyrobów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, nie jest
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia ograniczający
możliwość złożenia ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców, który nie jest podyktowany
racjonalnymi i obiektywnie uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jednoznacznie narusza normy
Pzp.

I chociaż obowiązujące przepisy

Pzp nie definiują pojęcia „uzasadnionych potrzeb

zamawiającego”, zostało ono jednak ukształtowane przez

orzecznictwo

Krajowej

Izby

Odwoławczej. Zobiektywizowane potrzeby to rzeczywiste, faktyczne potrzeby zamawiającego,
zarówno co do oczekiwanych funkcjonalności, jak i wyspecyfikowanych parametrów oraz jakości.
Zamówienia publiczne nie determinują kupna najtańszego przedmiotu niskiej jakości. Zamawiający
powinien wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa,
lub
o podwyższonych parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi
okolicznościami

(wyrok

KIO

z

2.4.2008

r.,

KIO/UZP

236/08).

w żadnym z postępowań, w których przedmiot zamówienia został ograniczony do

Niestety,
progów

zwalniających wykonanych z gotowych, prefabrykowanych elementów gumowych nie wykazano
uzasadnienia dla tego ograniczenia.
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4. Przyczyny nadużyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego

Odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji postępowania pracownicy zamawiającego
często ulegają presji
postępowaniu

opracowania opisu przedmiotu zamówienia czy warunków udziału w
w taki sposób, by ofertę spełniającą wszystkie wymagania mógł złożyć tylko

jeden wykonawca. Można jednak przyjąć, że „zawsze wtedy gdy ktoś wykorzystuje swoją funkcję lub
pozycję by zaspokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieś nienależne korzyści, mamy
do czynienia z korupcją”. W szczególności dotyczy to funkcjonariuszy publicznych i osób
dysponujących środkami publicznymi (Brzostek, Taczkowska-Olszewska, Walczuk, 2020, s.174)
Najwięcej przypadków korupcji występuje w obszarze sektora publicznego, blisko 70% 3.
Jak

wynika

z

danych

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego,

spośród

wszystkich

kontrolowanych w 2019 r. spraw - 75% dotyczyło procedur podejmowania i realizacji decyzji
gospodarczych, najwięcej w obszarze zamówień publicznych 4. Dysponowanie środkami publicznymi
niejako

stwarza

warunki

sprzyjające

zachowaniom

korupcyjnym,

jak

podkreśla

T. Tyszka okazja czyni złodzieja (Tyszka, 2002, s.76).
23.1.2020 r. ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption
Perceptions Index – CPI)5. Polska zajęła 41 miejsce w rankingu państw pod kątem postrzeganego
poziomu korupcji.
Trzeba wyraźnie podkreślić,
o

udzielenie

zamówienia

że niejednokrotnie przyczyną nadużyć w postępowaniach

publicznego

jest

niski

poziom

wiedzy

zamawiających

w tym zakresie. Odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych wymaga ogromnej wiedzy,
3

Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018–2019. Rządowy Program Przeciwdziałania
Korupcji
na
lata
2018–2020,
s.21.
https://antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/rankingikorupcji/14017,Obszary-przestepczosci-korupcyjnej-w-Polsce-w-latach-20182019.html (7.11.2020 r.)
Prowadzone są działania systemowe w zakresie przeciwdziałania korupcji wynikający z rekomendacji Grupy
Państw Przeciwko Korupcji GRECO, zaleceń Unii Europejskiej oraz Rady Europy, jak również z Konwencji
Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Do takich działań należy Rządowy Program Przeciwdziałania
Korupcji na lata 2018-2020, Uchwała Nr 207 Rady Ministrów z 19.12.2017 r. w sprawie Rządowego Programu
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, M.P.2018.12.
4

Informacja o wynika działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2019 r.s.23.

5

Badanie prowadzone jest przez Transparency International, organizację międzynarodową, działającą na rzecz
przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i gospodarczym. Organizacja Transparency International od
1995 r. publikuje wskaźnik percepcji korupcji). https://www.transparency.org/en/news/cpi-2019-globalhighlights
( 13.5.2020 r.).
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Opisu przedmiotu zamówienia w kontekście…
ale też doświadczenia od pracowników zamawiającego. Niejednokrotnie nie wszyscy członkowie
komisji przetargowych dysponują takim potencjałem, a to powoduje, że bazują na gotowych
opracowaniach i „uczynnych podpowiedziach” zaprzyjaźnionych wykonawców, które mogą
prowadzić to takiego opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które de facto z góry
przysądzą o losach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Niezależnie jednak czy przyczyną nadużyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest brak rzetelnej wiedzy czy korupcja,
działania ograniczające konkurencję należy ocenić nagannie.

5. Podsumowanie
Kluczowym etapem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest opisanie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien nie tylko
odzwierciedlać realne potrzeby zamawiającego, ale również zapewnić szeroki krąg
potencjalnych wykonawców. Tendencyjne, stronnicze przygotowanie tego elementu
postępowania wpływa na krąg wykonawców,

którzy będą ubiegali się o pozyskanie

zamówienia. Szczególną pozycję zamawiającego uzasadnia fakt, że wydatkuje on środki
publiczne, a zatem podlega dyscyplinie finansów publicznych oraz działa w interesie
publicznym. Nadzór zamawiającego nad środkami publicznymi oznacza zapewnienie
korzystnych rynkowo cen, co ma związek z ilością złożonych w postępowaniu ofert.
Zamówienia publiczne powinny również realizować cele o charakterze gospodarczym
i społecznym, a te cele zostaną zrealizowane tylko wtedy jeśli wszyscy potencjalni
wykonawcy będą mieli równe szanse na pozyskanie zamówienia publicznego
(Nowicki,2017, s. 53-63).
Stosowany powszechnie w postępowaniach na wykonanie progów zwalniających
wymóg, by były one wykonane z gotowych, prefabrykowanych elementów gumowych nie
znajduje odzwierciedlenia w obiektywnie uzasadnionych potrzebach zamawiającego. A zatem
każdorazowo taki opis przedmiotu zamówienia będzie skutkował nieuzasadnionym
ograniczeniem konkurencji, nieporównywalnością złożonych ofert i w konsekwencji
niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.
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