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Streszczenie: Lean manufacturing to koncepcja zarządzania procesem produkcji, która ma na 

celu ograniczenie marnotrawstwa i eliminację niepotrzebnych operacji wykorzystywanych 

podczas procesu produkcji przy jednoczesnym dostarczaniu klientowi produktów najwyższej 

jakości. Lean manufacturing oferuje wiele praktycznych instrumentów służących usprawnianiu 

pracy i optymalizacji kosztów w organizacji. Wybór odpowiedniego instrumentu uzależniony 

jest głównie od tego jaki planowany jest cel do osiągnęcia. Właściwe  zastosowanie 

instrumentów lean manufacturing pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną 

przedsiębiorstwu, ale aby te korzyści osiągnąć należy dobrze rozumieć i umiejętnie je  wdrożyć. 

W publikacji zaprezentowano problematykę wybranych instrumentów wykorzystywanych                

w koncepcji lean manufacturing oraz skuteczność wybranych instrumentów w walce                              

z określonym marnotrawstwem. Głównym celem pracy jest przedstawienie nowych sposobów 

oraz możliwości stosowania tych instrumentów. W artykule skupiono się również na wskazaniu 

pozytywnych jak i negatywnych przesłank stosowania wybranych instrumentów lean 

manufacturing w sposób inny od tradycyjnego. Uzyskane wyniki powinny zmotywować 

badaczy do rozważenia zastosowania powszechnie znanych intrumentów lean manufacturing 

w nowy sposób oraz do kontynuacji badania tego tematu. Dla potrzeb realizacji celu pracy 

wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę monograficzną. Praca 

została napisania w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz własne doświadczenia i 

obserwacje. 

Slowa kluczowe: Lean manufacturing, usprawnienie, marnotrawstwo, instrumenty lean. 

 

LEAN MANUFACTURING INSTRUMENTS AND THEIR 

APPLICATION PRACTICES 

Abstract: Lean manufacturing is a production process management concept that aims to reduce 

waste and eliminate unnecessary operations used during the production process while 

delivering the highest quality products to the customer. Lean manufacturing offers many 

practical instruments for streamlining work and optimizing costs in an organization. The choice 

of the appropriate instrument depends mainly on the planned goal to be achieved. Proper use of 

lean manufacturing instruments allows a company to achieve a competitive advantage, but in 

order to achieve these benefits, they must be well understood and skilfully implemented. The 

publication presents the issues of selected instruments used in the lean manufacturing concept 
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and the effectiveness of selected instruments in the fight against specific waste. The main aim 

of the work is to present new ways and possibilities of using these instruments. The article also 

focuses on the identification of positive and negative premises for the use of selected lean 

manufacturing instruments in a different way than the traditional one. The obtained results 

should motivate researchers to consider the application of commonly known lean 

manufacturing instruments in a new way and to continue their research on this topic. For the 

purpose of the work, the method of analysis and criticism of the literature as well as the 

monographic method were used. The work was written based on the available source materials 

as well as my own experiences and observations. 

Keywords: Lean Management, improvement, waste, Lean tools. 

1. Wprowadzenie  

Koncepcja lean manufacturing to obecnie jedna z najczęściej wykorzystywanych                            

w praktyce sposobów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Założenia koncepcji 

zostały ukształtowane jeszcze w latach 50 XX wieku przez system zarządzania Toyota. 

Głównym zadaniem tej metody jest tworzenie maksymalnej wartości dla klienta przy 

wykorzystaniu minimalnych zasobów, co jest możliwe dzięki doskonale zorganizowanym 

procesom, które są z kolei efektem wykorzystania talentów ludzi na każdym poziomie 

organizacji. Lean wywodzi się z branży motoryzacyjnej, powszechnie kojarzy się                                     

z wytwarzaniem, jednak dzięki swoim uniwersalnym zasadom, z powodzeniem 

wykorzystywany jest w przedsiębiorstwach zarówno przemysłowych jak  i usługowych, na 

halach produkcyjnych oraz w biurach, a także placówkach medycznych czy instytucjach 

państwowych. 

Lean manufacturing daje nam wiele praktycznych instrumentów służących usprawnianiu 

pracy i optymalizacji kosztów w organizacji. Choć wprowadzanie w życie instrumentów lean 

wiąże się początkowo z większym nakładem pracy, przekonaniem się do zmiany                                         

i koniecznością większego skupienia, w ostatecznym rozrachunku znacznie usprawnia 

działanie pracowników i – co za tym idzie – całej organizacji. Działanie instrumentów lean 

uwarunkowane jest poprzez główne założenia koncepcji lean manufacturing. Mają one za 

zadanie ograniczenie marnotrawstwa, poprawę produktywności oraz usprawnienie 

realizowanych w organizacji procesów. Koncepcja lean manufacturing nie posiada ściśle 

określonego zbioru instrumentów, które można jednoznacznie do tej koncepcji 

przypożądkować. Stwierdzić jednak można, że instrumentów lean manufacturing jest wiele, 

dlatego w tym artykule skupię się na wybranych, moim zdaniem najbardziej znanych, 

pomocnych i uniwersalnych (Tabela 1). 
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Tabela 1. 

Kluczowe instrumenty lean manufacturing  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fabrizio and Tapping, Kamieński and Sieczkowski, 

Kornik and Kubik, Shahriar et al. 

 

Celem artykułu jest przeanalizowanie głównych instrumentów lean manufacturing i próba 

odpowiedzenia na pytanie czy owe instrumenty należy zawsze stosować zgodnie z regułami ich 

stoswania określonymi w trakcie ich powstania. Czy tradycyjne metody można zastąpić 

nowymi sposobami? Jakie będą efekty ich stosowania w niekonwencjonalny sposób? 

2. Rola instrumentów w koncepcji lean manufacturing 

W podejściu lean wyróżnia się dwa rodzaje czynności: dodające wartość i niedodające 

wartości. Czynności, które nie dodają wartości to straty nazywane marnotrawstwem                           

(lub stratami produkcyjnymi), z japońskiego MUDA. Instrumenty lean manufacturing służą do 

eliminacji tych marnotrawstwa. Zastosowanie zatem instrumentów lean w praktyce pozwala na 

krótszy czas realizacji produkcji, mniej zgłaszanych reklamacji, niższe koszty i lepszą jakość 

w porównaniu z tradycyjną koncepcją, głównie dzięki eliminacji strat produkcyjnych (MUDA). 

Instrument LM Rozwinięcie nazwy Opis działania instrumentu

VSM
ang. Value stream Mapping 

(Mapowanie strumienia wartości)

Służy do graficznego opisania 

oraz analizowania procesów 

zachodzących w 

przedsiębiorstwie

5S

jap. 

1.Seiri (selekcja)

2. Seiton (Systematyka)

3.Seiso (Sprzątanie)

4. Seiketsu (Standaryzacja)

5.Shitsuke (Samodyscyplina)

Koncepcja standaryzacji 

stanowisk pracy

SMED

ang. Single Minute Exchange of 

Die (Jednominutowa wymiana 

matrycy)

Koncepcja skracania czasu 

przezbrojeń

Poka-Yoke
jap. Poka -  błędy, Yokeru -  

zapobieganie

Metoda zapobiegania 

powstawaniu błędów

TPM

ang. Total Productivity 

Maintenance (Całkowita 

konserwacja produktywności)

Zarządzanie utrzymaniem ruchu 

maszyn i urządzeń

JIT ang. Just in Time (Na czas)

Koncepcja zakładająca 

dostarczanie produktu lub usługi 

zawsze na czas

Kaizen jap. Kai - zmiana, Zen - dobrze
Koncepcja ciągłego 

doskonalenia
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Zastosowanie  lean  manufacturing powinno  prowadzić  do  sytuacji,  w  której  właściwe 

elementy znajdują się we właściwym miejscu o właściwym czasie. W szczególności należy 

skoncentrować się na ograniczeniu trzech kwestii zwanych z japońska 3M: 

− Muda – odpadów  produkcyjnych,  przestojów,  zbędnych  ruchów  i  wszelkich 

rodzajów  marnotrawstwa:  czasu,  zasobów  czy  też  ogólnie  działań,  które  nie 

stanowią dla klienta wartości; 

− Muri – nadmiernego  obciążenia  pracowników,  maszyn  lub  procesów, prowadzących  

do  przemęczenia  ludzi,  częstego  psucia  się  urządzeń  i  ich przestojów, itp.; 

− Mura – niezgodności  i  nieregularności  działań – takie  zarządzanie  przepływem 

wszystkich  zasobów,  aby  zapewnić  regularność,  brak  przestojów,  stały  przebieg 

poszczególnych operacji (Wolniak, 2013).  

Firma Toyota starając się zopytmalizować swój zakład wyodrębniła siedem zachowań, 

które powodują stratę ich czasu pracy, pieniędzy firmy oraz nie dają żadnej korzyści klientom.  

Do siedmiu marnotrawstw zaliczmy: 

− Nadprodukcja -  polegające na wytwarzaniu zbyt dużej ilości produktów lub usług,                                  

które znacznie przewyższają zanotowany na nie popyt i potrzeby danego klienta; 

− Zapasy - produkty końcowe, produkcja w toku, półfabrykaty, części i dostawy,                   

które trzymane są w zapasie, nie dodają żadnej wartości w procesie produkcyjnym. 

Zalegając na magazynie powodują wzrost kosztów związanych z zajmowaną 

przestrzenią, wyposażeniem, siłą roboczą, składowaniem oraz administrowaniem 

zapasem; 

− Defekty – produkty nie spełniające wymagań klienta, nie wykonane poprawnie za 

pierwszym razem, wymagające poprawek; 

− Zbędny ruch – każdy ruch pracownika nieprzyczyniające się bezpośrednio do dodania 

wartości w procesie produkcyjnym; 

− Czekanie – jest to każda sytuacja w której pracownik nie wykonuje swoich obowiązków 

z przyczyn od niego nezależnych (np. brak materiałów, komponentów, niewłaściwa 

organizacja pracy, kontrola po wznowieniu produkcji, źle zbalansowana linia 

produkcyjna, oczekiwanie na decyzję); 

− Transport – niepotrzebne przenoszenie materiałów, części i produktów pomiędzy 

procesami nie powodujące wzrostu wartości dodanej (złożony lub nielogiczny przepływ 

materiałów, źle zaprojektowany ciąg produkcyjny); 

− Zbędne przetwarzanie – sytuacja w której proces jest nadmiernie rozbudowany, 

ponawianiezynności, wykonywanie powtórnie tych samych czynności (np. dodatkowe 

kontrole). 

Celem sprawnego eliminowania marnotrawst z procesów produkcyjnych należy                               

w pierwszej kolejności zidentyfikować jego źródło a następnie zastosować właściwe 
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instrumenty z szerokiej gamy instrumentów lean manufacturing (Byrne, 2017). Do 

kluczowych i najskuteczniejszy instrumentów w walce ze stratami produkcynymi należą:  

Metoda 5S – ma za zadanie stworzenie i utrzymanie dobrze utrzymanego i efektywnego 

stanowiska pracy, zgodnego z zasadą „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”. 

Przy użyciu tego instrumentu skutecznie można zwalczyć takie marnotrawstwa jak: zbędny 

ruch, czekanie, defekty. 

SMED – metoda służąca do skracania czasu przezbrojenia. Redukcję czasu przezbrojenia 

osiąga się poprzez zredukowanie czasu trwania czynności wewnętrznych oraz zamianę 

elementów wewnętrznych na zewnętrzne. Dzięki temu narzędziu usuniemy marnotrawstwo 

polegające na czekaniu. 

VSM – to metoda polegająca na mapowaniu strumienia wartości dzięki czmu można 

ustaslić w którym etapie procesu produkcyjnego dochodzi do strat. Daje to możliwość 

całościowego spojrzenia na proces i dobranie właściwych metod do przeciwdziałania stratom. 

VSM jest skuteczny przy usuwaniu między innymi takich strat jak nadprodukcja,                            

zapasy i zbędny ruch. 

Kanban – metoda sterowania produkcją polegająca na takim organizowaniu procesu 

wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej 

chwili jest potrzebne. Dobrze stosowany kanban pozytywnie wpływa na zapasy, nadprodukcję, 

zbędne przetwarzanie i transport. 

Kaizen - nieustanne doskonalenie się oraz wprowadzanie zmian i usprawnień przy pomocy 

małych kroków. Często metoda ta jest łączona z systemem sugestii pracowniczych. Jest to jeden 

z najbardziej wszestronnych instrumentów lean i dzięki wykorzystaniu potencjału wszystkich 

pracowników może być wykorzystywane do eliminowania wszystkich powyższych 

marnotrawstw. 

Zarządzanie wizualne - narzędzie służące do przedstawiania informacji w sposób 

widoczny i zrozumiały zarówno dla pracowników jak i dla kierownictwa. Poprzez zarządzanie 

wizualne można monitorować takie straty jak nadprodukcja, zapasy i defekty. 

Poka Yoke – metoda mająca na celu uniemożliwianie popełniania błędów i pomyłek 

spowodowanych ludzką nieuwagą. Stosowanie Poka Yoke zapobiega powstawaniu jednego 

typu marnotrawstwa a mianowice defektów, przy czym jeśli to narzędzie jest prawidłowo 

wdrożone to elimnuje tą stratę niemalże do zera. 

TPM – to narzedzie mające na celu zapewnić utrzymanie ruchu i maksymalną dostępność 

maszyn i urządzeń, eliminując awarie maszyn, defekty powstałe w wyniku niepoprawnego 

działania tych maszyn oraz wypadki przy pracy. Dzięki TPM można eliminować takie straty 

jak defekty i czekanie. 

Praca standaryzowana – metoda polegająca na opracowaniu i wdrożeniu procedur 

opisujących najbardziej efektywny, a jednocześnie najprostszy sposób wykonywania 

poszczególnych czynności. Ta metoda pomaga zwalczać takie marnotrawstwa jak defekty, 

zbędny ruch oraz zbędne przetwarzanie. 
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Just in time – metoda polegająca na redukcji pracy w toku i minimalizowaniu zapasów w 

procesach produkcyjnych tak aby produkt finalny dla klienta powstawał w z góry określonym 

czasie. Przy użyciu tego instrumentu elimnuje się nadprodukcję oraz zapasy. 

3. Tradycyjne oraz nowe metody stosowania instrumentów LM 

Skuteczności instrumentów lean manufacturing nikt już nie podważa, nikt też nie ma 

wątpliwości co do słuszności stosowania tej koncepcji. Koncepcji która, przecież przez 

wszystkie lata od czasu opisania i ustandaryzowania tych instrumentów funkcjonuje                              

w tradycyjny sposób i broni się dzięki swojej skuteczności. Z biegiem lat procesy produkcyjne 

jak i technologia poszły naprzód natomiast instrumenty lean manufacturing trwają niemalże w 

niezmienionej formie. Jak zatem można uwspółcześnić niektóre aspekty mocno skostniałych i 

głęboko osadzonych w tradycji instrumentów lean? 

3.1 Metoda 5S 

Historia metody 5S wywodzi się z Japoni i sięga okresu po drugiej wojnie światowej, którą 

to spopularyzowali w latach 90. XX wieku Takashi Osada i Hiryouki Hirano. Nazwa metody 

5S pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów opisujących jego poszczególne kroki. 

W wyniku przeprowadzonej analizy literatury np. (Brzeski, 2016), (Fabrizio and Tapping, 

2015), (Kamiński and Sieczkowski, 2015), (Kornik and Kubik, 2008) można stwierdzić, że 

metoda 5S jest rozumiana jednoznacznie jako metoda samopodtrzymującej się kultury dbania 

o stanowisko pracy, zapewniająca prawidłową organizację i funkcjonowanie podstawowego 

miejsca pracy a jej etapowa (krokowa) budowa jest jednolita. 

Pierwszym krokiem wdrożania metody jest tzw. sortowanie (jap. Seiri). Celem realizacji 

tego kroku jest wyraźne oddzielenie przedmiotów potrzebnych od niepotrzebnych i 

wyeliminowanie tych zbędnych.  

Drugi krok to systematyka (jap. Seiton) w którym znajdujemy miejsce na wszystkie rzeczy, 

które pozostały na stanowisku pracy po pierwszym etapie. Krok ten polega na organizacji 

wszystkich elementów stanowiska pracy poprzez ułożenie ich i oznaczenie w taki sposób, aby 

były łatwo dostępne. Podstawową strategią wdrożenia tego kroku jest próba użycia jak 

największego podejścia wizualnego w celu uniknięcia strat czasu podczas wyszukiwania i 

sprawdzania błędów (Shahriar, M.,  et al., 2022). 

Krok trzeci nazwany sprzątanie (jap. Seiso) zgodnie ze swoją nazwą związany jest z 

utrzymaniem czystości na stanowisku pracy. Istotne również w tym kroku jest przegląd 

narzędzi w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. 

Czwarty krok to standaryzacja (jap. Seiketsu) który polega na ustaleniu modelowych 

standardów i procedur w celu utrzymania pierwszych 3 kroków. 
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Ostatni etap metody 5S to samodyscyplina (jap. Shitsuke). Jest to podświadomy nawyk 

przestrzegania wcześniej ustalonych standardów i wskazanych rozwiązań, ciągłe doskonalenie 

wypracowanych standardów, szkolenie oraz audytowanie obszarów objętych programem 5S. 

Implementacja metody 5S to proces długotrwały i wymagający dużego zaangażowania 

całego zespołu. Jak więc można uprościć ten wymagający proces przy użyciu rozwiązań 

dostępnych w XXIw? 

Krok 2 metody 5S zakłada że wszystko musi mieć swoje jasno określone miejsce. A co z 

małymi przedmiotami? Jak zgodnie z tym krokiem usystematyzować małe elementy jak np. 

śrubki, nakretki, wzorce EP, itp? Ciekawym i niestandardowym rozwiązaniem w zakresie 

implementacji tego kroku metody 5S jets użycie drukarki 3D. 

Drukowanie 3D zwane drukowaniem przestrzennym polega na wytwarzaniu fizycznego 

obiektu poprzez nanoszenie kolejnych warstw materiału. Technologia ta nazywana jest również 

technologią addytywną lub generatywną a potocznie określa się ją mianem druku 3D. Druk 3D 

wymaga 4 kluczowych elementów: trójwymiarowego modelu komputerowego, programu do 

obróbki modelu, maszyny czyli drukarki 3D oraz materiału do druku np. plastikowej żyłki, 

żywicy czy proszku w zależności od technologii. Dzięki wykorzystaniu drukarki 3D w prosty 

sposób można przygotować dedykowane miejsca odkładcze dla małych elementów których 

przecież nie brakuje w obszarze produkcyjnym. 

W celu utrzymania piątego kroku metody 5S czyli samodyscypliny często stosuje się tak 

zwany audyt 5S. Audyt 5S to zbiór czynności polegających na porównywaniu pierwotnie 

określonych standardów ze stanem obecnym. Tradycyjny audyt 5S opiera się na formularzu 

audytowym (w formie papierowej), który pozwala na ustalenie, na jakim etapie rozwoju 5S 

znajduje się badany obszar. Formularz taki składa się z pytań, które są ułożone w formie listy 

kontrolnej oraz znajduje się na nim punktacja a także legenda przedstawiająca odpowiednią 

ilość punktów za pożądany stan. 

Prowadzony tradycyjnie audyt 5S zabiera sporo czasu, podobnie jak i mozolne uzupełnianie 

ocen po audycie, tworzenie raportów oraz statystyk. Właściciel obszaru dowiaduje się o 

niezgodnościach po dłuższym czasie, co było nie tak na jego stanowisku. Zdarza się nawet, że 

w momencie, kiedy otrzymał informację o niezgodności, ta już dawno została usunięta.  

Proces audytowania można usprawnić poprzez dedykowaną aplikację której celem będzie 

wsparcie technik i metod 5S, jednocześnie realizując filozofię Lean Management. Audyt 5S w 

formie elektronicznej daje wiele więcej możliwości w porównaniu do tradycyjnej metody 

audytowania, a do najważniejszych zalet tego rozwiązania zaliczyć należy: 

− możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników; 

− pracownicy otrzymując wyniki w trybie natychmiastowym; 

− możliwość przypisywania uprawnień w zależności od kompetencji; 

− szybki dostęp do wyników i raportów z przeprowadzonyc audytów; 

− możliwość bezpośredniego przekazania niezgodności do właściciela obszaru; 
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− możliwość wykonania zdjęcia z zaobserbowanej niezgodności i dołączenia jej do 

raportu; 

− przyśpieszenie procesu audytowania. 

3.2 VSM 

VSM (ang. Value Stream Mapping) czyli mapowanie strumienia wartości to graficzne 

narzędzie, które wizualizuje badany proces w celu identyfikacji problemów i strat w nim 

występujących. Za twórców VSM uważa się Taiichi Ohno i Shigeo Shingo, którzy pracując dla 

zakładów Toyota w 1980r. opracowali metody tworzenia mapy wartości strumienia.  

Do stworzenia VSM w tradycyjny sposób używa się tylko 3 przedmiotów: dużej kartki 

papieru, ołówka i gumki ponieważ odręczne tworzenie rysunków wymusza skoncentrowanie 

się na zrozumieniu obserwowanego przepływu. Przemieszczanie się zgodnie ze strumienim 

wartośc z kartką i ołówkiem jest proste i pozwala skupić się na kolejnych etapach procesu. 

Alternatywą dla tradycyjnego sposobu tworzenia VSM jest elektroniczna wersja mapy 

strumienia wartości tworzona przy pomocy specjanego programu, aplikacji bądź poprostu 

excela. Takie rozwiązanie daje również wiele możliwości do których można zaliczyć: 

− dostęp do swoich projektów strumienia wartości z dowolnego urządzenia, niezależnie od 

lokalizacji i o każdej porze; 

− możliwość pracy na odległość w zespołach rozproszonych; 

− szybka wymiana informacji z klientem lub dostawcą; 

− łatwość nanoszenia zmian i poprawek; 

− kontrola uprawnień do edycji lub recenzji dla członków zespołu i interesariuszy; 

− praca za pomocą aplikacji jest intuicyjna; 

− posiadanie przygotowanych szablonów i symboli; 

− współpracę w czasie rzeczywistym dla zespołów z całego świata. 

 

W dzisiejszych czasach zdania są podzielone co do obu metod i każda ze stron jest w stanie 

wykazać zarówno zalety jak i wady nowoczesnego i tradycyjnego podejścia do mapowania 

procesów. 

3.3 Kaizen i system sugestii pracowniczych 

 

Kaizen to koncepcja oznaczająca ciągłe wprowadzanie zmian i usprawnień przy pomocy 

małych kroków (Klaus and Kontor, 2013). Realizację tej koncepcji wspiera system sugestii 

pracowniczych, który jest doskonałym instrumentem eliminowania ósmego marnotrawstwa ze 

słynnej listy Taiichiego Ōhno, czyli „niewykorzystanej kreatywności pracowników”.                           

W wielu firmach różnica w nazywaniu programu zgłaszania usprawnień obecnie nieco się 

zatarła. Systemy te nazywane są czasami programami kaizen, systemami sugestii                                  
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lub programami projektów racjonalizatorskich. Sam wniosek pracownika zawierający 

określone rozwiązanie mogące przynieść korzyść organizacji nazywany jest również 

„kaizenem”. Tradycyjny sposób składania wniosków wykorzystuje takie środki komunikacji 

jak np. specjalną skrzynkę w ogólnodostępnym miejscu, do której każdy pracownik może na 

specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu złożyć swoje propozycje. Wniosek taki 

podlega analizie przez wyznaczonego koordynatora lub zespół po czym zapada decyzja – 

wniosek zostaje odrzucony lub zostanie zgłoszony do  realizacji. 

Tradycyjne systemy sugestii angażują niewielką liczbę pracowników ze względu na 

konieczność ręcznego wypełniania zazwyczaj skomplikowanych formularzy oraz często 

wymagają olbrzymich nakładów czasu na ich obsługę. 

Rozwiązaniem tego problemu może stać się elektoniczny system zgłaszania pomysłów 

pracowniczych. Specialnie przygotowany do tego celu program lub aplikację można 

obsługiwać za pomocą umieszczonego w wyznaczonym miejscu komputera lub tableta a także 

pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły za pomocą telefonu komórkowego (smartfona). 

Zalet tego rozwiązania jest wiel: 

− możliwość śledzenia zgłoszeń przez pracownikac; 

− szybka informacja zwrotna odnośnie wniosku; 

− sprawniejsza komunikacja; 

− przyspieszeniu realizacji pomysłów; 

− możliwość dodawania komentarzy innych pracowników; 

− monitorowanie terminowości realizacji pomysłu. 

 

3.4 SMED 

Instrument lean manufacturing - SMED (ang. Single Minute Exchange of Die,) koncentruje 

się na skróceniu czasu przezbrojeń poprzez wymuszenie pracy wewnętrznej na zewnątrz. 

Główną zaletą metody SMED jest prostota oraz uniwersalność a tym samym możliwość jej 

zastosowania przy skracaniu czasów przezbrojeń najróżniejszych maszyn, urządzeń i procesów 

produkcyjnych (Shook, 2017). Ważnym elemntem warsztatu SMED po dokonaniu wszystkich 

usprawnień jest ustandaryzowanie działań operatora poprzez instrukcję. Instrukcję która będzie 

pokazywała jak należy się przezbrajać zgodnie z nowo wypracowanym standardem. Czasami 

instrukcja spisana nawet w najlepszy możliwy sposób nie jest wystarczająca aby operator mógł 

swobodnie przy jej pomocy wykonać wszystkie elementy przezbrojenia. 

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu może stać się instrukcja wirtualna w postaci 

nagranych krótkich filmików z kolejnymi czynnościami jakie ma po kolei wykonać operator. 

Instrukcja taka może znajdoawać się np. na tablecie a operarator po wykonaniu jednego kroku 

przezbrojenia przełancza się na następny krok. Rozwiązanie to jest skuteczniejsze od suchego 
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teksu instrukcji gdyż daje mu możliwośc obserwacji wykonania danego elementu a w razie 

problemów powtórzenie danego kroku. 

3.5 Zarządzanie wizualne – wyniki KPI 

Zarządzanie wizualne jest metodą zarządzania mającą na celu przedstawienie informacji w 

sposób widoczny, zarówno dla pracowników, jak i dla kierownictwa (Byrne, 2017).  Instrument 

zaproponowany przez Masaaki Imai ma na celu działania dążące do nakreślenia 

najistotniejszych elementów związanych z pracą w organizacji. Jednym z elementów 

zarządzania poprzez wizualizację jest wdrożenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI 

– ang. Key Performance Indicators). To właśnie one są narzędziami umożliwiającymi 

monitorowanie własnych postępów, dają możliwość reagowania z wyprzedzeniem oraz 

podjęcia właściwych decyzji. Wyniki KPI zapisywane są na przygotowanych do tego celu 

tablicach produkcyjnych. Dzięki temu w prosty sposób można ocenić czy dany obszar 

produkcyjny osiąga założone cele – co jest istotą zarządzania wizualnego. Alternatywą dla 

ręcznego uzupełniania wyników produkcyjnych są dedykowane tablice elektroniczne które 

dzięki połączeniu z maszyną same wyświetlają kluczowe wyniki efektywności. Plusem tego 

rozwiązania jest nieangażowanie pracownika w czynność ręcznego uzupełniania tabeli 

natomiast minusem jest to że pracownik przy tak wdrożonym rozwiązaniu mniej koncetruje się 

na aktualnym wyniku. 

4. Podsumowanie 

Instrumenty lean manufacturing dzięki swojej uniwersalności oraz wielokrotnie 

udowodnionej skuteczności w walce z marnotrawstwami (stratami produkcyjnymi), słusznie 

jest uważane za jeden z najskuteczniejszych sposobów zarządzania w XXIw. Jednakże 

skuteczność owych instrumentów można zwiększyć lub poprawić przy użyciu nowych 

technologi, które nie były znane lub wpełni dostępne w czasach kiedy lean manufacturing oraz 

jego instrumenty się kształtowały. Rolą nowych technologi przy użyciu instrumentów lean jest 

głównie wsparcie ich funkcjonalności oraz polepszenie bądź ułatwienie pracy z tymi 

instrumentami. Opisane w publikacji podejście do instrumentów lean sprawia, że są 

wygodniejsze w użyciu, wspomagają komunikację a szczególnie komunikację na odległość, 

oszczędzają czas, przyspieszają czas uczenia się i podejmowania decyzji. Przy czym, jak 

wykazano w niniejszej publikacji, łączenie nowych techologii ze standardowymi narzędziami 

lean może dać pozytywne efekty ale również należy pamiętać o ryzku jakie ze sobą niesie - 

nowe technologie dają nam również dostęp do dużej ilości danych na które jednak z czasem 

przestajemy zwracać uwagę jeśli sami ich nie musimy zbierać, przetwarzać, wyliczać czy też 

wypełniać. 
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W wyniku powyższej analizy należy stwierdzić, że korzystanie z instrumentów lean 

opisanych w publikacji w sposób nowy, inny czy niestandardowy jest naturalnym krokiem w 

rozwoju tych instrumentów oraz przynosi określone korzyści przedsiebiorstwu. Opisane w 

publikacji przykłady nowych praktyk i niestandardowego stosowania instrumentów lean 

manufacturing powinny stanowić podstawę do dalszych prac badawczych w tym temacie. 
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Streszczenie: Bezpieczeństwo pracy w zakładach chemicznych jest nieodzownym elementem 

systemu zarządzania jakością. Wraz z rosnącym znaczeniem przemysłu chemicznego  

w państwowej gospodarce, świadomość dbałości o bezpieczeństwo pracowników jest 

szczególnie ważna, ponieważ przekłada się na jakość usług i wytwarzanych produktów. 

Również ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z pracą z wykorzystaniem 

aparatury chemicznej bądź niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, jest aspektem 

wymuszającym na zakładach wprowadzenie odpowiednich systemów zarządzania procesami 

oraz zasobami ludzkimi. Czynnik ludzki jest najczęstszym źródłem wypadków i nie da się go 

wyeliminować. Pracownik jako źródło błędu może być ciekawym obiektem badań koncentracji  

na określonym stanowisku pracy. Celem artykułu jest porównanie wskaźników wypadkowości, 

z uwzględnieniem rodzajów wypadków, z liczbą przeprowadzonych szkoleń z zakresu BHP w 

wybranych polskich zakładach chemicznych oraz analiza otrzymanych danych dotycząca 

wpływu liczby przeprowadzonych szkoleń na wypadkowość. 

Slowa kluczowe: bezpieczeństwo, czynnik ludzki, zarządzanie, zakład chemiczny, pracownik 

QUANTITY OF SAFETY TRAININGS AND THEIR IMPACT ON 

ACCIDENT RATES IN  SELECTED CHEMISTRY PLANT BETWEEN 

2016 AND 2020 

 

Abstract: Occupational health and safety is very important part of quality management system 

in chemical industry.  Within the growing meaning of chemical industry in national economy, 

awareness of caring of employee’s safety is particularly important, because it has great 

influence in quality of products and other services. The risk of appearing dangerous events, 

connected with work with chemical devices and substances, is also an aspect, which can enforce 

the workplace to provide some process and human resources management systems.  
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The human factor is the most common source of accidents and cannot be eliminated.  

The employee as a source of error can be an interesting object of concentration studies on  

a specific workstation. The aim of the paper is to compare the accident rates, taking into account 

the types of accidents, with the number of health and safety training courses conducted at 

selected Polish chemical plants, and to analyze the data obtained on the impact of the number 

of training courses on the accident rates.  

 

Keywords: safety, human factor, management, chemistry plant, employee 

1. Wprowadzenie  

   Szybki rozwój technologii chemicznej prowadzi ze sobą wzrastające wymagania dotyczące 

jakości produktów oraz innych usług związanych z tymi produktami. W związku z tym 

powinno się brać pod uwagę fakt, iż wytwarzanie produktów i oferowanie usług wysokiej 

jakości nie jest jednorazową czynnością, lecz całym procesem, a nawet systemem, na który 

składa się wiele czynników. W literaturze można zetknąć się z pojęciem tzw. cyklu Deminga, 

opartego na czterech czynnościach, które prowadzą do ulepszenia systemu zarządzania jakością 

w przemyśle chemicznym. Oprócz oddziaływania na proces produkcji, należy uwzględniać 

czynnik ludzki, wpływający w dużym stopniu na końcowy efekt pracy zakładu. Z tego względu 

należy zadbać o bezpieczeństwo pracy pracowników, ponieważ  środowisko pracy, 

zapewniające odpowiednie warunki pracownikom, wpływa na ich samopoczucie oraz chęć i 

motywację do wykonywania pracy .  

   Zakłady chemiczne w Polsce wprowadzają oraz biorą udział w wydarzeniach promujących 

bezpieczną pracę. Wiele danych dotyczących bezpieczeństwa pracowników jest 

udostępnianych w raportach niefinansowych, dostępnych na zakładowych stronach 

internetowych. Dane te uwzględniają m.in. liczbę wypadków przy pracy (wraz  

z informacjami dotyczącymi czynności, które powodują wypadki), liczbę przeszkolonych 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub, w przypadku zakładów Grupy 

AZOTY, wysokość budżetu przeznaczonego na sprawy związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom.  

     Szczególnie ważne w procesie zapewniania odpowiednich warunków pracy  

w zakładach chemicznych jest zidentyfikowanie zagrożeń mogących wystąpić oraz dokonanie 

ocen ryzyka dla poszczególnych stanowisk oraz ptrzesz. Jest to ważne, ponieważ wiedząc,  

z jakimi zagrożeniami może zetknąć się pracownik, jest możliwe wprowadzenie środków 

ochronnych (ochrony zbiorowej i indywidualnej) i zmniejszenie ryzyka do dopuszczalnego 

poziomu. Wpływa to znacząco na komfort pracy, a co za tym idzie, na wydajność  

i efektywność produkcji oraz na jakość wytwarzanych produktów lub oferowanych przez 

zakład usług.   Przemysł chemiczny w dużej mierze opiera się na pracy z substancjami 
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niebezpiecznymi, które definiowane mogą być jako „substancje lub mieszaniny substancji, 

które ze względu na właściwości chemiczne, fizyczne lub toksyczne, same  

lub w połączeniu, stanowią zagrożenie” (Konwencja nr 174 Międzynarodowej Organizacji 

Pracy dot. zapobiegania poważnym wypadkom przemysłowym). Substancje  

te wykorzystywane są w procesach technologicznych, które z kolei realizowane  

są w odpowiednio przygotowanych, a zatem skonstruowanych oraz dopuszczonych  

do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego instalacjach (o ile dopuszczenie  

do eksploatacji przez UDT jest wymagane).   

Niebezpieczna działalność zakładów chemicznych rozumiana jako działalność, w której 

istnieje możliwość wystąpienia jednej lub więcej substancji niebezpiecznych o stężeniu  

lub ilości przekraczających wartości graniczne, może prowadzić do tzw. skutków 

transgranicznych (ang. transboundary effects) – poważnych strat na terytorium danego zakładu  

w wyniku awarii przemysłowej powstałej w obrębie innego zakładu. Stosowanie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach pozwala na analizę zagrożeń oraz na 

zarządzanie ryzykiem w taki sposób, aby poziom ryzyka zawodowego oraz ryzyka wystąpienia 

awarii zredukować do poziomu akceptowalnego. Analiza zagrożeń polega na zidentyfikowaniu 

zagrożeń oraz ich mechanizmów w danym układzie a także określenie niepożądanych 

wydarzeń, których skutkiem może być wystąpienie zagrożenia. Stosować można różne metody 

oceny ryzyka, m.in. drzewa błędów FTA, AHP (Analytic Hierarchy Process) czy tzw. Entrophy 

Weight Method (Shao et al., 2022). Dobór metod oceny ryzyka zależy od procesów i zagrożeń 

występujących na zakładzie, a wyniki przeprowadzonych ocen mogą stanowić element szkoleń 

pracowników, które są szczególnie ważne w procesie przygotowania pracownika do 

bezpiecznej pracy na stanowisku.  Należy rozważyć, czy przeprowadzane szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

w wybranym zakładzie chemicznym prowadzą do zmniejszenia liczby wypadków oraz w jaki 

sposób można zarządzać skupieniem uwagi pracownika na wyznaczonych zadaniach. 

2. Poczucie bezpieczeństwa – droga do jakości  

W ubiegłym wieku a także w obecnych czasach przemysł chemiczny na świecie przeżywa 

niejednokrotnie kryzysy związane z awariami i katastrofami przemysłowymi. Bywały 

katastrofy o dużym zasięgu, powodowane nie tylko nieszczelnościami aparatury ale także 

błędem ludzkim, wśród nich są również będące, w domysłach, wynikiem celowego działania 

człowieka – np. katastrofa przemysłowa w Bhopalu w 1984 r. (Michalik, 1998). Ważne jest, 

aby w procesie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem pracy zapewnić pracownikowi na 

stanowisku pracy odpowiednie warunki nie tylko związane z jego fizycznością, ale również  
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z kondycją psychiczną. Czynnika ludzkiego, w dalszym ciągu, nie da się wyeliminować  

w wypadkach przy pracy (Sokół, 2006). 

Dzisiejsze możliwości przewidywania katastrof wiążą się z rozwojem technologii 

informatycznych. Za pomocą programów komputerowych osoby odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo mogą w łatwy sposób przewidzieć rozmiary potencjalnych awarii, łącznie  

z określeniem obszaru dekontaminacji oraz obszarów niezagrożonych skutkami wycieków lub 

wybuchów. Przykładowe rozprzestrzenienie się metanu w określonych warunkach 

atmosferycznych w programie ALOHA zostało przedstawione na Rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Rozprzestrzenianie się metanu w danych warunkach atmosferycznych za pomocą programu 

ALOHA;  źródło:  opracowanie własne.. 

 

 Na Rysunku  2 przedstawiono rozprzestrzenianie się metanu w takich samych warunkach, 

w odniesieniu do rzeczywistości. 

 

 

 

Rysunek 2. Wizualizacja rozprzestrzeniania się metanu w zadanych warunkach za pomocą programu 

GoogleEarth; źródło: opracowanie własne.  
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Dzięki wprowadzanym udogodnieniom w postaci programów do analizy potencjalnych 

wydarzeń wypadkowych lub awarii możliwe jest skuteczne zapobieżenie ich powstawania  

i ewentualnym skutkom. Istnieją również sposoby na przewidywanie możliwości powstawania 

niebezpiecznych substancji w wyniku pożarów oraz niekontrolowanych reakcji (Gajek et al., 

2002). Stosowanie metod przewidywania sytuacji awaryjnych oraz symulacji może przyczynić 

się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w środowisku pracy.  

   Poczucie bezpieczeństwa jest szczególnie ważne, nie tylko w życiu osobistym, ale również 

zawodowym. Na Rysunku 3 przedstawiono piramidę Maslowa. 

 

 

 

 Rysunek 3.  Piramida potrzeb Maslowa; źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Miller-

Zawodniak, 2002 

 

Człowiek czujący się bezpiecznie na stanowisku pracy, ma większą satysfakcję  

z wykonywanego zawodu, pracuje wydajniej, a zatem jakość pracy i jakość produktu również 

ulega poprawie. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka  

wg piramidy Maslowa (Miler-Zawodniak, 2012), a zatem zapewnienie tego szczebla potrzeb 

warunkuje rozwój w kolejnych szczeblach, dlatego tak ważne jest, aby zadbać  

o poczucie bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Można je  osiągnąć poprzez organizację 

szkoleń stanowiskowych, z zakresu BHP  oraz zadbanie o  zdrowie psychofizyczne pracownika. 

3. Drogi do doskonałości 

Zarządzanie jakością opiera się na tzw. cyklu Deminga. Stanowi on zobrazowanie 

powtarzających się czynności, mających na celu ciągłe doskonalenie procesów. Może się  

on odnosić zarówno do procesów produkcyjnych, ekonomii, jak i do procesów związanych  
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z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dokładny opis cyklu Deminga zawiera norma PN-EN ISO 

10014:2008 Zarządzanie jakością (Balon, 2008).  

 Mając odpowiednie dane wyjściowe, na początku ważne jest, aby zaplanować działania, 

mające na celu udoskonalenie systemu jakości (P – plan). Następnie, należy zaplanowane 

zmiany i działania wprowadzić (D – do) i systematycznie sprawdzać ich skuteczność  

(C – check). W razie potrzeby należy reagować i działać (A – act) (Pacana et al., 2021). Cykl 

Deminga pomaga wpłynąć na jakość produktów oraz na satysfakcję klienta,  

a tym samym na wizerunek firmy na rynku.  

 W przypadku przemysłu chemicznego bądź prac laboratoryjnych z wykorzystaniem 

niebezpiecznych substancji chemicznych cykl Deminga może być wykorzystany  

do stworzenia systemu bezpieczeństwa dla pracowników. Znając źródła zagrożeń (po procesie 

ich identyfikacji za pomocą m.in. list kontrolnych, wywiadów z pracownikami, chronometrażu 

bądź fotografii dnia roboczego) możliwe jest zaplanowanie odpowiednich działań 

zapobiegawczych, które należy w późniejszym etapie kontrolować i wprowadzać ewentualne 

poprawy. Kontrolowaniem stanu bezpieczeństwa pracy na stanowiskach  

w zakładach pracy zajmuje się służba bezpieczeństwa i higieny pracy lub komisja ds. BHP  

w przypadku zatrudniania więcej niż 250 osób (Ustawa Kodeks Pracy, art. 237).  

Zarządzanie jakością to również zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez wspieranie rozwoju 

pracowników, umożliwienie im awansów oraz przeprowadzanie szkoleń,  w tym szkoleń  

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Można stwarzać pracownikom środowisko 

sprzyjające uczeniu się na samym stanowisku pracy. Metody szkoleń są różnorodne  

i pozwalają dotrzeć nie tylko do osób młodych, rozpoczynających karierę zawodową,  

ale również do doświadczonych pracowników. Stosowane są metody tzw. burzy mózgów, 

pogadanek czy coachingu (Winnicka-Wejs, 2017). Ciekawym sposobem na podniesienie 

kompetencji pracownika jest szkolenie poprzez tzw. symulacje komputerowe, wirtualną 

rzeczywistość, gry komputerowe (Gao et al.,2019) oraz teatr, gdzie szkolona osoba,  

w warunkach szkoleniowych, może rozwijać umiejętności poprzez osobiste zaangażowanie  

w tematykę szkolenia. Należy pamiętać, iż dla osób doświadczonych zawodowo szkolenia 

powinny być dopasowane tak, by umożliwić rozwinięcie dyskusji związanej z problematyką 

stanowisk pracy (Kubiak, 2017). Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny 

również, oprócz pracowników, odbywać osoby na kierowniczych stanowiskach, tak, by mogły 

efektywnie wprowadzać odpowiedni system zarządzania BHP (Pacana, 2019) Dzięki 

opiniowaniu przez pracowników przeprowadzonych w zakładzie szkoleń,  jakość szkolenia 

również może być skutecznie poprawiana. Błędne formy szkolenia mogą być jedną z tzw. 

przyczyn pierwotnych zdarzeń awaryjnych (Borysiewicz et al., A., 2020), natomiast dobrze 

przeprowadzane szkolenia, oprócz umożliwienia zakładom zgodności z przepisami, mogą 

przyczynić się do zatrzymania pracowników w firmie (Wilkins, 2011). Stan bezpieczeństwa 

pracy należy regularnie kontrolować. Monitorowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa w 

zakładzie jest obowiązkiem spoczywającym na kierownictwu.  
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Zarządzanie zasobami ludzkimi jest bardzo szerokim pojęciem.  Istnieje model HRM 

(Human Resources Management) oparty na teorii, iż troska i opieka ze strony pracodawcy 

wpływa znacząco na  zaangażowanie pracowników w swoje zadania. Pracownik, o którego 

odpowiednio się zadba, odwzajemni się, wykonując obowiązki służbowe z większym 

poświęceniem (Saks, 2022). Należy także wspomnieć, że ład panujący w zakładzie pracy (lub 

w korporacji) jest ściśle związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Powiązanie to może być 

rozważane m.in. jako ukierunkowane na politykę zakładu pracy  (tzw. Value for Stackholders) 

lub z uwzględnieniem ładu zakładu pracy jako systemu otwartego, gdzie zarządzanie zasobami 

ludzkimi będzie uzależnione od cech środowiska (Lima et al., 2021). Również metody 

zarządzania wiedzą w środowisku pracy są środkiem do efektywnego zarządzania zasobami 

ludzkimi, np. poprzez stosowanie map myśli, dzięki którym poprawia się zdolność uczenia 

(Lotko, 2014), a zatem zdolność koncentracji, również na obowiązkach zawodowych. 

Umiejętność koncentracji jest szczególnie ważna podczas prac z substancjami  

i aparaturą chemiczną, gdyż większość wypadków powodowana jest czynnikiem ludzkim.  

4. Szkolenia  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jako element 

zarządzania zasobami ludzkimi a wpływ na wypadkowość  

Przeprowadzono analizę związaną z liczbą przeprowadzonych szkoleń, bądź liczbą 

przeszkolonych pracowników w zakładach będących oddziałami Grupy AZOTY  

i wskaźnikiem wypadkowości w latach 2016-2020. Dane uzyskano z raportów niefinansowych 

spółki, udostępnionych na stronie internetowej. Wskaźnik wypadkowości obliczono zgodnie ze 

wzorem (1):  

 

 

𝑇𝑅𝑅 =  
Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑤𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 ∙1000000

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ𝑟𝑜𝑏𝑜𝑐𝑧𝑜𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒 
                                                   (1) 

 

Na Rysunku 4 przedstawiono analizę dotyczącą zmian wartości wskaźnika wypadkowości dla 

zakładu Grupy Azoty w Tarnowie.                                           
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Rysunek 4. Wskaźnik 

wypadkowości dla zakładu 

w Tarnowie w latach 
2016-2020; źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych raportów na temat kwestii 

środowiskowych i społecznych   

 

Rysunek 5 przedstawia liczbę przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny  pracy w zakładzie AZOTY Tarnów w latach 2016- 2020. 

 

 

Rysunek 5.  Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu BHP w zakładzie w Tarnowie,  w latach 2016-

2020; źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych raportów na temat kwestii środowiskowych i 

społecznych 

 

 

. Wskaźnik wypadkowości nie wykazuje tendencji spadkowej. W roku  2017 obserwowany 

jest jednoczesny wzrost liczby przeprowadzonych szkoleń, ale także wskaźnika wypadkowości. 

W roku 2020 nastąpił  wzrost liczby przeprowadzanych szkoleń  

i jednoczesny spadek wskaźnika wypadkowości w porównaniu z rokiem poprzednim. Może 

0

20000

40000

60000

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba przeprowadzonych szkoleń 
z zakresu BHP w Grupie AZOTY 

Tarnów 
w latach 2016-2020

0

2

4

6

2016 2017 2018 2019 2020

Wskaźnik wypadkowości dla 
zakładu Grupy AZOTY Tarnów 

w latach 2016-2020



M. Czernecki 

26                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

być to uwarunkowane wybuchem pandemii COVID-19 oraz wzmożoną ostrożnością 

pracowników w związku z tym wydarzeniem.  

Na Rysunku 6 przedstawiono wskaźnik wypadkowości dla zakładu w Puławach, w latach 

2016-2017.  

 

 

 

 Rysunek 6. Wskaźnik wypadkowości dla zakładu w Puławach; źródło: opracowanie własne na 

podstawie rocznych raportów na temat kwestii środowiskowych i społecznych 

 

Najniższa wartość wskaźnika wypadkowości została odnotowana w roku 2017,  

w kolejnych latach plasuje się w okolicach wartości wynoszącej 5. Rok 2020 charakteryzuje 

się najwyższym, w badanym przedziale, skokiem wartości wskaźnika wypadkowości.  

Na rysunku 7 pokazano zmiany dotyczące liczby pracowników zakładu w Puławach, którzy 

zostali przeszkoleni z zakresu BHP w latach 2016-2020.  

 

 

 Rysunek 7. Liczba przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy robotników  

w zakładzie  w Puławach; źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych raportów na temat kwestii 

środowiskowych i społecznych 
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Liczba przeszkolonych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najmniejsza jest w 

roku 2020, w tym samym roku odnotowano najwyższy wskaźnik wypadkowości.  Wartości  

liczby  przeszkolonych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskaźnika 

wypadkowości, podobnie jak w przypadku Gupy AZOTY Tarnów, nie wykazuje tendencji ani 

wzrostowej, ani spadkowej.  

Na Rysunku 8 przedstawiono zmiany wskaźnika wypadkowości  dla zakładu  

w Kędzierzynie- Koźle w latach 2016-2020. 

 

 

 Rysunek 8. Wskaźnik wypadkowości dla zakładu w Kędzierzynie-Koźle; źródło: opracowanie 

własne na podstawie rocznych raportów na temat kwestii środowiskowych i społecznych 

W latach 2016-2020 wskaźnik wypadkowości wykazuje tendencję spadkową.  

Na rysunku 9 pokazano  liczbę przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy dla zakładu w Kędzierzynie –Koźle w latach 2016-2020. 

  

 Rysunek 9. Liczba osobodni szkoleniowych dla zakładu w Puławach; źródło: opracowanie 

własne na podstawie rocznych raportów na temat kwestii środowiskowych i społecznych 
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Wskaźnik wypadkowości wykazuje tendencję malejącą z każdym rokiem, pomimo tego,  

iż liczba przeprowadzanych szkoleń (w osobodniach) nie wzrasta, ani nie maleje. Być może ma 

to związek z jakością i metodami prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w porównaniu z  innymi oddziałami Grupy AZOTY.  

Zakłady podają również, oprócz liczby wypadków, informacje na temat rodzajów 

wypadków. Do najczęstszych należą wypadki komunikacyjne i związane z transportem                    

oraz przemieszczaniem się, kontakt z substancjami chemicznymi, upadki z wysokości                         

oraz urazy powodowane uderzeniami przez spadające przedmioty. W badanym okresie,                         

w żadnym  z zakładów nie odnotowano wypadków śmiertelnych. 

5. Podsumowanie 

Aby dobrze zarządzać jakością w zakładzie pracy, którego szczególnym przypadkiem  

jest, ze względu na charakter prac, zakład chemiczny, należy dbać o właściwe zarządzanie 

zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem pracy. Szkolenia, w tym szkolenia z zakresu BHP, 

powinny być drogą do podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwrażliwiania ich na aspekty 

bezpieczeństwa na stanowiskach, a w konsekwencji do ulepszania jakości pracy oraz 

produktów wytwarzanych przez zakład. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań w zakładzie Grupy AZOTY, pomimo 

przeprowadzanych szkoleń, wypadkowość nie zostaje wyeliminowana całkowicie, a nawet   

w większości przypadków, wypadkowość nie ulega w badanym okresie stopniowemu  

i regularnemu zmniejszeniu. Rodzaje występujących wypadków świadczą o częstym 

występowaniu błędów ludzkich, gdyż wypadki te związane są z niedostateczną koncentracją 

pracowników przy wykonywaniu obowiązków służbowych.  Statystyki mogą być podstawą do 

wprowadzenia zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, aby liczba błędów ludzkich 

została zmniejszona, a zatem do wprowadzenia nowych, atrakcyjniejszych form szkolenia, 

ćwiczeń koncentracji, aktywizujących pracowników, przeprowadzanie ankiet dotyczących 

zadowolenia ze szkoleń i ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednoczesne 

monitorowanie, w dalszym ciągu, wskaźnika wypadkowości.                                                                            

Daje to możliwości do znajdowania nowych metod wspomagania pracownika w środowisku 

pracy. Sposoby wytrenowania koncentracji pracownika tak, by nie dochodziło do wypadków 

przy pracy, oraz metody wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych (branych pod uwagę 

na każdym etapie rozwoju osobistego oraz kariery zawodowej) pracownika, z uwzględnieniem  

stanowiska pracy, mogą stanowić ciekawy obiekt rozważań i badań w zakładach, nie tylko 

chemicznych.  
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1. Wprowadzenie  

W aktualnych uwarunkowaniach rynkowych, społecznych i cywilizacyjnych przemysł 

rozrywkowy staje się jednym z najbardziej istotnych elementów współczesnej, zglobalizowanej 

gospodarki. Z uwagi na rosnące obroty jest zatem ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego 

i rozwoju społecznego. Branża muzyczna jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gałęzi 

przemysłu rozrywkowego, bliską praktycznie każdemu użytkownikowi tradycyjnych 

i nowoczesnych mediów. Z tych też przyczyn w niniejszym artykule skoncentrowano się na 

specyficznym produkcie tej branży, którym jest utwór muzyczny, potocznie zwany piosenką.  

Głównym celem artykułu jest identyfikacja determinant opisujących i plasujących piosenki 

w rankingach jako produkt rynku muzycznego. W ramach artykułu wyłoniono zestaw 

kryteriów wpływających na popularność utworów muzycznych, przeprowadzono ich analizę 

i weryfikację. Podjęto także próbę opracowania przy wykorzystaniu metod statystycznych 

„receptury” pozwalającej wyprodukować hit muzyczny. 

By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu przedstawiono 

charakterystykę międzynarodowego rynku muzycznego. Następnie zdefiniowano utwór 

muzyczny jako specyficzną kategorię produktu wraz ze związanymi z nim elementami 

prawnymi. W kolejnej części opisano metodykę badawczą wraz z atrybutami utworów 

muzycznych, które wyznaczają popularność piosenek. Dalsze rozważania zawierają analizę 

wyników oraz identyfikację determinant wpływających na pozytywny odbiór utworu. 

W zakończeniu podsumowano wyniki badań, ich ograniczenia oraz kierunki dalszych analiz. 

2. Charakterystyka rynku muzycznego i działających na nim 

przedsiębiorstw  

Przemysł muzyczny to nie jedna, ale wiele różnych branż rynku globalnego, które mogą 

wyglądać podobnie, w rzeczywistości opierając się na różnych prawach. To sieć ludzi, 

organizacji i narzędzi. Termin ogólny obejmowałby strony zaangażowane w kreowanie sieci 

partnerstw między firmami i osobami fizycznymi po stronie tworzenia muzyki, nagrywanie, 

promocję, wykonywanie oraz zarządzanie biznesem muzycznym. Kluczowe elementy rynku 

muzycznego to: 

• fonografia – wytwórnie płytowe, autorzy tekstów i kompozytorzy udzielający przede 

wszystkim licencji na kompozycje i aranżacje firmom, generując przy tym wartość 

komercyjną dla muzyki każdym dostępnym kanałem, 
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• muzyka na żywo - śpiewacy, muzycy, agenci rezerwacji, lokale muzyczne, grupa ludzi 

skupiona na pisaniu i promowaniu rozrywki na żywo takiej jak koncerty  

czy trasy koncertowe, 

• wydawnictwa - studia nagraniowe, producenci i inżynierowie dźwięku, wydawnictwa 

muzyczne oraz sklepy zajmujące się nagrywaniem, produkcją,  

a także dystrybucją muzyki do konsumentów (Woźniak, 2019; Wikström, 2014). 

Rynek muzyczny jest dynamiczny i cały czas wprowadza się na nim innowacje. Są one 

szczególnie istotne w promocji muzyki artysty. Na rysunkach od 1 do 3 przedstawiono dane 

ilustrujące rozwój rynku muzycznego na świecie. Z przedstawionych na nich informacji 

wynika, że systematycznie rosną dochody oraz wartość rynku muzycznego. Zmieniają się także 

nośniki muzyki, co odzwierciedla innowacyjność rynku muzycznego.  

 

 

Rysunek 1. Szacunkowy dochód w miliardach dolarów amerykańskich wniesiony na rynek 

muzyczny USA na przełomie lat 2015 – 2019. Źródło: RIAA (riaa.com) (data dostępu: 

10.02.2022). 
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Rysunek 2. Różne formaty muzyki i przychody, które wniosły na rynek USA na przełomie 

1974 – 2020, w miliardach dolarów amerykańskich. Źródło: r/dataisbeautiful, shsqb4 

(Reddit.com) i eeagli.com na podstawie RIAA (riaa.com) (data dostępu: 10.02.2022). 

 

 

Rysunek 3. Szacunkowa suma wniesiona na globalny rynek w miliardach amerykańskich 

dolarów na przełomie 2001 – 2020. Źródło: IFPI (ifpi.org) (data dostępu: 10.02.2022). 

 

Postęp technologiczny zmienił sposób, w jaki słuchacze odbierają muzykę,  

ale sedno biznesu pozostało takie samo. Przez całą drugą połowę XX wieku promocjami 
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zajmowały się wytwórnie płytowe, głównie dlatego, że zapewniały dostęp do radia  

i telewizji, mediów z dużą publicznością – tak narodziło się MTV, a Charlatan Productions 

(Weber, 1968) (które kręciło krótkie metraże filmowe, czyli pierwsze teledyski, dla grup pop) 

było jej początkiem. Następnie, wraz z rokiem 2000 rozwinęło się piractwo, nielegalne 

pobieranie, które doprowadziły do utraty dochodów. Muzyka była udostępniana  

za pośrednictwem plików na Napsterze lub przekazywana na dyskach twardych. Pierwsze filmy 

trafiły na YouTube i wiele wschodzących gwiazd promowało się metodą “zrób to sam” 

z nadzieją, że zostaną zauważone przez znane wytwórnie. Od 2010 roku promocje realizowane 

są za pośrednictwem mediów społecznościowych, najpierw jako wiadomości na stronach 

internetowych, które przekształciły się w szybkie newsy publikowane na Facebooku, Twitterze 

i przypomnienia widoczne na platformie Spotify (Pastukhov, 07.01.2019). 

IFPI corocznie publikuje raport o muzyce. W 2020 r. łączne przychody wyniosły 21,6 mld 

USD, co oznacza – pomimo globalnej pandemii – wzrost o 7,4% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Dyrektor naczelny IFPI, Frances Moore, podsumowała dane, przypominając 

o mocy muzyki, która pociesza, leczy i podnosi na duchu. 62,1% przychodów pochodziło 

z transmisji strumieniowej, zwłaszcza od płatnych abonentów. Spadek był widoczny 

w przychodach ze sprzedaży fizycznej i występów na żywo (IFPI, 2021b)1. IFPI przygotowuje 

również ranking największych rynków nagrań muzycznych. Przez ostatnie dziesięć lat z rzędu 

na pierwszym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone, a drugim Japonia. W tabeli 

1 przedstawiono zestawienie pozycji pięciu rynków z najwyższymi notami z ostatnich 

dziesięciu lat (IFPI, 11.02.2022; Wikipedia, 11.02.2022). Przez ten okres Wielka Brytania 

konkurowała z Niemcami o trzecie miejsce, natomiast Francja cały czas utrzymywała się na 

piątym. Kolejno na liście często pojawiały się takie kraje jak Korea Południowa, Chiny, Kanada 

i Australia. Innymi ważnymi rynkami muzycznymi na arenie europejskiej są Włochy czy też 

kraj składowy Królestwa Niderlandów.  

  

 
1 Spadek tych wartości nie dziwi ze względu na obecność pandemii, czyli fakt ograniczenia możliwości 

przemieszczania i zawieszenia działalności koncertowej.  
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Tabela 1.  

Ranking rynków muzycznych na przestrzeni lat i miejsca, które w nim zajęły 

kraj / rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

USA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Japonia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Wielka Brytania 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

Niemcy 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 

Francja 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w raportach IFPI (ifpi.org) oraz dostępnym 

zestawieniu portalu Wikipedia (wikipedia.org) (data dostępu: 11.02.2022). 

ECONOMISS INCORPORATE, w opublikowanym w 2021 roku raporcie muzycznym 

przygotowanym dla RIAA stwierdziła, że przemysł muzyczny przyczynił się w 2018 roku  

do wkładu w PKB USA w wysokości 170 miliardów dolarów, a w 2019 roku wygenerował  

9 miliardów dolarów sprzedaży zagranicznej (Press Statements RIAA, 2021). Warto przybliżyć 

przynajmniej kilka wytwórni muzycznych, posiadających największe wpływy. W tabeli 

2 zestawiono te, których przychody w 2019 roku przekroczyły 1 miliard dolarów (Levin, 2019).  

Tabela 2.  

Ranking największych wytwórni muzycznych w 2019 roku 

nr Wytwórnia Dane Topowi artyści 

1 
Universal Music Group (UMG) 

(UMG, 14.02.2022) 

Przychody: $2.53 miliarda 

Rok założenia: 1972 

Taylor Swift 

Post Malone  

The Beatles 

2 
Sony Music Entertainment 

(SME, 14.02.2022) 

Przychody: $1.7 miliarda 

Rok założenia: 1929 

Beyoncé 

Giveon 

BTS 

3 
Warner Music Group (Warner 

Music Group, 14.02.2022) 

Przychody: $1.13 miliarda 

Rok założenia: 2003 

Charli XCX 

Ed Sheeran 

Coldplay 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie poszczególnych wytwórni (universalmusic.com, 

sonymusic.com, warnermusic.com) oraz portalu largest.org. Dane dla 2019 (data dostępu: 

14.02.2022).  

Najstarsza wytwórnia, Sony Music Entertainment (SME), uplasowała się na drugiej 

pozycji. Jej przychody zależą od dystrybucji i produkcji muzyki. Zyski  

są również zliczane z licencji i tantiemów2. Wytwórnia zrzesza artystów  

ze wszystkich stron świata, obecnie posiada 15 wydawnictw muzycznych (SME, 14.02.2022). 

Universal Music Group, znane również jako UMG. Jest to główny konkurent SME.  

Ta muzyczna grupa biznesowa jest obecna w 50 krajach (UMG, 14.02.2022), gdzie posiada 

swoje filie i dodatkowe lokalne wytwórnie. Wielu artystów korzysta z usług UMG, podpisując 

kontrakty na dystrybucję muzyki. Najmłodszą w tym zestawieniu jest Warner Music Group. 

 
2 Inaczej honorarium autorskie, przyznawane w momencie wykorzystania przez osoby trzecie, radio, telewizję 

produktów autorskich podmiotu, który posiada majątkowe prawa autorskie (Duchnowska, 06.01.2020). 



A. Duda, I. Jonek-Kowalska 

37                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

W 2019 roku jej przychody wyniosły 1.13 miliarda dolarów amerykańskich. Posiada cztery 

główne wytwórnie: Atlantic Records, Elektra Records, Parlophone Records oraz Warner 

Records. Każda z nich posiada swoje filie, ale z usług Warner Music Group korzystają również 

indywidualni artyści. 

3. Utwór i dzieło artystyczne jako produkt w branży kreatywnej  

Przechodząc do meritum niniejszego artykułu, którym jest identyfikacja determinant 

popularności utworu muzycznego, należy zdefiniować ten specyficzny typ produktu. I tak, 

utwór określa forma muzyczna, konkretny, uporządkowany kształt, nadany przez różnorodne 

podstawowe elementy dzieła, takie jak melodyka, rytmika oraz kolorystyka. Dodatkowo 

wyróżnia się również harmonię, dynamikę, agogikę i artykulację (Zintegrowana Platforma 

Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, 14.02.2022). Każdy z elementów ma swoje 

funkcjonalne znaczenie, jednak zastosowanie ich w strukturze w określony sposób powoduje 

uzyskanie różnorakich rodzajów oraz gatunków. Wszystkie są jednakowo ważne dla całości. 

Należy świadomie każdą dobierać, nawet jeśli forma przypomina przypadkową wypadkową 

współdziałania czynników. Rodzaj nawiązuje do wyboru źródła materiału dźwiękowego,  

ale również funkcję, jaką dana muzyka będzie pełnić. Gatunek to klasyfikator przeznaczenia 

i charakteru, bądź charakterystycznego brzmienia, który nadaje styl epoce.  

Zakłada się, iż każdy utwór powinien być oryginalny oraz unikatowy. Musi posiadać cechy 

pozwalające na odróżnienie go od innych form muzycznych. Przez takie zastosowanie oraz 

różnorodność elementów dzieła formalnie oznacza to, że podlega ochronie prawnej 

(Chodkiewicz, 1995; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne).  

W nawiązaniu do poprzedniego akapitu warto wspomnieć o zagadnieniu będącym istotą 

artykułu, czyli piosence. To forma muzyczna obecna w każdej kulturze, wykonywanej za 

pomocą ludzkiego głosu z wykorzystaniem podkładu muzycznego lub acapella. Jej zadaniem 

jest przekazywanie uczuć i historii (Britannica Group, 25.01.2022). Wraz z nadejściem  

XX wieku nastąpiła ewolucja formatu i rewolucja w słuchaniu. Piosenkę, jako utwór słowno-

muzyczny (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne), wzbogacono 

o wizualne występy lub nagrania ich transmisji, a także stała się popularnym elementem radia 

(Shepherd et al., 2003). 
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Trudno jest określić, ile piosenek jest wydawanych rocznie na rynku muzycznym. W tabeli 

3 zestawiono dane3 dostępne na wybranych portalach internetowych4.  

Tabela 3. 

Zestawienie sum piosenek wydanych w ciągu roku dla 2019 i 2021 

Portal 2019 2021 

Songfacts.com (Songfacts, 14.02.2022) Około 1400 około 1300 

Wikipedia (Wikipedia, 14.02.2022) 1987 1309 

Spotify (Ingham, 2019, 2021) 

40 tys. dziennie dodawanych do 
systemu, około 14.6 mln w 

ciągu roku 

60 tys. dziennie dodawanych do 

systemu, 22 mln w ciągu roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w raportach przedstawionych przez prezesa 

platformy Spotify - Daniela Ek, oraz portali, które podały informacje (songfacts.com, wikipedia.org) 

(data dostępu: 14.02.2022).  

 

Dane z obu przypisanych do tabeli źródeł nie pokrywają się, co wynika z różnic związanych 

z zasadami i historią funkcjonowania opisywanych platform. Spotify oraz Wikipedia posiadają 

w swoim katalogu piosenki sprzed założenia portali, a zbiory są stale aktualizowane o nowych 

artystów. Czasami widocznych jest kilkanaście wersji, zależnych od albumu lub formy wydania 

(różne składanki, listy przebojów). Stąd wniosek, że w zbiorcze dane widoczne w tabeli (Tabela 

3) wliczono właśnie te pozycje. Pozostałe portale skupiają się na najbardziej znanych utworach. 

Niektóre wspominają kilka, bądź kilkanaście wersji piosenki w jednym artykule. Mniej 

popularni artyści często nie pojawiają się w zbiorze Wikipedii, ewentualnie przypadkowo 

trafiają do błędnych kategorii (Wikipedia, 09.06.2022) i do sektora muzycznego trafiają 

dopiero po poprawkach, lub też nie wszystkie utwory są opisywane przez edytorów. Tacy 

muzycy niestety rzadko osiągają wysokie notowania na rankingach, przez co nie są 

uwzględniani w zestawieniach. 

4. Metodologia badawcza 

W analizie danych przeprowadzonych w artykule wykorzystano informacje pobrane 

z platformy Spotify poprzez stworzenie listy pożądanych utworów. Zakres badawczy obejmuje 

dwa lata, okres od 2020 do 2021, z podzieleniem na dwa podokresy obejmujące kolejne lata 

kalendarzowe. Obejmuje on łącznie 39 piosenek. Z pomocą Web API Spotify dla Deweloperów 

 
3 Dane na luty 2022.   
4 Autorka pracy nadmienia, według jej badań i projektu przeprowadzonego w 2021 r., który zainspirował ją do 

dalszych rozważań przeprowadzonych w tej pracy, w 2020 roku wydano około 4287 piosenek. Dane zostały 

zaczerpnięte z portalu Spotify i taki wynik został uzyskany przez przefiltrowanie. 
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(Spotify, 05.04.2022a) i Playlist Machinery (Lamere, 05.04.2022) pozyskano dokładne 

wartości wybranych determinant charakteryzujących piosenkę. Są nimi:  

• acousticness (akustyczność),  

• danceability (taneczność),  

• duration (długość utworu), 

• energy (energiczność),  

• instrumentalness (instrumentalność, obecność treści wokalnych),  

• key (klucz),  

• liveness (żywotność, obecność publiczności),  

• loudness (głośność),  

• mode (modalność),  

• popularity (popularność), 

• speechiness (słowność, obecność wypowiadanych słów),  

• tempo (szybkość),  

• time signature (szacowane metrum),  

• valence (pozytywność). 

Ze względu na charakter atrybutów, do części badań wykorzystano arkusze Microsoft 

Excel. W toku badań zastosowano analizę porównawczą. Jej celem było skupienie się na 

analitycznym sprawdzeniu różnic i podobieństw między dwoma próbkami (Szarucki, 2010). 

Dodatkowo w kolejnym kroku badawczym skorzystano z funkcji regresji wielorakiej. Jest to 

statystyczna metoda, która poprzez zbiór co najmniej dwóch zmiennych objaśniających, 

porównywanych jednoczenie, przewiduje bądź wyjaśnia wartość zmiennej objaśnianej (Aczel, 

2000). Wykonano ją za pomocą arkuszy Microsoft Excel oraz dodatku Analysis ToolPack. 

Zmienną objaśnianą była w tym przypadku popularność piosenki wyrażona jej miejscem 

w rankingu – playliście. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych determinant opisujących produkt, 

którym jest utwór muzyczny. Jak już wspomniano, każdy utwór można określić za pomocą 

szeregu atrybutów. Są one unikatowe dla każdej piosenki i tworzą jej matematyczny opis.  

Na potrzeby artykułu skorzystano z listy ułożonej przez deweloperów Spotify, na podstawie 

której powstało narzędzie Playlist Machinery. W tabeli 4 przedstawiono opis determinant 

wykorzystanych w dalszych analizach. W kolejnej, tabeli 5, skupiono się na technicznych 

aspektach kodu piosenki.  

  



Analiza danych… 

40                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

Tabela 4. 

Opis atrybutów utworu na podstawie Web API Spotify dla Deweloperów 

 Nazwa Definicja Zakres 

1 acousticness 
Miara ufności badająca akustyczność utworu. Wyższy 

wynik oznacza dużą pewność, że utwór jest akustyczny. 

>= 0 

<= 1 

2 danceability 

Opisuje jak odpowiedni jest utwór do tańca w oparciu o 

kombinację elementów muzycznych, w tym tempo, 

stabilność rytmu, siłę uderzenia i ogólną regularność. 
Wyższy wynik oznacza większą taneczność. 

>= 0 

<= 1 

3 energy 

Percepcyjna miara intensywności i aktywności. Cechy 

percepcyjne przyczyniające się do tego atrybutu obejmują 

zakres dynamiczny, postrzeganą głośność, barwę, szybkość 

początków i ogólną entropię. Im wyższy wynik, tym utwór 

jest bardziej energiczny. 

>= 0 

<= 1 

4 instrumentalness 

Im instrumentalizacja bliższa 1,0, tym większe 

prawdopodobieństwo, że utwór nie zawiera treści 

wokalnych. Wartości powyżej 0,5 mają reprezentować 

ścieżki instrumentalne, ale pewność jest wyższa, gdy wynik 

zbliża się do 1,0. 

>= 0 

<= 1 

5 key 

Klucz, w którym znajduje się utwór. Liczby całkowite 

odwzorowują podziałki za pomocą standardowej notacji 

klasy Pitch. Dla 0 oznacza to C, dla 1 to C♯/D♭, 2 jest 

równoznaczne z D i tak dalej. Jeśli nie wykryto klucza, 
wartość wynosi -1. 

>= -1 

<= 11 

6 liveness 

Wykrywa obecność publiczności w nagraniu. Wyższe 

wartości żywotności oznaczają zwiększone 

prawdopodobieństwo, że utwór został wykonany na żywo, 

tak więc wartości powyżej 0,8 zapewniają duże 

prawdopodobieństwo, że dany utwór został nagrany z 

udziałem publiczności. 

>= 0 

<= 1 

7 loudness 

Ogólna głośność ścieżki w decybelach (dB). Wartości 

głośności są uśrednione na całej ścieżce  

i są przydatne do porównywania względnej głośności 

utworów. 

>= -60 

<= 0 

8 mode 

Modalność (durowa lub molowa) utworu, rodzaj skali, z 

której pochodzi jego zawartość melodyczna. Durowa jest 

reprezentowana przez 1, a molowa - 0. 

>= 0 

<= 1 

9 speechiness 

Wykrywa obecność wypowiadanych słów. Wartości 

powyżej 0,66 opisują utwory, które prawdopodobnie 

składają się wyłącznie ze słów mówionych. Wartości od 

0,33 do 0,66 opisują utwory, które mogą zawierać zarówno 
muzykę, jak i mowę, w sekcjach lub warstwach. Wartości 

poniżej 0,33 reprezentują muzykę i niski współczynnik 

wypowiadanych słów. 

>= 0 
<= 1 

10 tempo 

Ogólne szacowane tempo utworu w uderzeniach na minutę 

(BPM). W terminologii muzycznej tempo jest szybkością 

lub tempem danego utworu i wywodzi się bezpośrednio ze 

średniego czasu trwania rytmu. 

BPM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web API Spotify dla Deweloperów 

(developer.spotify.com) (data dostępu: 5.04.2022). 
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cd. Tabela 4. 

11 time_signature 

Szacowany metrum. Metrum to konwencja notacji 

określająca liczbę miar w każdym takcie (lub takcie). 

Metrum mieści się w zakresie od 3  

do 7, wskazując metrum od „3/4”, do „7/4”. 

>= 3 

<= 7 

12 valence 

Miara opisująca muzyczną pozytywność przekazywaną 

przez utwór. Wysokie wartościowości brzmią bardziej 

pozytywnie  

(np. wesołe, euforyczne), podczas gdy utwory  

o niskiej wartościowości brzmią bardziej negatywnie (np. 

smutne, przygnębione). 

>= 0 

<= 1 

13 duration_ms Czas trwania utworu w milisekundach. 
>= 0 

<= inf 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web API Spotify dla Deweloperów 

(developer.spotify.com) (data dostępu: 5.04.2022). 

Tabela 5. 

Techniczne dane atrybutów utworu na podstawie Web API Spotify dla Deweloperów 
 Nazwa Definicja 

1 analysis_url Adres URL umożliwiający dostęp do pełnej analizy audio tego utworu.  

2 id Identyfikator Spotify dla utworu. 

3 track_href 
Łącze do punktu końcowego internetowego interfejsu API zawierające pełne 

informacje o ścieżce. 

4 type Typ obiektu. 

5 uri URI Spotify dla utworu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web API Spotify dla Deweloperów 

(developer.spotify.com) (data dostępu: 5.04.2022). 

5. Wyniki badań 

W tabeli 6 oraz 7 określono wartości każdej determinanty dla danego roku. W ciągu 

badanych lat zaobserwowano wzrost średniego tempa piosenek, z 123,23 BPM  

do 136,21 BPM. Skrajne wartości utrzymują się na tych samych poziomach, około 180 oraz 80 

uderzeń na minutę. Energiczność utworów jest porównywalna w obu próbkach, z średnią 

wynoszącą około 63 punktów. Wynik taneczności jest relatywnie wyższy w 2020, 

z maksymalnym wynikiem 94. Wymienione powyżej atrybuty były najistotniejsze w badanym 

okresie, najniższe wartości to więcej niż 33.  

Głośność utrzymała się na jednakowym poziomie -6 dB. Piosenki posiadają niski średni 

współczynnik „żywotności”, co oznacza, iż niewielka część próby została nagrana z udziałem 

publiczności. Najwyższa wartość w roku 2020 to 79, drastycznie spadając do 42 w 2021,  

co oznacza ogólne odstąpienie od tej metody produkcji. Pozytywność utworów wacha się, 
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w szczególności w drugim okresie – współczynnik jest bardzo bliski 0. Średnie poziomy 

utrzymują się w połowie zakresu. Długość piosenek jest niemal identyczna dla całej próbki 

i w przeliczeniu na minuty to dobrze znany standard muzyczny 3,33 minut. Najkrótsza pozycja 

trwa zaledwie 2,3 minuty, natomiast najdłuższa 5,48 minuty. Średnie miary akustyczności 

wskazują na rzadkie wykorzystanie tej techniki produkcji (średnio około 18), jednak 

zaobserwowano wysokie wartości na poziomie 83, jak i pojedyncze utwory kompletnie 

pozbawione tego atrybutu. Obecność słów mówionych jest zdecydowanie najniższa 

z przedstawionych pozycji. W 2021 otrzymano najniższy średni wynik: 8,74. Poszczególne 

współczynniki popularności są porównywalne, w szczególności maksymalne wartości  

na poziomie 88 czy 89. Nawet najmniej lubiane przez publiczność piosenki uplasowały  

się z dość wysoko – 58. 

Tabela 6.  

Opracowanie wartości średnie, najwyższe i najniższe dla poszczególnych atrybutów dla 2020 

2020 bpm nrgy dnce dB live val dur acous spch pop 

średnia 123.23 64.68 69.5 -6.32 22.55 56.23 201.5 18.18 12.45 75.09 

najwyższa 

wartość 
180 86 94 -3 79 84 247 83 38 88 

najniższa 

wartość 
81 42 34 -10 7 28 141 0 4 58 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Organize Your Music (Playlist Machinery, 

organizeyourmusic.playlistmachinery.com) (data dostępu: 8.06.2022). 

Tabela 7.  

Opracowanie wartości średnie, najwyższe i najniższe dla poszczególnych atrybutów dla 2021 

2021 bpm nrgy dnce dB live val dur acous spch pop 

średnia 136.21 62.58 65 -6.37 17.68 50.05 200.95 17.68 8.74 81.21 

najwyższa 

wartość 
186 83 87 -4 42 89 329 77 27 89 

najniższa 

wartość 
81 37 34 -9 5 6 138 0 3 63 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Organize Your Music (Playlist Machinery, 

organizeyourmusic.playlistmachinery.com) (data dostępu: 8.06.2022). 

Kolejny podejściem do znalezienia najistotniejszych determinant  

jest przeprowadzenie analiz współzależności zjawisk. Na potrzeby artykułu, analizy 

współzależności zjawisk będą wykonywane dwukrotnie. Pierwszemu badaniu zostanie 

poddana niezmieniona lista piosenek z determinantami nadanymi przez platformę Spotify. 

W drugim pod uwagę zostanie wzięta ilość tygodni spędzona na rankingu Billboard  

The Hot 100. 

Założono skalę od 0 do 100 punktów, tak aby wyniki mogły się pokryć z wartościami 

widocznymi w Organize Your Music: 

• 11 tygodni – 100,  

• 10 tygodni – 91, 
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• 9 tygodni – 82, 

• 8 tygodni – 73,  

• 7 tygodni – 64,  

• 6 tygodni – 55,  

• 5 tygodni – 45,  

• 4 tygodnie – 36,  

• 3 tygodnie – 27,  

• 2 tygodnie – 18,  

• 1 tydzień – 9.  

Ponieważ utwór „The Box” najdłużej utrzymał się na pierwszym miejscu, w nowej punktacji 

otrzyma możliwie najwyższą ocenę 100 punktów. Wszystkie progi ustalono jako zaokrąglone 

do całkowitych wartości procentowe części podanej powyżej skali. W tabeli 8 przedstawiono 

przykładowe 7 wierszy dla roku 2021 z nowymi wartościami zmiennej popularności. 

Tabela 8.  

Opracowanie nowych wartości atrybutu popularności ze względu na ilość tygodni spędzonych 

na The Hot 100 – fragment danych 

 title artist 

b
p

m
 

n
r
g

y
 

d
n

c
e 

d
B

 

li
v
e 

v
a

l 

d
u

r
 

a
c
o

u
s 

sp
c
h

 

p
o

p
 

2 Easy On Me Adele 142 37 60 -8 13 13 225 58 3 64 

3 Butter BTS 110 46 76 -5 9 70 164 0 9 91 

4 Permission to Dance BTS 125 74 70 -5 34 65 188 1 4 9 

5 Leave The Door Open Bruno Mars 148 62 59 -8 9 72 242 18 3 18 

6 Up Cardi B 166 80 87 -6 5 82 157 0 27 9 

7 My Universe Coldplay 105 70 59 -6 20 44 228 1 4 9 

8 Way 2 Sexy  Drake 136 60 80 -6 32 33 258 0 14 9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Organize Your Music (Playlist Machinery, 

organizeyourmusic.playlistmachinery.com) (data dostępu: 8.06.2022). 

Posługując się funkcją regresji wielorakiej dobrano dwie zmienne objaśniane Y.  

Y1 to determinanta popularności („pop”) według danych podanych na portalu Spotify, 

natomiast Y2 to determinanta popularności („pop”) według liczby tygodni. Zmiennymi 

objaśniającymi X są tempo („bpm”), energiczność („nrgy”), taneczność („dnce”), głośność 

(„dB”), obecność publiczności („live”), pozytywność („val”), długość utworu („dur”), 

akustyczność („acous”) i słowność („spch”). Odrzucono atrybuty takie jak gatunek muzyczny 

oraz rok wydania z uwagi na brak istotnego wpływu na popularność. Przeprowadzono analizy 

dla wszystkich 39 piosenek, nie duplikując tych pojawiających się ponownie w 2021 roku. 

Badanie Spotify wykazało błąd standardowy, odchylenie od wartości rzeczywistych,  

na poziomie 7,64. Wszystkie obserwacje były istotne – składniki resztowe nie przekroczyły 

wartości odstających. Następnie przystąpiono do tworzenia funkcji. Ze względu na wyniki 
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istotności statystycznej parametrów (wartość p), które przekroczyły 5%, należało odrzucić 

wszystkie zmienne oprócz słowności (widoczne na rysunku 4). Wyraz wolny jest statystycznie 

nieistotny. Model zależności między popularnością (Spotify), a słownością wygląda 

następująco: 

(1) 

𝑌₁ = −93,42 − 0,37𝑋₁,  

gdzie: 

Y1 – zmienna objaśniana, popularność, gdzie wartości pobrano z portalu Spotify,  

X1 – zmienna objaśniająca, zmienna „speechiness”. 

 

Ocena wykazała poziom liniowości regresji na poziomie 28,86%, co znacznie przekracza 

wartość 5%. Oznacza to statystyczną nieistotność. Dodatkowo model ten wyjaśnia tylko 6,25% 

zmienności zmiennej objaśnianej. W odniesieniu do średniej wartości Y1, błąd standardowy 

jest na poziomie 9,77% - pomimo opisu wąskiego zakresu parametru, nie odbiega w znaczącym 

stopniu od rzeczywistości. 

W porównaniu do analizy Spotify, podczas badanie funkcji ze względu na ilość tygodni, 

jakie piosenka spędziła na rankingu The Hot 100, należało odrzucić kilkanaście odstających 

bądź ekstremalnych pozycji. Z tego powodu, zdecydowano się na budowanie modelu metodą 

krokową do momentu ustabilizowania, to jest do momentu, w którym żaden z utworów nie 

posiadał wysokich wyników składników resztowych (Rysunek 5). Poniżej, w kolejności,  

w jakiej poprawiano badanie, przedstawiono odrzucone piosenki: 

• „The Box” – Roddy Ricch, 

• „Rockstar” – DaBaby, Roddy Ricch, 

• „Mood” – 24kGoldn, Iann Dior, 

• „Drivers License” – Olivia Rodrigo, 

• „Stay” – The Kid LAROI, Justin Bieber. 

 

W wyniku tego procesu błąd standardowy został określony na poziomie 13,21. Wartość p 

wskazała istotność parametrów głośności oraz obecności publiczności. Bliskim 5% było 

również tempo, jednak należy je odrzucić, tak jak pozostałe miary. Wyraz wolny  

jest statystycznie istotny. Model wygląda więc następująco: 

(2) 

𝑌₂ = −230,43 + 7,09 𝑍₁ − 0,73 𝑍₂, 

gdzie: 

Y2 – zmienna objaśniana, popularność, wartość zależna od ilości tygodni,  

Z1 – zmienna objaśniająca, zmienna „dB”, 

Z2 – zmienna objaśniająca, zmienna „liveness”. 
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Statystycznie model jest istotny, liniowość regresji jest na poziomie 0,32%. W tym przypadku 

objaśniane jest 44,96% zmienności zmiennej objaśnianej, jednak błąd standardowy w stosunku 

do średniej wartości Y2 jest bardzo wysoki i wynosi 78,96%.  

 

 

Rysunek 4. Wynik badania funkcji regresji wielorakiej dla danych uwzględniających wartość 

popularności uzyskaną z portalu Spotify. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Organize 

Your Music (Playlist Machinery, organizeyourmusic.playlistmachinery.com) (data dostępu: 

8.06.2022). 

 

 

Rysunek 5. Wynik badania funkcji regresji wielorakiej dla danych uwzględniających wartość 

popularności jako ilość tygodni spędzonych na pierwszym miejscu The Hot 100. Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie Organize Your Music (Playlist Machinery, 

organizeyourmusic.playlistmachinery.com) (data dostępu: 8.06.2022). 
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6. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że istotnymi cechami współczesnych utworów 

muzycznych wpływającymi na ich popularność są: średnie tempo, energiczność i taneczność. 

W związku z powyższym można stwierdzić, że odbiorcom podobają się utwory dynamiczne, 

przy których można się dobrze bawić.  

Model regresji wielorakiej oparty na danych ze Spotify pozwolił wskazać jako główną 

determinantę popularności utworów muzycznych „speechiness”, co oznaczałoby, że 

popularność próbki była zależna od ilości słów mówionych w piosence. Niemniej jednak należy 

dodać, że model ten objaśnia jedynie 6.25% badanej zmiennej objaśnianej.  

Lepszymi parametrami w zakresie istotności charakteryzował się model regresji wielorakiej 

definiujący popularność utworu muzycznego jako liczbę tygodni notowań piosenki na The Hot 

100. W tym modelu istotne determinanty to głośność i obecność publiczności w utworze.  

Na podstawie powyższych obserwacji można stwierdzić, że odbiorcom podobają się utwory 

żywe, głośne, związane z zabawą i współuczestnictwem innych osób (taniec, koncert),  

co w pewnym sensie może stanowić przepis na popularny utwór muzyczny i może przyczynić 

się do zwiększenia przychodów i zysków wytwórni oraz poszczególnych wykonawców.  

Głównym ograniczeniem badawczym jest to, że odbiór utworu artystycznego ma i zawsze 

będzie miał charakter subiektywny, związany z gustami i preferencjami odbiorców. Niemniej 

jednak, na ww. elementy można także oddziaływać i je kształtować, stąd wynika przydatność 

praktyczna wyników analiz statystycznych wykorzystywanych także w branży kreatywnej. 

Wśród kierunków dalszych badań należy wskazać: analizę struktury obserwatorów,  

ich zaangażowanie w treści tworzone przez wykonawców takie jak reakcje na teledyski 

muzyczne. Warto pochylić się też nad scharakteryzowaniem twórców – muzyków                                 

oraz gatunków muzycznych utworów, które tworzą. Analiza utworów powinna zawierać 

również czynnik sezonowości, barier wejścia na rynek muzyczny czy też konkurencji.  
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Streszczenie:. W artykule odniesiono się do tematyki zdalnego nauczania (e- learningu) 

i przygotowano stanowisko laboratoryjne dla studentów w ramach nauczania zdalnego. 

Ważnym aspektem w zdalnym nauczaniu  był  dostęp do sprzętu komputerowego                    i 

laboratoryjnego Uczelni przez Internet. Jako że nauczanie zdalne okazało się dla wszystkich 

ogromnym i niespodziewanym wyzwaniem, w artykule przedstawiono przykładowe 

stanowisko do zajęć o profilu mocno technicznym, aby uzmysłowić czytelnikowi, jak ważne 

jest precyzyjne przygotowanie go na każdym etapie z uwzględnieniem sprzętu 

multimedialnego wysokiej jakości. Doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19           

w zakresie zdalnego kształcenia są wykorzystane do  kształcenia w trybie hybrydowym. 

Slowa kluczowe: platforma zdalnej edukacji, zdalne kształcenie, stanowisko laboratoryjne, 

przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz analogowych. 

 

METHOD OF CONDUCTING PRACTICAL CLASSES AT DEDICATED 

LABORATORY POSITIONS DURING E-LEARNING 

Abstract: The paper refers to the topic of learning on distance and presents the preparation of 

a laboratory station for students in the form of learning. An important aspect in the e-learning 

was access of students to the University's computer and laboratory equipment via the Internet. 

As e-learning proved to be a huge and unexpected challenge for everyone, an example of a 

highly technical teaching station is presented in the article to make the reader aware of the 

importance of precise preparation at each stage with the inclusion of high-quality multimedia 

equipment. The experience gained during the COVID-19 pandemic in e- learning is applied to 

hybrid learning. 

Keywords: education platform, e- learning, laboratory station, digital and analogue signal 

processing. 
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1. Wprowadzenie   

Wprowadzenie zdalnego nauczania na Politechnice Śląskiej z powodu zagrożenia 

epidemiologicznego, wymusiło na prowadzących zajęcia laboratoryjne samodzielną 

implementację układów pomiarowych (zamiast studentów) z wykorzystaniem środków 

audiowizualnych do omówienia i pokazania w jaki sposób są wykonywane poszczególne 

czynności pomiarowe na stanowisku laboratoryjnym w pracowni. Zajęcia laboratoryjne                          

z Podstaw elektrotechniki, wymagają pokazania (biorącym udział w zajęciach) jak łączone są 

elementy badanego obwodu elektrycznego, uzupełnionego odpowiednim komentarzem do 

realizowanych przez prowadzącego czynności oraz wykonania pomiarów i udostępnienia 

odczytów z mierników, zdalnie poprzez komunikator biorącym udział w ćwiczeniu studentom. 

Prowadzenie zajęć zdalnie, wymaga użycia kamer o odpowiedniej rozdzielczości tak, by można 

w czytelny sposób pokazać studentom ustawienie pokręteł i przełączników przyrządów 

(zasilacz, autotransformator, przełączniki, mierniki) wykorzystywanych w obwodach 

elektrycznych oraz odczyty z woltomierzy, amperomierzy, oscyloskopów czy licznika energii 

elektrycznej.  W czasie realizacji zajęć wymagane jest prowadzenie ciągłego dialogu ze 

studentami, którzy często zadają pytania dotyczące realizacji pomiarów, odczytu wyników 

pomiarowych czy weryfikacji wiedzy teoretycznej z wykładu. Sprawna organizacja zajęć 

pozwala przybliżyć studentom sposób prawidłowego wykonania pomiarów, ale nie pozwala na 

samodzielne borykanie się z połączeniem obwodów czy samymi pomiarami. Efektem biernego 

sposobu realizacji zajęć przez studenta (tylko obserwacja, ewentualnie zapytanie), jest brak 

należytego praktycznego przyswojenia metod pomiarowych w praktyce i niepewność 

dotycząca praktycznego wykorzystania przyrządów w dalszej edukacji w coraz bardziej 

złożonych układach laboratoryjnych. Nie kształtuje się praktycznych umiejętności 

podejmowania decyzji w czasie budowania obwodów i prawidłowych nawyków bezpiecznego 

używania przyrządów pomiarowych. 

Celem artykułu jest pokazanie sposobu przygotowania stanowiska laboratoryjnego do 

prowadzenia zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem metod nie kontaktowych, w oparciu                               

o możliwości zdalnego sterowania elementami stanowiska pomiarowego przez sieć 

komputerową (korzystając z połączenia internetowego student może samodzielnie ustawiać 

parametry badanych obwodów i dokonać pomiarów). 

 

 

 

 

 



Metoda prowadzenia… 

51                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

2. Pandemia a zdalne nauczanie  

Pandemia COVID-19 wpłynęła w skali globalnej nie tylko na wymuszenie zmiany formy 

pracy w organizacjach, ale także w uczelniach. Uczelnie musiały przystąpić do zmiany formy 

nauczania ze stacjonarnego na zdalne. Jak wynika z badania International Association of 

Universities, które przeprowadzono na przełomie I kwartału 2020 roku, aż 98% ankietowanych 

uczelni zadeklarowało, że koronawirus miał wpływ na ich  funkcjonowanie. Dla 67% zmiana 

ta została określona jako przejście na nauczanie zdalne, natomiast kolejne 24% respondentów 

wskazywało plany przejścia na taką formę nauki w najbliższym czasie. Organizacja nauczania 

zdalnego dotyczyła wszystkich typów uczelni, w tym  uczelni technicznych (Marszycki, 2021). 

Od momentu pojawienia się pandemii COVD-19 do chwili obecnej uczelnie dokonały 

oznaczano postępu w rozwoju e-learningu (Pyżalski, 2020). Rozwinęły się nowe formy owego 

kształcenia „e-”, a mianowicie b-learning, m-learning, u-learning – oznaczające odpowiednio: blended 

(mieszane, hybrydowe), mobile (na urządzeniach przenośnych) i ubiquitous (wszechobecne). Pojęcia 

opisujące różne aspekty tego samego procesu to: kształcenie zdalne, kształcenie na odległość, 

e-edukacja czy e-learning  (Topol, 2020). Nauczanie na odległość ma charakter synchroniczny 

(online), gdy jest prowadzone w czasie rzeczywistym, lub asynchroniczny, gdy materiały są 

udostępnione studentom niezależnie od czasu (Heba, 2009, s. 147-148).  Edukacja może być 

realizowana w całości na odległość bądź w formie komplementarnej, stosującej łącznie 

tradycyjne i wirtualne metody nauczania (Michałowski, Myka, 2014, s. 7). 

Na proces ewolucji form nauczania ma wpływ wiele czynników. Na przestrzeni ostatnich 

lat determinanty rozwoju form nauczania poddawane były badaniom pod katem ich wpływ na 

skuteczność zdalnego nauczania. Naukowcy wskazali, że podlegają one zmianom w zależności 

od wieku użytkowników Internetu, którzy uczą się zdalnie. Dla współczesnych użytkowników 

sieci, przedstawicieli tzw. generacji 4.0 uczących się online, kluczowa jest m.in. uwaga 

studenta, innowacyjność technologii informacyjnych i to, jak użytkownik odbiera środowisko 

cyfrowe, w którym się uczy. Jeśli chodzi natomiast o rolę projektujących rozwiązania 

wprowadzane w e-learningu, rośnie znaczenie interaktywności wdrażanych narzędzi oraz ich 

integracja. Dlatego tak istotne jest uwzględnienie perspektywy wszystkich zaangażowanych w 

proces zdalnego nauczania (tj. prowadzących, studentów i osób odpowiedzialnych za stronę 

techniczną tego procesu), wskazuje twórczyni raportu (Marszycki, 2021).  Na uczelniach 

problemem w trakcie zdalnego były  aspekty techniczne np. trudności z samym dostępem do 

szerokopasmowego łącza, który umożliwiłby sprawną edukację w formie online. Zgodnie z 

wynikami, 39% prowadzących doświadczyło problemów z Internetem podczas prowadzenia 

zajęć, a z kolei wśród studentów niemal jedna trzecia miała poczucie wykluczenia ze względu 

na ograniczenia w dostępie do Internetu lub przepustowości połączenia. Wyniki te pokazują, 

jak bardzo problem, którym jest brak dostępu do dobrej sieci czy sprzętu, może determinować 

możliwości w zakresie korzystania ze zdalnej edukacji. Z technicznego punktu widzenia istotne 
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jest również ustalanie standardów w zakresie ochrony danych osobowych                                                        

i cyberbezpieczeństwa, ze względu na innowacyjne metody w nauczaniu zdalnym. 

Wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów w zakresie organizacji zdalnej edukacji – 

ustalenie kanału komunikacji i jej częstotliwości oraz kwestii dotyczących dostępności 

materiałów, to kolejne wyzwania. Wśród trendów, które w niedalekiej przyszłości ukierunkują 

zdalne nauczanie, wg autorki badań wymienia m.in. rozwiązania opierające się na analizie 

danych, które służą np. porządkowaniu treści kursu, czy dostosowywanie poziomu i typu zadań 

do wyników danego użytkownika. Personalizacja uczenia się dotyka również takich wymiarów 

jak np. korzystanie z możliwości odbywania zdalnych kursów na platformach i uznawania 

zdobytych certyfikatów przez uczelnie, czy wdrażanie systemów umożliwiających studentom 

śledzenie dokonywanych przez nich postępów (Marszycki, 2021). Poza uczelniami problemy 

natury technicznej i organizacyjnej dotyczyły w okresie pandemii wszystkich poziomów 

nauczania, także szkół podstawowych (Godawa & Kutek-Sładek, 2020). Na tym poziomie 

edukacji były poruszane między innymi kwestie udziału rodziców uczniów szkół 

podstawowych w procesie edukacji na odległość (Godawa & Kutek-Sładek, 2020).  Odnosząc 

się do uczelni technicznych problemem było przygotowanie uczenia na odległość - zajęcia z 

użyciem zawansowanego sprzętu komputerowo-laboratoryjnego. Dlatego też w części 

praktycznej pracy przedstawiono przygotowanie stanowiska laboratoryjnego w Katedrze 

Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. 

Doświadczenie nabyte w pandemii będzie procentować. Obecna sytuacja, w której się 

znaleźliśmy jako społeczeństwo odpowiada do pewnego stopnia na pytanie, czy nauczanie 

zdalne ma przyszłość? Można dostrzec tu wiele zalet, korzyści widzianych z perspektywy 

studentów, zwłaszcza 1 roku, których zdalne nauczanie zastało w poprzednim roku ich 

edukacji. W kwestii zdalnego nauczania, która oprócz wielu pozytywów rodzi także liczne 

niebezpieczeństwa, należy wymienić w tym kontekście rosnący brak poczucia bezpieczeństwa 

wśród studentów, zachwianie więzi koleżeńskich, słabnące związki z kadrą akademicką i 

uczelnią oraz rosnące poczucie niepewności. Wszystko to karze spojrzeć na zdalne nauczanie 

nie tylko jako na pomocne narzędzie edukacyjne, lecz również czynnik generujący negatywne 

skutki uboczne, czego wynikiem będzie zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie 

psychologiczne dla młodych ludzi na każdym etapie dorastania  (Długosz, 2020). 

Pandemia koronawirusa mogła wpływać mocno na poziom stresu i lęku, uczestników 

komunikacji zdalnej, zwłaszcza na początku pandemii COVID-19. Szczególnie w sytuacji, 

kiedy zostały zamknięte szkoły, uczelnie, inne instytucje oraz znaczna część przedsiębiorstw. 

Wskazują na to wyniki badań, w których pytano o to: „Jak oceniasz swój poziom stresu 

w kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa?” Badania prowadzone 

przez psychologów, w których stosowano rzetelne i trafne skale stresu i depresji pokazują że, 

najgorzej skutki kwarantanny znoszą młodzi ludzie między 18 a 24 roku życia, a wśród 

młodzieży doszło do najwyższego wzrostu lęku i depresji w trakcie kwarantanny. Uzyskane 

wyniki pokazują spadek poziomu stresu we wszystkich kategoriach wiekowych oraz to, że 
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wśród młodzieży stres jest najniższy. W skali od 1–5 jego średnia wartość wynosiła początkiem 

kwietnia 4,5, a obecnie spadła do 3,606. Spadek poziomu stresu można wyjaśnić tym,                              

że sytuacja obecnie się normalizuje, życie wraca stopniowo do stanu sprzed pandemii (Raport 

2020, dostęp http://psych.uw.edu.pl/2020/05/27/raport-z-i-fali-badania-podluznego-

uwarunkowania-objawow-depresji-i-leku-uogolnionego-u-doroslych-polakow-w-trakcie-

epidemii-covid-19/).  

Kiedy już pierwszy strach i leki zostały pokonane pojawiły się inne bariery przyswajania 

wiedzy na odległość, np. problem skupienia się w trakcie pobierania wiedzy, konieczność 

posługiwania się skomplikowanymi technologiami informatycznymi, osłabienie interakcji 

społecznych czy relatywnie słaby kontakt bezpośredni (Sadeghi, 2019, s. 83-84). Do plusów 

kształcenia na odległość należą, np. możliwość uczenia się w dowolnym czasie i miejscu, niższe 

koszty uczenia się, brak konieczności dojeżdżania na zajęcia, elastyczność w planowaniu zajęć 

(Godawa & Kutek-Sładek, 2020). 

Edukacja jest procesem, aby sprostać wyzwaniom podnoszenia poziomu kształcenia,                     

w związku z pandemią, wykładowcy i trenerzy, zwłaszcza ci uznawani, mają zwykle duże 

kompetencje dydaktyczne i znaczące umiejętności komunikacyjne. Jednak dzięki 

przyspieszeniu cyfryzacji kadra dydaktyczna swoje umiejętności doskonalą podczas wielu 

szkoleń, kursów i zadań praktycznych, a ewentualne braki w zakresie kompetencji 

technologicznych można łatwo zrekompensować, organizując odpowiednie szkolenia                             

i wsparcie techniczne. Takie działania wspierające pomagają przełamać ewentualne bariery                   

i wyzwolić odwagę potrzebną do podjęcia nowych wyzwań dydaktycznych  (Lisok i in., 2022 

w druku). 

3. Stanowisko laboratoryjne na uczelni technicznej – projekt PBL 

Politechniki Śląskiej 

W celu umożliwienia samodzielnego wykonywania pomiarów podczas zajęć z Podstaw 

elektrotechniki, zrealizowano w ramach projektu PBL (Project Based Learning) modyfikację 

opornicy suwakowej oraz autotransformatora, projektując i dobudowując do standardowych 

odbiorników mechanizmy umożliwiające zdalną regulację wartości rezystancji (opornica 

suwakowa) czy napięcia lub indukcyjności (autotransformator). Do standardowo 

wykorzystywanych w pracowni elektrotechniki opornicy suwakowej i regulowanej cewki 

(autotransformatora), dobudowano w oparciu o silnik krokowy sterowany mikrokontrolerem 

mechanizm regulacji, który pozwala zmieniać położenie nastawy suwaka czy pokrętła, a tym 

samym wartości rezystancji lub indukcyjności. Silnik krokowy sterowany jest za pomocą 

mikrokontrolera ATmega328 (platforma Arduino), a decyzję o zadanej wartości rezystancji lub 

indukcyjności podejmuje student (lub prowadzący zajęcia) realizujący pomiary za pomocą 
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odpowiednich nastaw w dedykowanym do stanowiska oprogramowaniu (platforma języka 

C++,  QT), które jest uruchomione na komputerze PC połączonym z mikrokontrolerami 

ATmega328 poprzez porty USB. Układ sterujący dla obu odbiorników jest bliźniaczo podobny. 

W czasie zajęć prowadzonych zdalnie, nauczyciel łączy wspólnie ze studentami obwód 

pomiarowy wykorzystując do kontaktu komunikator Zoom, a po połączeniu wszystkich 

elementów obwodu, podłącza zasilanie i pozwala studentom samodzielnie dokonywać zmian 

wartości elementów regulowanych (opornicy suwakowej i regulowanej indukcyjności). 

Studenci w ten sposób mogą po uzyskaniu dostępu do komputera, zdalnie (wykorzystując 

połączenie szyfrowane VPN) badać obwody RLC lub dokonywać pomiarów mocy i energii                   

w jednofazowych obwodach prądu zmiennego dla różnych kombinacji zadanych wartości  

podłączonych odbiorników. W obwodach prądu stałego, z pomocą regulowanej opornicy 

suwakowej można dokonać pomiarów zmieniając wartości wybranej rezystancji (ćwiczenia 

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych lub Analiza obwodów prądu stałego). 

Projekt PBL skupiał zespół realizujący zadanie projektowe składający się ze studentów 

kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka Przemysłowa i pracowników 

naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej będących koordynatorami poszczególnych 

zadań w projekcie, wspólnie uczestniczącymi w realizacji zakupów, projektowaniu układów, 

budowaniu mechanizmów i tworzeniu oprogramowania oraz sprawdzaniu poprawności 

funkcjonowania stanowiska pomiarowego. Celem projektu było zbudowanie stanowiska, 

umożliwiającego realizację wybranych ćwiczeń laboratoryjnych bez konieczności obecności 

studentów w pracowni, zapewniając przy tym możliwość kontroli wizualnej i manualnej 

elementów regulacyjnych w obwodzie poprzez sieć komputerową. Stanowisko przedstawiono 

na rys. 1. Do realizacji projektu zaangażowano studentów drugiego i trzeciego roku Kierunku 

ZIP i Informatyka, którzy otrzymali praktyczne zadania polegające na zaprojektowaniu                                  

i wydrukowaniu (program SolidWorks) wielu elementów stanowiska (rys. 2) oraz na 

wykonaniu dedykowanego oprogramowania umożliwiającego sprawne sterowanie wybranymi 

parametrami w czasie realizacji pomiarów. 
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Rysunek 1. Stanowisko pomiarowe podczas realizacji ćwiczenia laboratoryjnego z 

Elektrotechniki Szeregowe obwody RLC wykorzystujące odbiorniki sterowne za pomocą 

mikrokontrolerów podłączonych do komputera PC, na którym uruchomiono dedykowane 

oprogramowanie umożliwiające zmianę parametrów w obwodzie pomiarowym. 

Oprac. G. Kopeć i zespół. 

 

 
 

Rysunek 2. Projektowanie mechanizmu sterowania suwakiem opornicy. 

Oprac. G. Kopeć i zespół. 

 

Poprzez aplikację sterującą można uruchomić komunikację pomiędzy 

mikrokontrolerami i komputerem, sterować położeniem suwaka i pokrętła, obserwować za 

pomocą kamer (maksymalnie trzy kamery USB), co jest wykonywane na stanowisku                            

oraz obserwować przyrządy pomiarowe (kamera o rozdzielczości 2K). Na rysunku 3 pokazano 

widok okna programu do sterowania i kontroli stanowiska podczas pomiarów. Uruchamiając 

połączenie szyfrowane z komputerem włączonym do sieci komputerowej (przewodowo                     

lub bezprzewodowo), można bezpiecznie wykonać pomiary wykorzystując przygotowane 

stanowisko pomiarowe z dowolnej lokalizacji w Polsce i na świecie, oraz w dowolnym czasie 

(jedyny warunek to oświetlenie umożliwiające poprawne odczyty z przyrządów pomiarowych). 

Wykorzystanie mikrokontrolerów ATmega328, wyposażonych w przetworniki analogowo 

cyfrowe umożliwia pomiary napięć i prądów w badanych obwodach. W obwodzie opornicy 

suwakowej włączono szeregowo amperomierz zbudowany z czujnika Halla (moduł ACS712-
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5) podłączonego do przetwornika analogowo-cyfrowego. Przyrząd skalibrowano i otrzymano 

możliwość pomiaru prądu płynącego w obwodzie opornicy, ale i rejestracji chwilowych 

wartości prądu poprzez zapisanie odczytów z przetwornika analogowo-cyfrowego do pliku 

tekstowego. Podobnie regulowany autotransformator, ma wbudowany amperomierz                                

z możliwością rejestracji danych na komputerze (rys. 4). 

 

Rysunek 3. Widok okna programu do sterowania elementami stanowiska pomiarowego                      

oraz kontroli czynności i wskazań przyrządów pomiarowych. Źródło: Opracowanie własne. 

 

Rysunek 4. Autotransformator, którego pokrętło jest obracane przez silnik krokowy 

(umożliwia regulację napięcia wyjściowego z autotransformatora lub zmianę indukcyjności 

odbiornika). Źródło: Opracowanie własne. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

 Wykorzystanie w realizacji projektu mikrokontrolerów, które posiadają możliwości 

przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz analogowych, spowodowało poszerzenie 

funkcjonalności stanowiska, które po pierwszym uruchomieniu i prezentacji działania, znalazło 

zastosowanie nie tylko w edukacji przedmiotu Elektrotechnika, ale dostrzeżono potrzebę 

wykorzystania elementów stanowiska do realizacji innych laboratoriów z przedmiotów 

Mechatronika, Systemy pomiarowe oraz do nauki programowania mikrokontrolerów. Jako 

pozytywny efekt dydaktyczny realizacji PBL, należy przytoczyć fakt, iż studenci realizujący 

projekt jak i uczestnicy zajęć laboratoryjnych (Informatyki ale także Zarządzania i Inżynierii 

Produkcji) obserwując możliwości zbudowanego stanowiska i uwzględniając bagaż własnych 

doświadczeń w czasie realizacji projektu i w czasie zajęć laboratoryjnych, wyrażali 

zainteresowanie realizacją projektów inżynierskich w oparciu o podobne układy 

mikroprocesorowe (np. zarządzanie bezpieczeństwem na stanowisku pracy).  

 

Pierwotnym celem projektu modernizacji stanowiska pomiarowego było dostosowanie 

jego możliwości do pracy zdalnej, głównie w czasie izolacji sanitarnej, uniemożliwiającej 

realizację ćwiczeń laboratoryjnych kontaktowo w pracowni. Wykorzystanie w realizacji 

projektu mikrokontrolerów, które posiadają możliwości przetwarzania sygnałów cyfrowych 

oraz analogowych, spowodowało poszerzenie funkcjonalności stanowiska, które po pierwszym 

uruchomieniu i prezentacji działania, znalazło zastosowanie nie tylko w edukacji przedmiotu 

Elektrotechnika, ale dostrzeżono potrzebę wykorzystania elementów stanowiska do realizacji 

innych laboratoriów z przedmiotów Mechatronika, Systemy pomiarowe oraz do nauki 

programowania mikrokontrolerów. Jako pozytywny efekt dydaktyczny realizacji PBL, należy 

przytoczyć fakt, iż studenci kierunku: Informatyka, ale także Zarządzania i Inżynierii 

Produkcji, obserwując możliwości zbudowanego stanowiska i uwzględniając bagaż własnych 

doświadczeń, wyrażali zainteresowanie realizacją projektów inżynierskich w oparciu o układy 

mikroprocesorowe służące np. do zarządzania bezpieczeństwem na stanowisku pracy. 
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SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO RP. WYBRANE 

ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W XXI W. 

Kajetan KOZŁOWSKI5 

Streszczenie: System bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 

ciekawy przykład współpracy dwóch głównych organów konstytucyjnych, którymi są 

Prezydent RP oraz Rada Ministrów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. 

System funkcjonuje w oparciu o podsystem kierowania, składający się Prezydenta RP oraz 

centralnych organów administracji rządowej oraz podsystem wykonawczy, który składa się ze 

służb specjalnych oraz służb i instytucji o charakterze policyjnym. 

Istotą zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego RP jest potrzeba koordynacji 

i wypracowania wspólnych decyzji na najwyższym szczeblu kierowania, który stanowią 

Prezydent oraz Rada Ministrów. Decyzje podejmowane są niekiedy w niesprzyjających 

warunkach politycznych i mimo to muszą sprostać potrzebom bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego odgrywają Siły Zbrojne RP, które 

pomimo iż bezpośrednio nie realizują zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, to w określonych przypadkach i na podstawie ustawowych procedur, mogą 

zostać użyte do ich wykonywania w przypadku gdy pozostałe siły i środki okażą się 

niewystarczające. 

Niniejszy artykuł porusza problematykę funkcjonowania i zarządzania systemem 

bezpieczeństwa wewnętrznego RP oraz wskazuje istotną rolę, którą spełniają w nim Siły 

Zbrojne RP. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie bezpieczeństwem, system. 

INTERNAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND. 

SELECTED ASPECTS OF SECURITY MANAGEMENT IN THE XXI 

CENTURY 

 

Abstract: The internal security system of the Republic of Poland is an interesting example of 

cooperation between the two main constitutional organs, the President of the Republic of Poland 

and the Council of Ministers, in order to ensure internal security. The system operates on the 

basis of the control subsystem, consisting of the President of the Republic of Poland and central 

government administration bodies, and the executive subsystem, which consists of special 

services, police services and institutions. The essence of managing the internal security system 

of the Republic of Poland is the need to coordinate and develop joint decisions at the highest 

 
5 kajetankozlowski1@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7980-8947. 
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management level, which are the President and the Council of Ministers. Decisions are 

sometimes taken under unfavourable political conditions and still have to meet the needs of 

internal security. The Armed Forces of the Republic of Poland play an important role in the 

internal security system, which, although they do not directly perform tasks aimed at ensuring 

internal security, in certain cases and on the basis of statutory procedures, they can be used to 

perform them if the remaining forces and resources turn out to be insufficient. This article 

addresses the issues of the functioning and management of the internal security system of the 

Republic of Poland and indicates the important role played by the Polish Armed Forces within 

the system. 

Keywords: internal security, security management, system. 

1. Wprowadzenie 

Rozpocząć należy od stwierdzenia, iż świat, który nas otacza nieustannie się zmienia, 

w ostatnim dwudziestoleciu wręcz nie do poznania zmienił się jego obraz. W tym czasie 

ewoluowało również wiele czynników, które mają bezpośredni wpływa na funkcjonowanie 

państwa. Wojna, której doświadczał kontynent europejski przestała być postrzegana jako 

konflikt totalny, podczas którego używana jest ciężka broń pancerna, liczne oddziały piechoty 

oraz przesłaniające niebo ilości samolotów. Obecnie, wojna kojarzona od zawsze 

z zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, przeobraziła się w ostateczny środek 

kontynuowania polityki prowadzonej przez państwo, a główny nacisk położony został                                  

na skuteczne przygotowanie państwa do obrony i ochrony swoich struktur i obywateli. 

Istotnym czynnikiem jest to, iż należyty poziom obronności państwa zostanie osiągnięty 

wówczas, gdy zrealizowane zostaną elementarne warunki sprowadzające się do realizowania 

pokojowej polityki, klarownych regulacji prawnych i właściwych środków finansowych 

przeznaczonych na realizowanie zadań z zakresu obronności oraz formowania świadomości 

obronnej w społeczeństwie w taki sposób aby rozumiało istotę realizowanych zadań                            

(Koziej i Wołkowicz 1995, s. 27-28) w ramach uwarunkowań bezpieczeństwa, w których 

państwo funkcjonuje. 

Zauważyć należy, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zapisana 

jest w kompetencjach wielu podmiotów funkcjonujących w Polsce. Realizują ją zarówno 

organy administracji rządowej, jak również samorządowej. Ponadto, analizując zagadnienie 

w szerokim spektrum postrzegania, zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego realizują 

również instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia. Obecnie, 

ciekawym zjawiskiem jest również przejmowanie części odpowiedzialności za zapewnienie 

bezpieczeństwa przez społeczeństwo. Zadania te realizowane są przez obywateli zrzeszonych 

w rozmaitych grupach, funkcjonujących w różnych wspólnotach czy społecznościach                            

lub instytucjach. 
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Dynamika procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa, rozwój nowych 

technologii i zmiany zachodzące w związku z globalizacją świata sprawiają, iż coraz trudniej 

jest zapobiegać pojawiającym się zagrożeniom. Istota współczesnych zagrożeń wymusza 

niejako sytuację, w której jednym z głównych obszarów analizowanym zarówno przez 

polityków, jak również przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz obywateli 

w drugiej dekadzie XXI wieku jest problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

Świadomość zagrożenia spowodowana rozwojem przestępczości, ewoluującymi strukturami 

organizacji mafijnych i terrorystycznych, prezentowaniem w mediach scen przemocy                            

oraz nasilającymi się zjawiskami agresji w zachowaniach ludzi, katastrof i awarii technicznych 

wymusza poszukiwanie metod gwarantujących likwidację lub chociażby ograniczenie 

negatywnych zjawisk. 

Zatem obowiązek przygotowania państwa do obrony przed ewentualnym zagrożeniem nie 

spoczywa tylko i włącznie na siłach zbrojnych ale na uprzednio przygotowanym, specjalnym 

systemie obronnym państwa, który w celu maksymalizacji swojego potencjału powinien być 

skutecznie zorganizowany w taki sposób aby struktury administracji państwowej                                 

oraz poszczególne służby działały zgodnie ze swoimi właściwościami oraz zakresem 

odpowiedzialności. 

Procesy globalizacji, konflikty interesów państw społeczności międzynarodowej, 

społeczności lokalnych lub jednostek, napędzają powstawanie różnego rodzaju 

niebezpieczeństw, począwszy od konfliktów zbrojnych, poprzez zagrożenia terrorystyczne, 

międzynarodową przestępczość zorganizowaną, przestępczość o charakterze regionalnym oraz 

pospolitym, na wybrykach chuligańskich kończąc. Ponadto, zagrożenia wynikają również 

z nieprzewidywalności zjawisk natury, które są widocznym efektem działania sił przyrody 

i objawiają się pod postacią niezliczonej liczby kataklizmów i katastrof naturalnych. Nie należy 

zapomnieć, iż człowiek również ma swój udział w występowaniu niepożądanych zjawisk 

naturalnych ze względu na swoją ogromną ingerencję w procesy zachodzące w przyrodzie. 

Zatem bezpieczeństwo wewnętrzne należy traktować jako jedno z najistotniejszych dóbr 

pożądanych przez społeczność. Dlatego też jego zapewnienie i utrzymanie na akceptowalnym 

przez obywateli stanie jest fundamentalnym warunkiem funkcjonowania państwa. 

By tak postawioną hipotezę zweryfikować autor posłużył się następującymi metodami 

badawczymi: analizą systemową, przeglądem systematycznym literatury oraz metodą syntezy. 

Analiza systemowa, której głównym przedmiotem było wskazanie istoty systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego pozwoliła na zdiagnozowanie podstawowych elementów 

wchodzących w jego skład. Ponadto zastosowano metodę przeglądu systematycznego literatury 

– kluczową ze względu na opisywaną tematykę i potrzebę oparcia procesu badawczego na 

dorobku pisarskim w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Przegląd literatury miał na celu wskazanie 

poszczególnych elementów współpracujących w ramach szeroko pojętego systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Metoda syntezy pozwoliła na wyciągnięcie wniosków 
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dotyczących zarządzania podsystemem kierowania oraz podsystemem wykonawczym systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Celem niniejszego artykułu jest więc wskazanie istoty zadań wykonywanych przez Siły 

Zbrojne RP na rzecz systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz wpływu koncepcji 

nowoczesnego zarządzania na efektywne realizowanie zadań w ramach tego systemu. 

2. Struktura i zadania Systemu Bezpieczeństwa Wewnętrznego RP 

Prawne podwaliny funkcjonowania demokratycznego państwa, uwzględniając sposób 

wyłaniania organów władzy, sposób gwarantowania praw i swobód obywatelskich, jak również 

obiektywne zdefiniowanie zagrożeń dla uznawanych przez państw i/lub społeczeństwo 

wartości, umożliwia wyodrębnienie z systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego (Grosicka, Grosicki i Grosicki 2013, s. 40). Głównym celem, 

który stawia sobie państwo w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego jest 

zachowanie zdolności do reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, które w znaczący 

sposób wpływają na zapewnienie ochrony: 

a) porządku prawnego; 

b) życia i zdrowia obywateli; 

c) majątku narodowego; 

d) negatywnych konsekwencji klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii 

technicznych oraz sytuacjom zakłócającym porządek konstytucyjny państwa                            

oraz wszelkich innych zdarzeń, których następstwa mogą spowodować sytuację 

kryzysową w układzie funkcjonalnym i terytorialnym wszystkich szczebli władzy                      

i społeczności lokalnych. 

Sprostanie sytuacjom, które wykraczają swoimi skutkami poza akceptowalny poziom 

zagrożenia, jest głównym celem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. System ten 

natomiast, złożony jest z szeregu instytucji i podmiotów realizujących zróżnicowane zadania 

i dysponujących różnymi kompetencjami, również w ujęciu terytorialnym. Stanowi on zbiór 

wszelkich organów administracji publicznej oraz innych podmiotów, które realizują zadania 

w sferze bezpieczeństwa. Wobec czego, organy administracji publicznej można podzielić na te 

realizujące zadania o charakterze ogólnym oraz te wykonujące zadania szczególne, mające 

istotny wpływ na szeroko pojmowane bezpieczeństwo wewnętrzne (Tamże, s. 41). 

Mając powyższe na uwadze, należałoby poddać analizie dokument o charakterze 

doktrynalny, który definiuje kierunku rozwoju działalności państwa w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Takim dokumentem, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, 
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jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która przyjęta została 

w 2020 r. i zastąpiła poprzedniczkę wydaną w roku 2014.. Wskazany dokument, w rozdziale 

noszącym nazwę Filar I – Bezpieczeństwo Państwa i Obywateli wskazuje główne priorytety, 

które Rada Ministrów RP wskazała jako najistotniejsze w celu zapewnienia państwu i jego 

obywatelom bezpieczeństwa. Wyszczególnione zostały następujące obszary, które zostały 

uznane za kluczowe w obszarze bezpieczeństwa państwa: 

a) zarządzanie bezpieczeństwem narodowym; 

b) odporność państwa i obrona powszechna; 

c) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) cyberbezpieczeństwo; 

e) przestrzeń informacyjna (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020). 

Istotnym obszarem jest odporność państwa i obrona powszechna, w którym to władza 

wykonawcza wskazała główne kierunki, których rozwój i osiągnięcie służyć ma zapewnieniu 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Zapisy przedstawione w ramach podrozdziału odporność 

państwa i obrona powszechna obejmują dwadzieścia zdefiniowanych pozycji, z których dla 

bezpieczeństwa wewnętrznego, najistotniejsze są następujące obszary rozwoju: 

a) zwiększenie odporności na zagrożenia przede wszystkim w zakresie: ciągłości 

rządzenia i funkcjonowania państwa, skutecznych dostaw energii, niekontrolowanego 

przepływu osób i relokacji ludności, gromadzenia, ochrony oraz zagospodarowania 

zasobów żywności i wody, zdolności do postępowania w przypadku wystąpienia 

zdarzeń o charakterze masowym, odpornych sieci telekomunikacyjnych i systemów 

teleinformatycznych, systemów informowania i ostrzegania ludności oraz wydolnego 

systemu transportowego; 

b) wdrożenie modelu ochrony infrastruktury krytycznej, polegającego na zapewnieniu jej 

ciągłości działania oraz świadczonych przez nią usług; 

c) rozwijanie zdolności państwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia 

o charakterze terrorystycznym oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, 

z uwzględnieniem działalności przestępczej w cyberprzestrzeni; 

d) wzmocnienie pewność obrotu prawnego poprzez: zapewnienie skutecznej ochrony 

prawnej obywatelom, sprawnie funkcjonującego sądownictwa i właściwego 

wykonywania orzeczeń sądowych; 

e) kontynuowanie wzmocnienia kontrwywiadowczego zabezpieczenia organów 

państwowych i infrastruktury krytycznej, adekwatnie do nasilającej się aktywności 

obcych służb wywiadowczych – zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej; 

f) rozwijanie zdolności służb specjalnych państwa na rzecz wczesnej identyfikacji 

zagrożeń; 

g) stworzenie w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych optymalne warunków 

prawnych i organizacyjnych do elastycznego działania w warunkach zewnętrznego 
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zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny (Tamże, 

s. 16-17). 

Tak zdefiniowane obszary, które władza wykonawcza wskazała jako priorytetowe dla 

rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, wymuszają poniekąd przygotowanie 

efektywnie funkcjonującego systemu. Ilość podmiotów, które powinny w nim funkcjonować 

nie pozostawia pola dla działania przypadkowego i nieskoo rdynowanego. Umiejętne 

zarządzanie poszczególnymi elementami wchodzącymi w skład systemu bezpieczeństwa 

wewnętrznego pozwoli nie tylko na efektywną realizację zadań w przypadku wystąpienia 

zagrożenia ale również na prowadzenie skutecznej działalności prewencyjnej. 

Charakteryzowanie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego należy rozpocząć zatem od 

wskazania głównych aktów legislacyjnych stanowiących podstawę prawną do jego 

funkcjonowania, tworzących go elementów oraz zadań, które powinny być wykonywane 

w jego ramach.  

Podstawowym aktem prawnym jest Konstytucja RP, która jako akt najwyższej rangi 

reguluje organizację państwa, wskazując jednocześnie organy odpowiedzialne za 

podejmowanie decyzji w obszarze bezpieczeństwa. Kolejnym szczeblem są ustawy, które 

określają przedmiot działalności, kompetencje oraz organizację naczelnych organów 

administracji rządowej – Rady Ministrów, poszczególnych resortów oraz instytucji 

centralnych. Ponadto, istotnym czynnikiem są również ustawy, wskazujące centralne organy 

administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa - służby specjalne, 

służby o charakterze policyjnym oraz inne instytucji zapewniające niezakłócony rozwój 

wewnętrzny. Organami administracji publicznej o charakterze ogólnym w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego są przede wszystkim: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Rada Ministrów 

3) Ministrowie właściwi w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego (dział sprawy 

wewnętrzne, dział obrona narodowa, dział finanse); 

4) Terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie); 

5) Organy samorządu terytorialnego (Grosicka, Grosicki i Grosicki 2013). 

Natomiast, kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, należy wskazać następujące instytucje: 

1. Nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów: 

− Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW); 

− Agencja Wywiadu (AW); 

− Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). 

2. Nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych: 

− Policja; 

− Państwowa Straż Pożarna (PSP); 
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− Służba Ochrony Państwa (SOP); 

− Straż Graniczna (SG). 

3. Nadzorowane przez ministra obrony narodowej: 

− Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW); 

− Służba Wywiadu Wojskowego (SWW); 

− Siły Zbrojne RP (w tym Żandarmeria Wojskowa). 

4. Nadzorowane przez ministra finansów: 

− Krajowa Administracja Skarbowa (KAS); 

− Służba Celno-Skarbowa (SCS). 

Wspomnieć również należy, iż istotnym elementem dla funkcjonowania systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego są ustawy o administracji rządowej w województwie, 

o samorządzie terytorialnym oraz regulujące problematykę ochrony przeciwpożarowej oraz 

stanów nadzwyczajnych – stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej. 

3. Zarządzanie a dowodzenia – cechy wspólne 

Zarządzanie to zestaw działań takich jak planowanie, organizowanie, motywowanie 

i kontrola skierowanych na zasoby – ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, 

wykorzystywane z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. Synonimem słowa zarządzanie jest 

dowodzenie. Obecnie coraz częściej uznaje się, że nowoczesny dowódca to dobry menadżer. 

Dowodzenie jest pojęciem odnoszącym się do struktur wojskowych i określane jest jako proces, 

w którym dowódca wspomagany przez swój sztab podobnie jak w zarządzaniu planuje, 

organizuje, motywuje oraz kontroluje funkcjonowanie podległych mu jednostek na podstawie 

ustalonych procedur. Dowodzenie jest formą kierowania ludźmi – wojskami polegającą na 

całościowym kształtowaniu wszystkich elementów kluczowych do osiągnięcia gotowości 

i zdolności bojowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny (Maśloch 2018, s. 63-65).  

Jak można zauważyć funkcje zarządzania i dowodzenia są niemal tożsame. Jedyną różnicą 

pomiędzy zarządzaniem a dowodzeniem w odniesieniu ich funkcji (planowanie, motywowanie, 

organizowanie i kontrola) jest występowanie w ograniczonym zakresie funkcji motywowania 

w dowodzeniu. Żołnierz jest zobowiązany do wykonywania postawionych mu rozkazów bez 

dodatkowych bodźców motywacyjnych. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy wykonanie rozkazu 

wiązało by się z popełnieniem przestępstwa wówczas z takiego obowiązku żołnierz jest 

zwolniony i ma możliwość przedłożenia informacji o takiej sytuacji do dowódcy np. jednostki 

z pominięciem drogi służbowej.  

W obu przypadkach istnieje forma wydawania poleceń za których realizację jest ponoszona 

odpowiedzialność i w zależności od formy organizacji – w której się zarządza czy dowodzi 



K. Kozłowski 

66                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

występują różne formy konsekwencji. W przypadku zarządzania, gdzie podstawową formą 

wydawania poleceń jest polecenie służbowe, za jego niewykonanie grożą konsekwencje 

dyscyplinarne. Natomiast charakterystycznym instrumentem w dowodzeniu jest wydawanie 

rozkazu i tym samym zobowiązanie podległego żołnierza do jego wykonania. W razie jego 

niewykonania lub wykonania niezgodnie z jego treścią żołnierz podlega karze aresztu 

wojskowego lub pozbawienia wolności do lat 3. Rozkaz może w pewnym stopniu kojarzyć się 

z autokratycznym stylem zarządzania nadanym jednej osobie w celu realizacji podstawowych 

funkcji zarządzania. Władza sprawowania nad podwładnymi na mocy prawa jest silnie 

związania z przejęciem za nią pełnej odpowiedzialności bez możliwości jej przeniesienia na 

inne osoby. Podczas gdy w zarządzaniu organizacją istnieje możliwość delegowania uprawnień 

i odpowiedzialności na różne szczeble zarządzania a styl kierowania jest dowolny w zależności 

od typu organizacji i realizowanych przez nią zadań. 

 Podobieństwa można zauważyć również w związku z tworzeniem struktur hierarchicznych 

– występują w obu przypadkach. Jednak w odniesieniu do zarządzania organizacją może być 

dowolnie zaprojektowana, zaś w sferze wojskowej organizacja jest silnie zhierarchizowana, 

posiadająca rygorystyczny system zależności i podległości.  

Możemy wyróżnić szereg cech wspólnych w zakresie zasad zarządzania do których należy 

fakt, że zarówno zarządzanie jak i dowodzenie dotyczy przede wszystkim ludzi, wymaga 

prostych i zrozumiałych wartości, celów i zadań do realizacji, które jednoczą wszystkich 

członków organizacji. Obie formy wymagają komunikowania się oraz są zorientowane na 

ostateczny rezultat – wykonanie zadania czy zadowolony klient.  

Pozostałe obszary zarządzania i dowodzenia, w którym można odnaleźć cechy wspólne 

obejmują:  

− stosowanie metod ilościowych min. badań operacyjnych; 

− podejście systemowe – organizacja traktowana jako system współdziałających ze sobą 

elementów; 

− podejście sytuacyjne – indywidualizm organizacji i dostosowanie do sytuacji; 

− zarządzanie przez wyniki – osiągnięcie wyniku a nie sposób jego osiągnięcia (Tamże, 

s. 66-67).  

Skupiając się nad cechami wspólnymi łączącymi zarządzanie i dowodzenie należy 

zauważyć, że istnieje tendencja do wprowadzania w sferze wojskowej sprawdzonych 

mechanizmów, które kształtują najlepiej zarządzane organizacje i odwrotnie. Sprawnie 

działający dowódca w silnie zhierarchizowanej jednostce mundurowej to najlepszy menadżer 

organizacji. Oczywiście ze względu na charakter działania i inne cele końcowe obie sfery nie 

będą nigdy w stu procentach tożsame. Jednak wymiana doświadczeń i wprowadzenie bardziej 

efektywnych metod dowodzenia czy zarządzania są korzystne dla obu stron i mogą 

doprowadzić do sprawnego zarządzania podmiotów, które osiągają swoje cele z sukcesem dla 

każdego pracownika, żołnierza czy funkcjonariusza.  
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4. Zarządzenie Systemem Bezpieczeństwa Wewnętrznego RP 

Zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje jako główne organy konstytucyjne 

państwa, a zatem biorąc pod uwagę rozważania niniejszego rozdziału, główne elementy 

kierujące systemem bezpieczeństwa wewnętrznego jako Prezydenta RP oraz Radę Ministrów. 

Zgodnie z zapisem art. 126 ust. 2, to właśnie prezydent „czuwa nad przestrzeganiem 

Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności 

i niepodzielności jego terytorium” (Konstytucja RP 1997). Ponadto, w myśl zapisu art. 135, 

organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego 

bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Rada Ministrów, zgodnie 

z zapisami ustawy zasadniczej, odpowiada za „prowadzenie polityki wewnętrznej i zagraniczną 

RP” (Tamże, art. 146 ust. 1), „kieruje administracją rządową” (Tamże, art. 146 ust. 3) oraz 

„zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny” (Tamże, art. 146 

ust. 4 pkt 7). Ponadto, Konstytucja przeplata role obu wymienionych organów władzy 

w ramach stanów nadzwyczajnych, które określone zostały w art. 228 ustawy zasadniczej. 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z zapisem:  

− art. 229, to Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić 

stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa w razie zewnętrznego 

zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy 

z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko 

agresji; 

− art. 230, to Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, 

na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym 

terytorium państwa w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, 

bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. 

Przechodząc o szczebel niżej w hierarchii aktów prawnym regulujących działanie systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego należy wyszczególnić ustawy, które wskazują przedmiot 

działalności, kompetencje i organizację naczelnych organów administracji rządowej.                         

Zapisy ustawy o Radzie Ministrów regulują w Rozdziale 1, iż „Rada Ministrów, wykonując 

ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania 

i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach” (Ustawa 

o Radzie Ministrów 1996, art. 1). Kolejnym istotnym aktem prawnym, regulującym 

funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego jest ustawa o działach administracji 

rządowej. W art. 29 ust. 1, dział sprawy wewnętrzne obejmuje następujące sprawy: 

− ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

− ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji 

działań związanych z polityką migracyjną państwa; 

− zarządzania kryzysowego; 
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− obrony cywilnej; 

− ochrony przeciwpożarowej; 

− nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym (Ustawa o działach administracji 

rządowej 1997). 

Uwzględniając dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, iż system bezpieczeństwa 

wewnętrznego składa się z podsystemu kierowania oraz podsystemu wykonawczego. 

Podsystem kierowania tworzą Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie 

nadzorujący działy: sprawy wewnętrzne oraz obrona narodowa. W ramach podsystemu 

przygotowywane są przepisy prawa regulujące funkcjonowanie oraz zakres kompetencyjny 

poszczególnych podmiotów wchodzących w skład podsystemu wykonawczego oraz zlecane 

i rozliczane są zadania. Podsystem wykonawczy tworzy natomiast kilkadziesiąt podmiotów 

realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Mając na uwadze proces decyzyjny, w ramach zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, 

należy zaznaczyć, że wypracowanie decyzji jest ściśle związane z wypracowaniem wspólnego 

stanowiska przez Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów. Dlatego też, istotą efektywnego 

zarządzania procesem zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego jest dokładne 

i błyskawiczne przełożenie polityki i strategii bezpieczeństwa opracowanych na najwyższym 

szczeblu zarządzania na ściśle określone i szczegółowe cele dla niższych szczebli zarządzania 

– poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego lub wykonawców we 

właściwych sektorach administracji rządowej. Schemat zarządzania systemem bezpieczeństwa 

wewnętrznego został przedstawiony na rysunku nr 1. 

Proces podejmowania decyzji strategicznej dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego 

zależy w gruncie rzeczy od porozumienia się Prezydenta RP i Rady Ministrów. Polska jest 

o tyle specyficznym krajem, iż władza wykonawcza sprawowana jest przez dwa organy 

konstytucyjne, o których mowa powyżej (Księżopolski 2009, s. 350). Zgodnie z opinią 

specjalistów w dziedzinie prawa konstytucyjnego, nie ma możliwości dokonania idealnego 

i literalnego podziału kompetencji pomiędzy Prezydentem RP, a Radą Ministrów. Zawsze 

pozostaje obszar działania, który wymaga od wymienionych organów współpracy w celu 

osiągnięcia wyznaczonych kierunków w ramach zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. 
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Rysunek 1 Trzy poziomy zarządzania państwem. Krzysztof Księżopolski, Problemy Bezpieczeństwa 

wewnętrznego i międzynarodowego, Warszawa 2009, s. 351 
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 Zatem w jaki sposób kształtuje się sam proces zarządzania systemem bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. Otóż system ten funkcjonuje w sposób zhierarchizowany, opierając się 

na wspólnym wypracowywaniu decyzji przez Prezydenta RP oraz Radę Ministrów. Konsensus 

w podejmowaniu decyzji pozwala na wdrożenie strategii sektorowych, które wyznaczają dalsze 

kierunki działań dla właściwych ministrów nadzorujących dany dział administracji rządowej. 

Następnie, to ministrowie wyznaczają kierunki działań i określają cele do zrealizowania                        

dla podległych im instytucji, służb czy urzędów centralnych. Wyjątkiem w tej sytuacji, są 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, które podlegają bezpośrednio pod Prezesa Rady Ministrów, a nadzorowane 

są, w przypadku powołania przez Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. 

5. Rola Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym  

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają 

bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic (Konstytucja RP 1997, art. 26). Stoją na straży 

jej suwerenności, bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 

r. o Obronie Ojczyzny są zhierarchizowaną, umundurowaną formacją uzbrojoną, stanowiącą 

wyodrębnioną organizacyjnie część systemu obronnego państwa. W sferze działań 

wewnętrznych mogą brać udział w „zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, 

działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu ochrony mienia, akcjach 

poszukiwawczych, akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie 

cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego” (Ustawa o Obronie Ojczyzny 2022, art. 11  

ust. 1 i 2). 

Działalność Sił Zbrojnych RP polega na utrzymaniu gotowości do podjęcia działań 

w ramach trzech rodzajów misji:  

− zapewnienie gwarancji obrony państwa w przypadku konieczności obrony i ochrony 

nienaruszalności jej granic i przeciwstawianie się agresji w ramach zobowiązań 

sojuszniczych; 

− udział w międzynarodowych misjach stabilizacyjnych, humanitarnych oraz operacjach 

reagowania kryzysowego; 

− wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez min. monitorowanie i ochronę 

przestrzeni powietrznej, prowadzenie działalności rozpoznawczej i wywiadowczej, 

monitorowanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych, 

oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych 
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pochodzenia wojskowego, prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych i pomoc 

władzom państwowym, administracji publicznej oraz społeczeństwu w reagowaniu na 

zagrożenia. 

W ramach ostatniej misji tj. umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa należy 

wskazać na dwa sposoby działania. Pierwszy, obejmujący realizację zadań własnych oraz drugi 

w zakresie współpracy i wspierania służb, straży, władz, jednostek samorządu terytorialnego 

i innych podczas realizowanych zadań reagowania na zagrożenia czy wsparcia bezpieczeństwa 

(Kożuszek 2016, p. 105). 

Wykorzystanie Sił Zbrojnych RP wewnątrz kraju jest obwarowane licznymi procedurami. 

Ciekawym przypadkiem możliwości ich wykorzystania jest wprowadzenie stanu wojennego. 

W swej istocie odnosi się do zagrożenia zewnętrznego państwa. Jednak skupiając się na 

przesłankach do jego wprowadzenia6 dwie z nich mogą wystąpić jako zagrożenie wewnętrzne. 

Mowa tutaj o zagrożeniu działaniami terrorystycznymi7 oraz działaniami w cyberprzestrzeni 

(Ustawa o stanie wojennym 2002).  

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku użycia Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego. 

Przesłanki, które według ustawy muszą zostać spełnione to: zagrożenie konstytucyjnego ustroju 

państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego 

działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może 

być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych. Wówczas Rada Ministrów 

może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku 

o wprowadzenie stanu wyjątkowego.  

Po jego wprowadzeniu istnieje możliwość postanowienia Prezydenta RP, na wniosek 

Prezesa Rady Ministrów o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do przywrócenia 

normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały 

wyczerpane. Należy zwrócić uwagę jednak na konieczność wyczerpania dostępnych sił 

i środków, których głównym zadaniem jest zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego obywateli. Użycie w takim przypadku Sił Zbrojnych RP jako wsparcie dla tych 

organów nie może zakłócić zdolności do realizacji ich podstawowych zadań oraz zobowiązań 

sojuszniczych (Ustawa o stanie wyjątkowym 2002).  

 
6 W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym 
lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy 

międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium 

państwa. 
7 Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której 

górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organu 

władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do 

podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce 

Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego 

czynu. 
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Siły Zbrojne RP skierowane do wykonywania zadań w czasie stanu wyjątkowego pozostają 

w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Działaniami 

oddziałami i pododdziałami Rodzajów Sił Zbrojnych dowodzi Dowódca Operacyjny Sił 

Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa                    

lub dowódca dowodzący siłami specjalnymi w razie wydzielenia oddziałów lub pododdziałów 

z podległych im jednostek. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zajmuje się 

koordynacją współdziałania z ministrem właściwym do spaw wewnętrznych i Komendantem 

Głównym Policji – w przypadku użycia oddziałów  i pododdziałów Sił Zbrojnych RP na 

obszarze większym niż jedno województwo,  

a z wojewodą i właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Policji – w przypadku 

użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych na obszarze jednego województwa 

(Zapałowski 2014). 

Szczególnie szeroki jest zakres zadań wykonywanych w ramach realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne RP uruchamiane są wówczas kiedy użycie innych sił 

i środków jest niemożliwe lub niewystarczające. Wówczas Minister Obrony Narodowej na 

wniosek wojewody może przekazać oddziały lub pododdziały wojska do realizacji 

następujących zadań:  

− współudział w monitorowaniu zagrożeń; 

− wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze 

występowania zagrożeń; 

− wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 

− ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 

− wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego 

przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 

− współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 

− izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 

− wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy 

zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; 

− prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub 

materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

− usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił 

i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

− likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 

− usuwanie skażeń promieniotwórczych; 

− wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej;  

− współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
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− udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych 

i przeciwepidemicznych (Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 2007).  

Jednym z głównych zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym zakresie kluczową rolę odgrywa 

Policja. W przypadku jednak, gdy siły i środki wspomnianej formacji nie są wystarczające do 

reakcji na występujące zagrożenia istnieje możliwość wsparcia Policji przez Siły Zbrojne RP. 

Jest to możliwe na podstawie wydanego przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów postanowienia o użyciu oddziałów lub pododdziałów Sił Zbrojnych RP.                         

Takie postanowienie zostaje wydane jeśli zostanie spełniona przynajmniej jedna                                         

z następujących przesłanek:  

− niebezpieczeństwo powszechne dla zdrowia, życia lub wolności obywateli; 

− bezpośrednie zagrożenie dla mienia w znacznych rozmiarach; 

− zagrożenie ważnych obiektów i urządzeń; 

− przestępstwa o charakterze terrorystycznym (Kożuszek, p. 107).  

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji                  

oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

lub zakłócenia porządku publicznego wskazuje, iż użycie oddziałów Policji oraz oddziałów Sił 

Zbrojnych RP powinno być odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

lub zakłócenia porządku publicznego. Stopień zagrożenia określa się na podstawie 

przewidywanego rozwoju sytuacji, w tym zagrożenia popełnieniem przestępstw o charakterze 

terrorystycznym, oraz z uwzględnieniem aktualnego poziomu dostępności sił i środków 

pozostających w dyspozycji Policji (Rozporządzenie Rady Ministrów 2016). Organem 

koordynującym działania jest właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji – 

w przypadku działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

na obszarze jednego województwa lub Komendant Główny Policji – w przypadku działań 

podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze większym 

niż jedno województwo (Tamże).  

Współdziałanie Policji z Siłami Zbrojnymi RP odbywa się na podstawie podpisanego przez 

strony porozumienia z dnia 20 kwietnia 2005 r., w którym zostały określone zasady współpracy 

w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w tym atakom terrorystycznym.                               

W celu realizacji zadań musi zostać zapewniona przez obie strony stała łączność i wymiana 

informacji pomiędzy służbą dyżurną Komendy Głównej Policji a Dyżurną Służbą Operacyjną 

Sił Zbrojnych RP oraz Stanowiskiem Kierowania Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Współdziałanie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom obejmują następujące obszary:  

− rozpoznawanie zagrożeń i stała wymiana informacji w szczególności dotyczących: 

zagrożeń związanych z budynkami mającymi istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, ataków terrorystycznych, katastrof oraz zdarzeń o znamionach 
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klęsk żywiołowych i innych sytuacji szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo 

ludności; 

− pomoc w analizowaniu sytuacji i zjawisk stanowiących potencjalne zagrożenie; 

− uzgadnianie procedur udzielania pomocy i zasad koordynacji wspólnych działań 

podejmowanych w sytuacjach kryzysowych; 

− umożliwienie wzajemnego korzystania z narzędzi i zasobów informatycznych 

w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Pomoc udzielana Policji przez Siły Zbrojne RP obejmuje:  

− umożliwianie korzystania przez policyjne statki powietrzne z wojskowych lotnisk 

i lądowisk oraz znajdującego się tam zaplecza eksploatacyjnego; 

− realizację przewozów sił policyjnych wojskowymi środkami transportowymi, 

− zakwaterowania oraz żywienia policjantów w obiektach wojskowych; 

− udzielanie przez wojskową służbę zdrowia pomocy medycznej policjantom 

poszkodowanym w działaniach; 

− kierowanie Żandarmerii Wojskowej do wykonywania zadań w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

− wspieranie w działaniach poszukiwawczych osób zaginionych; 

− udostępnianie sprzętu wojskowego, w tym inżynieryjnego, środków dowodzenia, 

łączności i informatyki oraz do zabiegów specjalnych (Porozumienie MON 2005).  

 Bardzo często dochodzi do wsparcia Policji przez część Sił Zbrojnych jaką jest 

Żandarmeria Wojskowa. Jest ono uruchamiane na podstawie zarządzenia prezesa Rady 

Ministrów wydawanego na podstawie wniosku ministra właściwego ds. wewnętrznych 

uzgodnionego z ministrem obrony narodowej w momencie kiedy konieczne jest wsparcie 

w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego (Kożuszek 2016). Żandarmeria 

Wojskowa jest jedyną formacją wojskową posiadającą tak szerokie uprawnienia w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest bardzo dobrze przygotowana do działań wspierających 

policję, a we wstępnej fazie kryzysu- do koordynowania użycia jednostek zbrojnych.  

Współdziałanie obejmuje realizację zadań mających na celu ochronę zdrowia i życia oraz 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ściślej zasady współpracy określa 

porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej 

a Komendantem Głównym Policji z dnia 21 czerwca 2017 r. Ze strony Żandarmerii Wojskowej 

współdziałanie organizują: kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej 

Żandarmerii Wojskowej, komendanci oddziałów i oddziałów specjalnych oraz Komendant 

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. W Policji zapewnienie warunków do realizacji 

zadań i przepływu informacji należy do kierowników komórek organizacyjnych                          

Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich i komendanta Stołecznego Policji, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych.  
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Zakres wspólnych działań obejmuje osiem głównych obszarów:  

1) Wspólne działania prewencyjne – obejmujące przeciwdziałanie przestępczości 

i zjawiskom patologicznym, ochrona porządku publicznego oraz kontrola ruchu 

drogowego; 

2) Czynności operacyjno-rozpoznawcze – wymiana informacji, prowadzenie wspólnych 

czynności wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób ściganych czy 

ukrywających się przed organami ścigania.; 

3) Czynności dochodzeniowo-śledcze – zabezpieczenie miejsc przestępstw                                        

lub wykroczeń, wykrywanie sprawców przestępstw, korzystanie z opinii biegłych; 

4) Czynności ochronne w stosunku do osób uprawnionych – wymiana informacja 

w zakresie zagrożeń dotyczących osób zajmujących kierownicze stanowiska 

w państwie, pilotowanie kolumn pojazdów przewożących osoby uprawnione; 

5) Działania antyterrorystyczne – wymiana informacji oraz podejmowanie działań 

w związku z wystąpieniem takiego zagrożenia; 

6) Przedsięwzięcia szkoleniowe – korzystanie z bazy i usług szkoleniowych; 

7) Łączność – udostępnianie sprzętu i kanałów radiowych; 

8) Bieżąca wymiana informacji – w szczególności dotycząca przestępstw i wykroczeń 

spowodowanych przez żołnierzy i pracowników wojska, przegrupowania większych 

grup żołnierzy oraz informacji o zagrożeniach dla instytucji wojskowych (Porozumienie 

KGŻW i KGP 2017).   

W zakresie ochrony przeciwpożarowej udział Sił Zbrojnych RP w akcjach wspomagających 

służby cywilne reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. 

w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. 

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania 

Państwowej Straży Pożarnej a ponadto, udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej 

w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze 

w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb 

ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanymi oraz podejmuje działania organizacyjno-

techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi 

służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

(Rozporządzenie MON 1992). 
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6. Zakończenie  

System bezpieczeństwa wewnętrznego RP stanowi podsystem Systemu Bezpieczeństwa 

Narodowego RP. Założenia i kluczowe obszary działania określone zostały w Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego RP i w sferze bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują przede 

wszystkim odporność państwa i obronę powszechną. 

W ramach wskazanego obszaru, państwo postawiło sobie za cel przygotowanie odporności 

na zagrożenia związane z rządzeniem i funkcjonowaniem państwa związanego z zapewnieniem 

bezpieczeństwa osób i mienia, towarów i usług o znaczeniu strategicznym oraz przygotowaniu 

wydolnego systemu transportowego. Ponadto, w ramach przygotowania na zagrożenia 

państwa, władza wykonawcza postawiła sobie za cel wdrożenie modelu ochrony infrastruktury 

krytycznej, który pozwoli na niezakłócone świadczenie usług o znaczeniu strategicznym. 

Państwo ma również przygotować się na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom                                     

o charakterze terrorystycznym, cybernetycznym oraz kontrwywiadowczym w ramach 

rozwijania zdolności służb specjalnych do wczesnej identyfikacji wskazanych zagrożeń. 

Państwo postawiło sobie również za cel zapewnienie skutecznej ochrony prawnej obywatelom 

w ramach sprawnie funkcjonującego sądownictwa i właściwego wykonywana orzeczeń 

sądowych. Wszystkie powyższe cele realizowane mają być w obszarze pozamilitarnych 

przygotowań obronnych, które zapewnić mają optymalne warunki do funkcjonowania państwa 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju, kryzysu i w 

czasie wojny. 

Powyższe zadania wykonywane są w ramach spójnie funkcjonującego systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego, który składa się z dwóch podsystemów obejmujących 

podsystem kierowania oraz podsystem wykonawczy. 

Podsystem kierowania zarządzany jest wspólnie przez Prezydenta RP oraz Radę Ministrów. 

Oba organy muszą wypracować, na zasadzie jednomyślności, wspólne decyzje, które skutkują 

opracowaniem i przygotowaniem celów i wytycznych dla organów kierujących niższego 

szczebla. Wskazanymi organami na poziomie Rady Ministrów są ministrowie właściwi w 

sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego – dział sprawy wewnętrzne, dział obrona narodowa 

oraz dział finanse). Natomiast na poziomie terenowej administracji rządowej, organami 

właściwymi w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego są wojewodowie. Zadania w ramach 

podsystemu kierowania wykonują częściowo również organy samorządu terytorialnego, 

zgodnie ze swoimi właściwościami na administrowanym terenie. 

Podsystem wykonawczy składa się z centralnych organów administracji rządowej                         

oraz służb i instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego w sprawach bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Wskazane elementy realizują cele i wytyczne przygotowane przez podsystem 

kierowania w ramach przedstawionych strategii sektorowych. W skład podsystemu 
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wykonawczego wchodzą instytucje nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów, ministra 

spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej oraz ministra finansów. 

Kluczowym elementem w przypadku systemu bezpieczeństwa wewnętrznego RP jest 

sposób jego funkcjonowania. Należy zauważyć, iż obejmuje on zarówno elementy klasycznego 

zarządzania, jak również elementy dowodzenia – w przypadku stawiania zadań poszczególnym 

służbom i instytucjom o zhierarchizowanej strukturze funkcjonowania.  

W obu przypadkach istnieje forma wydawania poleceń za których realizację jest ponoszona 

odpowiedzialność i w zależności od formy organizacji – w której się zarządza czy dowodzi 

występują różne formy konsekwencji. W przypadku zarządzania, gdzie podstawową formą 

wydawania poleceń jest polecenie służbowe. Natomiast charakterystycznym instrumentem 

w dowodzeniu jest wydawanie rozkazu i tym samym zobowiązanie podległego żołnierza do 

jego wykonania. Również o obu przypadkach, za niewykonanie polecenia lub rozkazu, 

przewidziane są konsekwencje prawne oraz dyscyplinarne. Ze względu na charakter działania 

i różne cele końcowe oba modele nie będą nigdy jednakowo tożsame. Jednak wymiana 

doświadczeń i wprowadzenie bardziej efektywnych metod dowodzenia czy zarządzania są 

korzystne dla obu stron i mogą doprowadzić do sprawnego zarządzania podmiotów. 

Proces zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego RP opisany został 

bezpośrednio w podstawowych aktach prawny regulujących funkcjonowanie państwa. 

Konstytucja RP wskazuje Prezydenta RP oraz Radę Ministrów jako główne organy decydujące 

o bezpieczeństwie państwa.  Sam proces planowania, organizowania i kontroli został przez 

autora ukazany na schemacie zaczerpniętym z publikacji K. Księżopolskiego. Schemat ten w 

stopniu najbardziej zbliżonym oddaje idealny model zarządzania bezpieczeństwem 

wewnętrznym RP. 

Istota roli Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym polega na 

przyznaniu instytucji stojącej na straży bezpieczeństwa i nienaruszalności granicy państwowej, 

realizacji zadań związanych stricte z bezpieczeństwem wewnętrznym bowiem SZRP mogą brać 

udział zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,                                                      

działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu ochrony mienia, akcjach 

poszukiwawczych, akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie                             

i obronie cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych                                             

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto, oddziały i pododdziały SZ RP wspierają 

bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez min. monitorowanie i ochronę przestrzeni powietrznej, 

prowadzenie działalności rozpoznawczej i wywiadowczej, monitorowanie skażeń 

promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych, oczyszczanie terenu z materiałów 

wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, prowadzenie działań 

poszukiwawczo-ratowniczych i pomoc władzom państwowym, administracji publicznej oraz 

społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia. 
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Oczywiście, SZ RP nie wykonują bezpośrednio zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa wewnętrznego, a sam proces ich użycia do tego celu obwarowany jest licznymi 

procedurami określonymi w ustawach dotyczących zarządzania kryzysowego, stanu klęski 

żywiołowej, stanu wyjątkowego oraz stanu wojennego. Pamiętać należy, iż w każdym 

przypadku, Siły Zbrojne RP mogą zostać użyte do zadań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa wewnętrznego tylko w przypadku, gdy pozostałe siły i środki okazały się 

nieskuteczne. 

Natomiast, na poziomie operacyjnym, należy wspomnieć o efektywnej współpracy 

pododdziałów Policji oraz Żandarmerii Wojskowej, które wspólnie realizują zadania mające na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Jest to 

ciekawy przykład wykorzystania części Sił Zbrojnych RP w celu bezpośredniej realizacji zadań 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego RP. 

Niniejszy artykuł miał na celu wskazanie istoty zadań wykonywanych przez Siły Zbrojne 

RP na rzecz systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz wpływu koncepcji 

nowoczesnego zarządzania na efektywne realizowanie zadań w ramach tego systemu.                   

Zgodnie z rozważaniami zaprezentowanymi w toku pracy, autor uważa, iż cel pracy został 

osiągnięty, a ponadto przygotowano swoistą bazę do prowadzenia dalszych rozważań we 

wskazanej materii. 
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Streszczenie: Flexicurity to polityka polegająca na poszukiwaniu równowagi między 

elastycznością a bezpieczeństwem w ramach rynków pracy UE. Głównym celem artykułu było 

udzielenie odpowiedzi na pytanie czy model ten się sprawdził, i czy są perspektywy do jego 

dalszego rozwoju. W tym też celu usystematyzowano i określono główne cele, założenia                          

i komponenty flexicuirty. Następnie oceniono poziom implementacji tej strategii wśród państw 

UE. W kolejnych częściach przybliżono ścieżki dochodzenia do modelu flexicurity 

i najważniejsze doświadczenia, a także dobre praktyki w zakresie wdrażania tej polityki. 

W ostatniej części określono wady i zalety tej strategii i wyciągnięto główne wnioski.  

Slowa kluczowe: Model flexicurity, rynek pracy, elastyczność rynku pracy, bezpieczeństwo 

rynku pracy, Unia Europejska.  

FLEXICURITY AS A STRATEGY FOR MORE FLEXIBLE AND 

SECURE LABOUR MARKETS IN THE EUROPEAN UNION 

Abstract: Security is a policy that seeks a balance between flexibility and security within EU 

labour markets. The main objective of the article was to answer the question of whether this 

model has worked, and whether there are prospects for its further development. To this end, the 

main goals, objectives and components of flexicuirty were systematised and identified. The 

level of implementation of this strategy among EU countries is then assessed. In the following 

sections, the pathways to flexicurity and the most important experiences as well as good 

practices in the implementation of this policy are presented. The final section identifies the 

advantages and disadvantages of this strategy and draws the main conclusions.  

Keywords: Flexicurity, labour market, labour market flexibility, labour market security, 

European Union.  

 

 

 



Model Flexicurity… 

81                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

1. Wprowadzenie  

Współczesny rynek pracy funkcjonuje w warunkach niepewności i ciągłej zmiany. 

Europejska i międzynarodowa integracja gospodarcza, rozwój nowych technologii, szczególnie 

w obszarze informacyjnym i komunikacyjnym, postępująca globalizacja, zjawisko starzenia się 

społeczeństwa oraz problemy demograficzne, połączone z segmentacją rynku pracy i wzrostem 

dysproporcji dochodowych, mają dominujący wpływ na stosunki społeczno-gospodarcze oraz 

na procesy w ramach rynku pracy (Towards Common Principles of Flexicurity, 2007). 

Koncepcja flexicurity, która powstała w odpowiedzi na te wyzwania, miała za zadanie pogodzić 

potrzebę uelastycznienia rynku pracy z bezpieczeństwem pracowników.  

Flexicurity to neologizm, który powstał w wyniku połączenia ze sobą dwóch angielskich 

wyrazów: flexibility oraz security. I choć obydwa te komponenty postrzegane są powszechnie 

jako wzajemnie sprzeczne, założenia tej strategii zostały wprowadzone m.in. w Danii, 

Holandii, Hiszpanii czy we Włoszech. W efekcie tych działań, Unia Europejska (UE) 

postanowiła wykorzystać rozwiązania zaczerpnięte z poszczególnych modeli flexicurity 

i wykorzystać je do zbudowania elastycznego i bezpiecznego rynku pracy. 

W wielości podejść do tej koncepcji, celem artykułu jest usystematyzowanie i określenie 

głównych cech i założeń oraz komponentów modelu flexicurity wraz z próbą oceny poziomu 

ich implementacji i skuteczności w Unii Europejskiej. Dla osiągnięcia celu zaprezentowano 

również ścieżki umożliwiające dochodzenie do koncepcji flexicurity, wraz z przybliżeniem 

dobrych praktyk w tym zakresie. Odniesiono się także do doświadczeń wybranych państw Unii 

oraz podsumowano dotychczasowe korzyści i kosztów wdrożenia tej polityki. W ten sposób 

dążono do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy model ten się sprawdził i czy jest 

perspektywa dla tej polityki w Unii Europejskiej. 

2. Cele, komponenty i ścieżki dochodzenia do modelu flexicurity 

 Flexicurity to koncepcja pojemna, ale przez to wielowariantowa i niejednoznaczna, 

co traktować można jako jej zaletę, ale też i mankament (Maleszyk, 2018). Mnogość podejść 

do koncepcji flexicurity i zróżnicowanie definicji wymagało poznania aktualnego stanu wiedzy 

oraz określonych rekomendacji do dalszych badań. Stało się to przesłanką do wykorzystania 

systematycznego przeglądu literatury (Czakon, 2020). Zgodnie z przyjętą metodologią 

procedura przeprowadzona została w trzech etapach: określenie baz danych i zbioru publikacji; 

selekcja publikacji, opracowanie finalnej bazy publikacji; analiza bibliometryczna i analiza 

treści wybranych materiałów. Publikacje do analizy zostały zebrane z następujących baz 

danych: Web of Science oraz Scopus. Wyszukano publikacje naukowe (artykuły, rozdziały 
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książek), które zawierały wyrażenia (flexicurity* lub model flexicurity*). Wyszukiwanie na tym 

etapie zaowocowało ponad 3967 publikacjami łącznie z dwóch baz, przy czym liczba 

wyselekcjonowanych publikacji dla Web of Science wyniosła 3483, a Scopus 484. W drugim 

kroku zastosowano następujące kryteria selekcji: publikacje w obszarze „Ekonomia biznesu” 

oraz „Biznes, zarządzanie i księgowość”; publikacje zawierające słowa „flexicurity”                          

lub „model flexicurity” w tytule i/lub w streszczeniu; publikacje opublikowane w latach 2004-

2021; publikacje w języku angielskim. Pozwoliło to na zawężenie liczby publikacji do 

pogłębionej analizy merytorycznej, którą przeprowadzono w trzecim etapie systematycznego 

przeglądu literatury. Do tego celu wykorzystano zgromadzony zbiór zawierający 153 

publikacje. 

 Na potrzeby artykułu zostały wykorzystane następujące metody badawcze: krytyczna 

analiza literatury, metoda badań dokumentowych oraz metoda badań porównawczych 

(komparatystycznych). Wykorzystano również metodę syntezy, dedukcji i indukcji. 

 Flexicurity – jako konkretna interwencja publiczna ukierunkowana na elastyczność 

i bezpieczeństwo na rynku pracy – w obszarze europejskiej polityki zatrudnienia nie jest 

zjawiskiem nowym (Frączek, 2008). W mnogości pojęć wymaga jednak precyzyjnego 

rozpoznania i zaprezentowania jej podstawowych założeń i konstrukcji, jak również 

adekwatnego komentarza i analizy pod względem celowości i skuteczności tego modelu.   

Model flexicurity nazywany również strategią „postderegulacji” (Keller, 2020)                                        

lub „zintegrowaną strategią równoczesnego zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa rynku 

pracy” (Barwińska-Małajowicz, 2021, p. 382), swoje inspiracje czerpał z praktyk holenderskich 

i duńskich, dążących do połączenia elastyczności i bezpieczeństwa w obrębie zatrudnienia 

(Rutkowski, 2009). Flexicurity to neologizm powstały na skutek połączenia ze sobą dwóch 

angielskich wyrazów: flexibility (elastyczność, giętkość, podatność) oraz security 

(bezpieczeństwo, gwarancja, ochrona) (Madsen, 2004).  

Flexicurity tłumaczone jest również jako próba zbudowania równowagi między 

elastycznością zatrudnienia i bezpieczeństwem zachowania pracy (Miśkiewicz, 2014). 

Historycznie koncepcja flexicurity powstała w Holandii i Danii.  

W Holandii podstawą do budowy modelu było dążenie do równoważenia elastyczności 

i bezpieczeństwa, będącej efektem wzrostu liczby elastycznych miejsc pracy, wynikających                 

z potrzeb biznesowych i preferencji pracowników. W 1999 r. rząd holenderski przedstawił 

program reform pod nazwą Dutch Flexibility and Security Act (Holenderska ustawa                                

o elastyczności i bezpieczeństwie). Co prawda, nie zapisano w nim założeń koncepcji 

flexicurity, ale na nowo określono zasady funkcjonowania rynku pracy, dla którego bazą miało 

być zreformowane prawo pracy, dążenie do większej międzynarodowej konkurencyjności, 

postawienie na indywidualizację potrzeb pracowniczych oraz baczne obserwowanie zmian 

w zakresie technologii informatycznych (Szuwarzyński, 2011). Reforma w Holandii 

skoncentrowana została na budowanie nowej równowagi w relacjach między elastycznością 

i ochroną na rynku pracy. Zdaniem ekspertów, cechą wyróżniającą holenderską reformę 
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flexibility i security było przede wszystkim zróżnicowanie nietypowych form zatrudnienia, 

wśród których dominowała praca tymczasowa  i w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale także 

rozwój agencji pracy oraz rozszerzenie ochrony socjalnej na nietypowe formy zatrudnienia 

(Kalinowska-Sufinowicz, 2011; Rymsza, 2015) (Rysunek 1). W ramach nowego podejścia do 

holenderskiego rynku pracy przewidziano także ograniczenie ochrony gwarantowanej 

pracownikom, którzy zatrudniani byli na umowach standardowych, skrócono również okresy 

próbne i wypowiedzenia oraz zmieniono procedurę zwalniania pracowników. Jednocześnie 

reforma w Holandii zabezpieczała pracowników pracujących w ramach nietypowych form 

zatrudnienia, co oznaczało wprowadzenie zasady stopniowego nabywania przez nich praw 

właściwych dla tradycyjnych umów (Czerwińska, 2008). 

Ocenia się, że reformy w Holandii pozytywnie wpłynęły na obszar rynku pracy, 

poprawiając sytuację prawną i zapewniając bezpieczeństwo osób pracujących. Badacze 

podkreślają także, że skuteczność reform nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy na linii 

rząd – organizacje pracodawców – organizacje pracowników. W efekcie, od lat 90. XX w., 

w holenderskiej polityce elastyczności i bezpieczeństwa obserwować możemy działania 

ukierunkowane na zwalczanie bezrobocia oraz, a może przede wszystkim na aktywizacji 

zawodowej społeczeństwa. Dużo uwagi zaczęto przywiązywać także do programów 

edukacyjnych i szkoleniowych, które miały za cel budowanie bezpieczeństwa pozostawania 

zatrudnionym. Widocznym kierunkiem było również promowanie pracy na kilku etatach, co 

miało być sposobem na łagodzenie braków kadrowych w Holandii (Czerwińska, 2008; Gorter, 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Holenderski model flexibility i security. 

Note: Opracowanie własne na podstawie: Prasznic, U.K. (red.). (2011). Państwo i rynek. Obszary 

zawodności. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor. 

 

Definicji flexicurity, które stworzone zostały przez teoretyków i praktyków zajmujących 
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Pierwszym, modelowy przykładem flexicurity jest wzorzec, który postał w Danii. 

Terminu tego po raz pierwszy użył Poul Nyrup Rasmussen - socjaldemokratyczny premier 

Danii w latach 1992-2001 (Olejniczak, and Kukiełka, 2012; Barbier et al., 2009). W ujęciu 

duńskim flexicurity definiowane było jako konkretny model rynku pracy, pokazujący, w jaki 

skuteczny sposób osiągnąć konkurencyjną gospodarkę, wysoki stopień zatrudnienia, gwarancję 

bezpieczeństwa socjalnego oraz sprawne finanse publiczne (Lang, 2005; Nectoux, and Maesen, 

2003). Duński “złoty trójkąt” (ang. gold triangle) (Rysunek 2), bo tak go określano, tłumaczony 

był jako system zbiorowych negocjacji, w którym silną rolą odgrywają partnerzy społeczni 

i dialog społeczny, a także inne czynniki, wśród których wymienia się m.in. stosunkowo niski 

poziom nierówności dochodów, wysoki poziom członkostwa w związkach zawodowych oraz 

wysoką mobilności geograficzną (Szuwarzyński, 2011; Bredgaard et al., 2005). Model ten 

oparty został na trzech filarach: elastycznym rynku pracy, hojnym państwie opiekuńczym oraz 

aktywnej polityce rynku pracy (Marchlewska, 2009; Czerwińska, 2008; Lang, 2005).  

Pierwszy wierzchołek „złotego trójkąta” to elastyczny rynek pracy. W opinii ekspertów 

powstał on przede wszystkim po to, aby ułatwiać pracodawcy zwalnianie pracownika w okresie 

dekoniunktury i ponowne zatrudnianie nowych pracowników wedle zapotrzebowania na rynku 

pracy (The Danish labour market, 2021). W praktyce elastyczny rynek pracy oznaczał znaczne 

skrócenie okresu wypowiedzenia przy jednoczesnym wydłużaniu okresu próbnego oraz 

obniżoną wysokość odpraw. Jak pokazują wyniki, ok. 25% pracowników zatrudnionych w 

duńskim sektorze prywatnym każdego roku zmienia pracę (Model złotego trójkąta, czyli duński 

rynek pracy, 2022), a spory sądowe dotyczące zwolnień występują bardzo rzadko. Co ciekawe, 

w Danii praktycznie nie istnieje prawo pracy, poza pewnymi, mającymi ogólny charakter 

regulacjami. Kwestie dotyczące m.in. zatrudniania pracowników, ich płac czy liczby godzin 

pracy określane są w wyniku negocjacji i ustaleń zbiorowych dla całych branż (Wójcik, 2015; 

Gmurczyk, 2012).  

Drugi filar „złotego trójkąta” to hojne państwo opiekuńcze. Skoro w duńskim flexicurity 

elastyczny rynek pracy miał na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa zatrudnienia, 

nie zaś bezpieczeństwo miejsca pracy (Duranowski, et al, 2015; Wiśniewski, and Zawadzki, 

2010), to drugi wierzchołek tego modelu powstał po to, aby zapewnić pracownikom 

bezpieczeństwo socjalne. Podstawową rolę odgrywały tutaj zasiłki dla osób bezrobotnych 

(Frederiksen, 2005), które przy wysokim poziomie elastyczności rynku pracy zapewniały 

„spokój” związków zawodowych (Lang, 2005). Obowiązujący w Danii system „ubezpieczenia 

od bezrobocia” gwarantuje osobom pracującym, że na skutek utraty pracy przyznana zostanie 

im comiesięczna pomoc na stosunkowo wysokim poziomie (Marchlewska, 2007), której 

wysokość mogła wynosić nawet 90% ostatniej pensji (Wójcik, 2015). 

Ostatnim wierzchołkiem „złotego trójkąta” jest aktywna polityka rynku pracy. 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy to przede wszystkim działania 

promujące doradztwo i edukację. Układ ten promował aktywne programy szkoleniowe, 

ułatwiające powrót na rynek pracy osobom, które znalazły się poza jego strukturami lub 
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podwyższenie kwalifikacji przez tych pracujących, którym groziła utrata zatrudnienia. Ważną 

rolę odgrywały w obszarze tym odgrywają praktyki zawodowe oraz programy promujące 

samozatrudnienie.  

Osobnym punktem aktywnych programów rynku pracy w Danii były również działania 

skierowane na rzecz osób młodych. Programy te stanowiły skuteczne narzędzie w walce 

z przede wszystkim w kręgu osób mających niskie kwalifikacje zawodowe oraz aktywizowały 

osoby bezrobotne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Rysunek 2. Duński model flexicurity, czyli „złoty trójkąt  
Note: Opracowanie własne na podstawie: Madsen, P.K. (2002). The Danish Model of Flexicurity: 

a paradise with some snakes. In: H. Sarfati and G. Bonoli (Eds.), Labour market and social protection 

reforms in international perspective: Parallel or converging tracks? Ashgate/ISSA, Aldershot. 

 

W latach 90. XX w. po sukcesach holenderskiego i duńskiego rynku pracy model 

flexicurity uznany został za innowacyjną formę regulacji obszaru zatrudnienia i od tamtej pory 

wzbudzał duże zainteresowanie, nie tylko wśród polityków, ale także w środowisku 

akademickim i w kręgach eksperckich. Poszukiwanie równowagi między elastycznością 

i bezpieczeństwem kontynuowane było więc w następnych latach. Potwierdzeniem tego są 

kolejne definicje flexicurity i liczne doświadczenia związane z wdrażaniem tej koncepcji.  

Jedno z najbardziej znanych podejść do flexicurity przedstawił Wilhagen i Frank, który 

określili je jako: „politykę, która ma na celu uelastycznienie rynków pracy, organizacji pracy 

i stosunków pracy, a jednocześnie podniesienie bezpieczeństwa – bezpieczeństwa zatrudnienia 

i bezpieczeństwa socjalnego – szczególnie w przypadku słabych grup na rynku pracy i poza 

nim” (Wilhagen, and Tros 2008, p. 7). W opinii ekspertów, w pojęciu tym wskazane zostały 

dwa warunki definicyjne, w których to elastyczność i bezpieczeństwo powinny być osiągnięte 
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w wyniku świadomych i zharmonizowanych działań, zaś elastyczne bezpieczeństwo powinna 

obejmować także marginalizowane grupy na rynku pracy, a nie tylko te, które już na nim 

funkcjonują (Lang, 2005). Z kolei Marek Bednarski określił flexicurity jako politykę przejęcia 

przez państwo kosztów związanych z eksternalizacją ryzyka przez przedsiębiorców na 

pracobiorców (Bednarski, 2012), co podyktowane jest tym, że strategia ta ma łączyć ze sobą 

elastyczność dla przedsiębiorców z bezpieczeństwem zatrudnionych (Bednarski, 2014). W jego 

opinii koncepcję flexicurity należałoby uznać za nową filozofię polityki społecznej, gdyż 

oznacza ona przejście od państwa dobrobytu społecznego (welfare state) do państwa opartego 

na pracy (workfare state) (Bednarek, 2012).  

W literaturze przedmiotu pojęcie flexicurity tłumaczone jest również jako poszukiwania 

rozwiązań korzystnych dla pracodawców i pracowników (Rękas, 2010) oraz metoda 

budowania równowagi między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnym 

(Rymsza, 2015). Podobne stanowisko zajęła Ewa Rollnik-Sadowska, dla której flexicurity to 

kombinacja trzech elementów, którymi są elastyczny rynek pracy, aktywna polityka rynku 

pracy i hojny system socjalny (Rollnik-Sadowska, 2013). Maarten Keune z kolei zauważył, że 

największą wartością flexicurity jest to, że jest to koncepcja otwarta, która jest w stanie łączyć 

elastyczność i bezpieczeństwo na wiele sposobów (Burroni, and Keune, 2011).  

W polskiej literaturze termin flexicurity nie ma jednoznacznej definicji i dlatego 

używany jest w różnorodnych formach. Najczęściej jest on tłumaczony jako: „elastyczność 

rynku pracy i bezpieczeństwo socjalne”, „elastyczność i pewność (bezpieczeństwo) 

zatrudnienia”, „elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy”, „elastyczne bezpieczeństwo” 

(Kalinowska-Sufinowicz, 2011; Kryńska, 2007) oraz „elastyczna ochrona socjalna” (Sołtysiak, 

and Kokot, 2011).  

W mnogości podejść do flexicurity należy zauważyć, że wśród licznych definicji 

najczęściej powtarzana jest potrzeba zagwarantowania wysokiego poziomu pewności 

zatrudnienia, rozumianego, jako łatwość podejmowania pracy na każdym etapie życia 

zawodowego oraz dostępności do ofert, dających szanse na rozwój zawodowy w warunkach 

szybko zmieniającej się gospodarki. Polityka ta ukierunkowana została także na budowanie 

aktywnej polityki rynku pracy, uzgadnianie stanowisk partnerów społecznych, tj. związków 

zawodowych i organizacji pracodawców, upowszechnianie nietypowych form zatrudnienia 

oraz budowanie nowoczesnego systemu zabezpieczeń społecznych (Łucjan, 2014; Jodkowska, 

2009; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 2007). 

Wielowariantowość i wielowymiarowość strategii flexicurity przedstawia Tabela 1, 

w której to zdefiniowane zostały dwa kluczowe filary koncepcji flexicurity tj. elastyczność 

i bezpieczeństwo.  
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Tabela 1.  

Charakterystyka elastyczności i bezpieczeństwa flexicurity na rynku pracy 

 

Note: Opracowanie własne na podstawie: Czerwińska, 2008; Frączek, 2008; Kalinowska-Sufinowicz, 

2014; Kalinowska-Sufinowicz, 2011; Klimek, 2010; Kryńska, 2001; Machol-Znajda, 2014; Sadowska-

Snarska, 2008; Suska, 2016; Tomanek, 2010. 

 

Tabela stanowi podsumowanie informacji, jak na przestrzeni lat w poszczególnych 

państwach, w Unii Europejskiej (UE) powstawała koncepcja flexicurity, i w jakim sposób 

starano się zdefiniować elastyczność i bezpieczeństwo w ramach poszczególnych rynków 

Elastyczność Bezpieczeństwo 

elastyczność przepływów w trakcie życia 
(rozumiana jako udane przepływy ze szkoły do pracy, z 

jednej pracy do innej, pomiędzy bezrobociem czy 

biernością zawodową a zatrudnieniem oraz z zatrudnienia 

na emeryturę) 

bezpieczeństwo pracy  

(ang. job security, oznacza pewność zachowania 

określonego miejsca pracy u danego pracodawcy) 

elastyczność zwalniania i zatrudniania  

(rozumiana jako elastyczność pracodawców w zakresie 

zwalniania i zatrudniania pracowników) 

bezpieczeństwo zatrudnienia  

(ang. employment security, oznacza z kolei pewność 

wykonywania pracy, jednak nie musi to oznaczać pracy 

u tego samego pracodawcy) 

elastyczność popytu na pracę 

(rozumiana jako gotowość przystosowawcza 

pracowników do zmieniających się warunków 

ekonomicznych, dotycząca płacy realnej, wydajności 

pracy, rentowności produkcji) 

bezpieczeństwo dochodu  

(ang. income securit, rozumiane jako ochrona dochodów, 

będąca konsekwencją utraty zatrudnienia) 

elastyczność podaży pracy  

(rozumiana jako gotowość pracowników do świadczenia 

pracy na różnych stanowiskach w firmie lub gotowość do 

świadczenia pracy na podobnym stanowisku, ale w innym 

przedsiębiorstwie) 

bezpieczeństwo łączone-kombinowane, nazywane też 

bezpieczeństwem kompleksowym 

(tzw. work-life balance, work-care combination, 

combination security, oznaczają możliwość łączenia 

spraw zawodowych z życiem rodzinnym i innymi 

obowiązkami) 

elastyczność płacowa 

(ang. wage flexibilit, umożliwia kształtowanie 

wynagrodzenia w zależności od sytuacji ekonomicznej 

firmy oraz na powiązanie płacy z rezultatami pracy) 

bezpieczeństwo reprodukcji kwalifikacji 

(rozumiane jako wyposażenie pracownika w nowe 

kwalifikacje) 

elastyczność czasu pracy 

(ang. working time flexibility, oznacza odejście od pracy 

w pełnym wymiarze, na rzecz elastycznego czasu pracy, 

rozumianego jako ruchomy czas pracy, równoważny czas 

pracy, skompresowany tydzień pracy, system pracy 
weekendowej, praca w niepełnym wymiarze czas pracy, 

dzielenie pracy) 

bezpieczeństwo reprezentacji 

(rozumiane jako prawo do wyrażania opinii przez 

niezależne związki zawodowe wraz z prawem do strajku) 

elastyczność przestrzenna 

(oznacza gotowość osób do przemieszczania się między 

miejscowościami prowadząca do stałej lub czasowej, ale 

długookresowej zmiany miejsca zamieszkani) 

 

elastyczna funkcjonalna  

(ang. functional flexibilit, oznacza wykorzystanie 

zdolności pracowników do wykonywania różnych zadań, 

gdy jest to potrzebne, poprzez rotację na stanowiskach 

pracy, poszerzenie i wzbogacenie zakresu ich 

obowiązków) 
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pracy. Jest ona również odzwierciedleniem poszukiwań w zakresie sposobów zbudowania 

równowagi między tymi dwoma filarami flexicurity. Proces ten pokazał że koncepcja ta jest 

plastyczna i wielopłaszczyznowa.  

3. Polityka Unii Europejskiej wobec modelu flexicurity 

W obliczu sukcesów polityki elastyczności i bezpieczeństwa rynków pracy w Holandii 

i Danii, Unia Europejska postanowiła zająć stanowisko wobec tej koncepcji. Na początku 2006 

r. podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Villach, w Austrii, po raz pierwszy 

rozpoczęły się rozmowy państw członkowskich Unii nt. wprowadzenia modelu flexicurity. W 

kolejnych latach działania te były kontynuowane, a rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 

oraz gospodarce opartej na wysokim poziomie zatrudnienia, stały się jednymi z priorytetów 

„Europy 2020” (Europa 2020, 2010). W 2007 r. flexicurity zyskała rangę oficjalnej polityki 

Unii, stając się jednym z priorytetów Strategii Lizbońskiej, zapisanym również w Strategii 

Europa 2020. Od tej pory najważniejszym celem UE stało się określenie przez jej państwa 

członkowskie własnej koncepcji i modelu elastycznego bezpieczeństwa rynku pracy. Podjęto 

bowiem decyzję, że w związku z różną specyfika polityki zatrudnienia poszczególnych państw 

UE, odmiennymi uwarunkowaniami rynków pracy oraz różnorodnymi regulacjami, Unia nie 

przyjmie jednolitego modelu flexicurity. Podkreślono jednak, że wszystkie przyjęte przez 

państwa Unii modele flexicurity muszą zapewnić skuteczną walkę z bezrobociem, zwiększyć 

poziom aktywności zawodowej mieszkańców Unii oraz przyczynić się do lepszego radzenia 

sobie z transformacją gospodarczą. W komunikacie Komisji Europejskiej „Wspólne zasady 

wdrażania modelu flexicuirty”, z czerwca 2007 r. przedstawiono zestaw unijnych priorytetów 

strategii flexicuirty (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2007). Składał się on z czterech 

komponenty flexicuirty, które w opinii Komisji miały umożliwić sprawną i skuteczną 

implementację tego modelu wśród państwach UE (Tabela 2). Komisja podkreśliła dodatkowo, 

że wszystkie działania w ramach flexicurity powinny zostać oparte na współpracy władz i przy 

zaangażowaniu partnerów społecznych. Wskazano dodatkowo, że proces wdrażania przez 

państwa Unii systemu flexicurity miał zostać oparty na kooperacji władz centralnych, 

samorządowych oraz instytucji naukowo-badawczych (Report by the "flexicurity" mission, 

2008). Zaznaczono także, że w ramach tego modelu korzyści z elastyczności i bezpieczeństwa 

czerpać powinni, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, a przejawiać się to powinno w lepszej 

organizacji pracy oraz możliwości awansu, będącego efektem poprawy kwalifikacji (OECD, 

Live longer, work longer, 2006).  
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Tabela 2.  

Części składowe modelu flexicurity Komisji Europejskiej wraz z przykładami rozwiązań  

Note: Opracowanie własne na podstawie: Arent i Kukulak-Dolata, 2010; Bredgaard i Larsen, 2007; 

Frączek, 2008; Kalinowska-Sufinowicz, 2014; Kalinowska-Sufinowicz, 2011; Wyrwa i Piątyszek-Pych, 
2012. 

 

Unia Europejska, w oparciu o ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej i instytucjonalnej 

państw członkowskich opracowała dla nich także ścieżki dochodzenia do modelu flexicurity. 

Zostały one przedstawione w raporcie Grupy Ekspertów Flexicurity, a ich podstawą były cztery 

zasadnicze obszary problemowe, które zidentyfikowane zostały w ramach rynków pracy 

w państwach Unii (Tabela 3).  

 

Tabela 3.  

Ścieżki dochodzenia do modelu flexicurity 

Komponent Cechy charakterystyczne 
Przykłady rozwiązań stosowanych 

w państwach UE 

Nowoczesne 

prawo pracy i 

organizacja 
pracy 

elastyczne i rzetelne regulacje z zakresu umów, 

korzystne dla pracodawców i pracowników, 

osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, 
układom zbiorowym i organizacji pracy  

• Belgia: wprowadzenie urlopów typu sabbatical 

(6 miesięcy – 1 rok) 

• Holandia: regulowanie pracy niestandardowej 

• Hiszpania: promowanie umów na czas 

nieokreślony 

Efektywna i 

aktywna 

polityka rynku 
pracy 

ALMP – Active Labour Market Policy), 

skutecznie pomaga ludziom w radzeniu sobie w 
okresach zmian, bezrobocia i reintegracji 

• Austria: fundusz odpraw – comiesięczne 

wypłaty 1,53% pensji pracownika, 

dokonywane przez pracodawcę, co pomaga 

rozłożyć w czasie koszty odprawy 

w przypadku odejścia pracownika 

• Finlandia: pakiet „Bezpieczeństwo zmiany”, 

będący warunkowym wsparciem dla osób 

bezrobotnych, którzy opracują indywidualny 

plan zatrudnienia 

Kompleksowa 

strategia 
uczenia się 

przez całe 

życie 

zapewnienie permanentnej zdolności do 
adaptacji oraz zatrudnialności, szczególnie 

grup najbardziej zagrożonych  

• Austria, Holandia: zachęty finansowe oraz 

finansowe zwiększanie zaangażowania 

przedsiębiorstwa i szkolenia pracowników 

• Holandia, Francja: fundusze szkoleniowe 

• Francja: mechanizmy zwiększające jakość 

przejrzystości nabywanych kwalifikacji 

Nowoczesny 
system 

zabezpieczenia 

społecznego 

dostarcza dochody, umożliwia poprawę 

mobilności na rynku pracy, zapewnienie 

pomocy ludziom w łączeniu spraw 
zawodowych z rodzinnymi i innymi 

zobowiązaniami (zasiłki dla bezrobotnych, 

świadczenia emerytalno-rentowe, opieka 

zdrowotna) 

• Republika Czeska: uzależnienie wysokości 

zasiłku od zaangażowania bezrobotnego 

w  oszukiwanie pracy 

• Włochy: redukcja kosztów stałego 

zatrudnienia pracowników, mająca na celu 

przeciwdziałanie segmentacji rynku pracy 

spowodowanego faktem, że umowy na czas 

określony są tańsze  

Numer i nazwa ścieżki Opis działań w ramach ścieżki 

Ścieżka 
1 

przeciwdziałanie 

segmentacji 
pracowników 

wynikającej  

z zawartych umów 

ścieżka ta służyć ma państwom, w których dostrzegana jest segmentacja 

rynku pracy (outsider-insider), a znaczna część pracowników świadczy 

pracę na podstawie nietypowych form zatrudnienia. Celem ścieżki 1 jest 
zrównanie szans pracowników zatrudnionych w sposób standardowy oraz 

pracowników nietypowych (m.in. kobiet, ludzi młodych, seniorów, 

długotrwale bezrobotnych). 

Ścieżka 

2 

rozwój flexicurity 

wewnątrz 

przedsiębiorstw  

ścieżka ta sugerowana jest tym państwom UE, które charakteryzują się 

ograniczoną dynamiką rynku pracy, gdzie obserwuje się relatywnie niski 

poziom fluktuacji kadr przy jednocześnie występującym wysokim 
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Note: Opracowanie własne na podstawie: Bąk-Dąbrowska, D. and Piwowar-Sulej, K. (2012); 
Flexicurity w Polsce, 2009; Rollnik-Sadowska, 2013.  

 

Powodzenie koncepcji flexicurity w poszczególnych państwach UE, szczególnie 

w zestawieniu z wyzwaniami stojącym przed Europą w XXI w. przyczyniły się do tego, że 

model ten zaczął być traktowany jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych 

i ekonomicznych w Unii Europejskiej. W celu lepszego rozumienia tej polityki opracowane 

zostały więc główne komponenty flexicurity, przedstawiono drogę umożliwiającą osiągnięcie 

równowagi i bezpieczeństwa w obszarze zatrudniania, ale w dalszym ciągu otwartym pytaniem 

pozostawało to, czy inne państwa Unii przyjmą i poradzą sobie z procesem wdrożeniowym tej 

koncepcji.  

4. Implementacja i skuteczność modelu flexicurity w Unii 

Europejskiej 

Do adaptacji modelu flexicurity przez inne państwa Unii podchodzono z dużą rezerwą. 

Liczni eksperci argumentowali, że zarówno wprowadzenie, jak i efektywne funkcjonowanie 

elastycznego bezpieczeństwa na rynku pracy możliwe będzie przeze wszystkim dzięki 

specyficznym uwarunkowaniom kulturowym, wśród których najważniejsze znaczenie 

odgrywać miał wysoki poziom uczciwości publicznej (Maleszyk, 2018). Istotna była również 

duża aktywność związków zawodowych, co bez wątpienia miało zdecydowany wpływ na 

powodzenie tego modelu w Danii. Analizując doświadczenia tego państwa Jensen ocenił,                    

że powodzenie flexicurity w tym państwie nie byłoby możliwy bez wysokiej akceptowalności 

zasad solidaryzmu społecznego oraz wysokiego poziomu dialogu społecznego, w którym to 

i zapewnienie 

bezpieczeństwa 

pracowników 

zmieniających pracę 

poziomie ochrony pracy i ograniczonym poziomie bezpieczeństwa 

zatrudnienia. W ścieżce 2 sugerowane jest położenie nacisku na szkolenia 

oraz specjalne świadczenia dla osób podejmujących pracę. 

Ścieżka 

3 

ograniczenie braków 

w umiejętnościach  

i możliwościach 

zawodowych zasobów 
pracy 

ścieżka ta zalecana jest państwom, w których rynki pracy są 

wystarczająco dynamiczne, zaś największym wyzwaniem pozostaje 

stosunkowo duża liczba nisko wykwalifikowanej siły roboczej, 

funkcjonującej w warunkach relatywnie elastycznego rynku pracy 

i stosunkowo niskiego poziomu bezpieczeństwa.  

Państwom, u których występują tego typu luki powinny położyć na 
kształcenie szkolne i pozaszkolne osób bez kwalifikacji lub o niskich 

kwalifikacjach. 

Ścieżka 

4 

poprawa możliwości 

zawodowych osób 

korzystających  

z zasiłków oraz 

pracowników 

nierejestrowanych  

ścieżka ta sugerowana jest państwom UE, które przeszły procesy 

restrukturyzacyjne, czyli głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Na 

skutek transformacji w krajach tych występuje duża liczba osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, które korzystają z różnych form 

pomocy społecznej lub/i pracujących w „szarej strefie”. W ścieżce 4 

zalecany jest rozwój efektywnej aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) 

oraz kształcenia ustawicznego (LLL). 
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związki zawodowe nastawione są na współpracę i wykazują dużą gotowość do kompromisu 

(Jensen, 2017).  

 We wcześniejszych częściach artykułu  przykłady pozytywnej implementacji strategii 

flexicurity zaprezentowane zostały na przykładzie takich państw, jak Holandia i Dania. 

Doświadczenia tych państw pokazały w Unii Europejskiej, że w polityce flexicurity kluczowe 

jest przede wszystkim porozumienie partnerów społecznych, zarówno tych na poziomie 

centralnym, jaki tych na szczeblu lokalnym.  

Kolejnym przykładem udanej implementacji modelu flexicurity przez państwo UE może 

być Hiszpania. Politykę państwa w tym zakresie zaczęto kształtować w połowie lat 80. XX w., 

kiedy to Hiszpania rozpoczęła przygotowania do przystąpienia, do Wspólnot Europejskich. W 

tym okresie państwo to wykazywało ponad 20% bezrobocie i musiało podjąć zdecydowane 

kroki w zakresie uelastycznienia i deregulacji rynku pracy. Efektem działań w obszarze 

flexicurity było wprowadzenie w Hiszpanii zatrudniania na czas określony, co zwiększyło 

liczbę pracujących w tym obszarze oraz przyczyniło się do powstania dualnego rynku pracy. 

Cechą charakterystyczną hiszpańskiego modelu było również to, że pomimo systematycznego 

zmniejszania restrykcyjności ochrony pracowników, Hiszpania była państwem o najwyższym 

odsetku pracowników na czas określony w ogóle zatrudnionych (Kalinowska-Sufinowicz, 

2011; Baranowska, and Lewandowski, 2008). Jak wskazują jednak eksperci, w Hiszpanii nie 

brakowało elastyczności, jednak problem w tym państwie polegał na zbyt dużej rozbieżności 

w uprawnieniach między tymi, którzy byli zatrudnieni na czas określony, a „insiderami”, 

którzy chronieni byli stałymi umowami, gwarantującymi im wysokie odprawy w razie 

zwolnienia. To z kolei wiązało się z potrzebą zredukowania liczby osób zatrudnionych na czas 

określony (Maleszyk, 2016; Nędzyński, 2010).  

Odmienny przykład implementacji flexicurity reprezentują Włochy, państwo 

przedstawiane jako przykład nieudanego wdrożenia tego modelu. Nazywany przez naukowców 

modelem flex-insecurity (elastyczny brak bezpieczeństwa), charakteryzował się brakiem 

zabezpieczenia dochodów i niską do średniej elastycznością rynku pracy, umiarkowanym 

poziomem opodatkowania, niskimi nakładami na zabezpieczenie społeczne i aktywną politykę 

rynku pracy oraz niskim odsetkiem osób biorących udział w kształceniu ustawicznym.  

Warunki zatrudnienia we Włoszech oparte zostały na takich inicjatywach jak Delegated 

Law 30/2003 oraz Dekret Legislacyjny 276/2003, które miały na celu uelastycznienie 

warunków zatrudnienia w tym państwie. Jak pokazuje włoska praktyka wzrost elastyczności 

zatrudnienia na rynku pracy praktycznie w ogóle nie został wsparty wzrostem zabezpieczeń 

społecznych, a procent osób, które pracowały w oparciu o umowy niestandardowe, nie tylko 

był wysoki, ale także w niewielkim stopniu umożliwiał on dostęp do systemu zabezpieczeń 

społecznych oraz związków zawodowych. Sytuacja ta tłumaczona była tym, że włoski system 

rynku pracy oparty został na koncepcji zatrudnienia w formie etatu. 

Na włoskim rynku pracy stosunki między pracodawcami a pracownikami regulowane 

były przez włoskie prawo oraz – w stosownych przypadkach – przez odpowiedni Krajowy 
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Układ Zbiorowy Pracy (NCBA), który jednak pozostawiał wiele kwestii do rozstrzygnięcia 

w drodze indywidualnych negocjacji i porozumień. Stosunki pracy regulowane były Ustawą 

300/1970, zwaną „Statutem Pracownika”, której zasadniczym celem była ochrona wolności 

i godności pracowników (Living and working in Italy, 2022). Statut pracowniczy dążył do 

osiągnięcia tego celu poprzez szczegółowe regulacje i promocję zakładowej działalności 

związkowej, zakaz zachowań antyzwiązkowych oraz klauzule antydyskryminacyjne, dotyczące 

praktyk zatrudniania i zwalniania, które chroniły przedstawicieli związków zawodowych za 

pomocą specjalnych przepisów. Przepisy prawne działały jednak często w sposób promocyjny, 

umożliwiając układom zbiorowym wprowadzenie elastyczności w regulacji stosunku pracy, 

np. w zakresie korzystania z niestandardowych umów o pracę i czasu pracy. Próbowano 

również promować zdecentralizowane negocjacje, przyznając korzyści podatkowe i składki 

społeczne. (Living and working in Italy, 2022). 

Jak wskazują eksperci, gospodarka Włoch miała bardzo duże problemy z tworzeniem  

nowych miejsc pracy (Duranowski, et al, 2015). Dane OECD w zakresie bezrobocia wskazują 

bardzo słabe przystosowanie modelu włoskiego do koncepcji flexicurity.                                          

Jedynie 5% bezrobotnych we Włoszech znajduje pracę w ciągu pierwszego miesiąca 

bezrobocia a ponad 50% bezrobotnych poszukiwało pracy ponad roku. Niepokojące są również 

dane dotyczące bezrobocia i długotrwałego bezrobocia. Włochy były jednym z trzech państw 

Unii, które wykazywały jedne z najwyższych wskaźników w tym zakresie.  

Badania nad wdrażaniem modelu flexicurity w poszczególnych państwach UE 

pokazały, że idea ta zapisana była we wszystkich regulacjach prawnych państw członkowskich. 

I choć sama polityka nie była do końca dobrze znana wśród nich, to jednak jej instrumenty były 

rozpoznawalne, jednak występowały one pod innymi nazwami i miały inny charakter. Istnieje 

również szeroki zakres różnych instrumentów, programów i dobrych praktyk w zakresie 

wdrażania idee flexicurity, czego wybrane przekłady przedstawione zostały w Tabeli 4.  

 

Tabela 4.  

Przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania modelu flexicurity wśród państw Unii 

Europejskiej  
Państwo Działanie Opis 

Austria 

„Fundacje pracy”  

(ang. labour 

foundations) 

Program ten polega na łączeniu takich działań, jak reorientacja 

zawodowa, intensywne szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie 

psychologicznym i outplacement, z rekompensatą dochodów dla 

zwolnionych pracowników 

„Premia 

solidarności”  

(ang. solidarity 

bonus) 

W sytuacji, kiedy kilku pracowników firmy redukuje czas pracy, tak aby 

osoba bezrobotna lub praktykant mogły być zatrudnione, rząd zwraca 

pieniądze za 50% utraconych przez nich dochodów. Dodatkowo 

pokrywa dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne przez okres do 

dwóch lat 

„Urlop na 
szkolenie”  

(ang. training 

leave) 

Program ten umożliwia pracownikom wziąć urlop w wymiarze do 12 

miesięcy w celu otrzymania szkolenia w wymiarze co najmniej 20 godz. 
tygodniowo, realizowanego przez zewnętrzne instytucje szkoleniowe. W 

tym czasie uczestnicy otrzymują zasiłek z publicznej służby zatrudnienia 

w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, w ten sposób pracownicy 

korzystają z bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia oraz zabezpieczenia 
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dochodów. W okresie kryzysu koszty szkolenia są pokrywane w 

równym stopniu przez pracodawcę i władze regionalne 

Belgia 

„Przesunięcia 

komórek 

organizacyjnych”  

(ang. redeployment 

cell) 

Program ten polega na łączeniu takich działań, jak reorientacja 

zawodowa, intensywne szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie 

psychologicznym i outplacement, z rekompensatą dochodów dla 

zwolnionych pracowników 

„Zjednoczenia 
pracodawców”  

(ang. employer’s 

pools) 

Kilku pracodawców powołuje odrębną spółkę, która angażuje, na 

żądanie, pracowników zatrudnionych w tych firmach, które są 

członkami zjednoczenia. Pracownicy są rekrutowani w sytuacji, kiedy 
spółki mogą zagwarantować pracownikom pełne obciążenie. W wielu 

przypadkach, oddzielnie zarządzana firma nie tylko zarządza wymianą 

pracowników, ale również rekrutuje i wprowadza pracowników i 

wspiera firmy członkowskie w zakresie zarządzania z ludzkimi oraz 

szkoleniami. 

„Płatny urlop 

szkoleniowy”  

(ang. paid 

educational leave) 

Jest to program, w którym pracownikom sektora prywatnego 

przysługuje prawo do zwolnienia od pracy zawodowej w celach 

szkoleniowych do 120 godz. rocznie, podczas gdy nadal otrzymują 

swoje wynagrodzenie.  

„Przerwy w 

karierze”  

(ang. career break) 

Program oferuje pracownikom sektora publicznego możliwość 

zmniejszenia czasu pracy na czas określony, a utrata dochodów jest 

częściowo kompensowana. Czas wolny nie musi być przeznaczony na 

szkolenia, może być wykorzystany również na inne cele na przykład 

opiekę nad dziećmi. W sektorze prywatnym, w układach zbiorowych są 
określone „kredyty czasu”, pozwalające pracownikom na ograniczenie 

czasu pracy na różne sposoby. 

Dania 
„Rotacja pracy”  

(ang. job rotation) 

W programie tym pracownicy mają możliwość podjęcia 

długoterminowego urlopu na szkolenie lub opiekę nad dziećmi, w 

trakcie którego zastępuje ich na stanowisku, najlepiej osoba bezrobotna. 

Finlandia 

„Bezpieczeństwo 

zmiany”  

(ang. change 

security model) 

W programie tym połączona została koncepcja uczenia się przez całe 

życie z zasiłkami dla bezrobotnych. Przykładem może być sytuacja, 

kiedy pracownicy, którzy mają być zwolnieni z przyczyn 

ekonomicznych firmy mają prawo skorzystania w okresie 

wypowiedzenia z urlopu na poszukiwanie nowego zatrudnienia oraz na 

specjalistyczne szkolenia, mając jednocześnie dostęp do wszystkich 

świadczeń związanych ze zwolnieniem. 

Francja 

„Przesunięcia 

komórek 
organizacyjnych”  

(ang. redeployment 

cell) 

Program ten polega na łączeniu takich działań, jak reorientacja 

zawodowa, intensywne szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie 
psychologicznym i outplacement, z rekompensatą dochodów dla 

zwolnionych pracowników 

„Solidarny 

dochód”  

(ang. solidarity 

income) 

Jest to przykład gwarantowanych płac minimalnych, czyli 

bezpieczeństwa dochodu reprezentuje „solidarny dochód”. Oprócz 

zapewnienia minimalnego dochodu dla tych, którzy nie pracują, 

zapewnia również uzupełnienie dochodów dla tych, którzy znaleźli 

nową pracę, ale ich zarobki są niższe od poprzedniego uposażenia 

„Zjednoczenia 

pracodawców”  

(ang. employer’s 
pools) 

Kilku pracodawców powołuje odrębną spółkę, która angażuje, na 

żądanie, pracowników zatrudnionych w tych firmach, które są 

członkami zjednoczenia. Pracownicy są rekrutowani w sytuacji, kiedy 

spółki mogą zagwarantować pracownikom pełne obciążenie. W wielu 

przypadkach, oddzielnie zarządzana firma nie tylko zarządza wymianą 
pracowników, ale również rekrutuje i wprowadza pracowników 

i wspiera firmy członkowskie w zakresie zarządzania z ludzkimi oraz 

szkoleniami. 

Holandia 

„Centra 

mobilności” (ang. 

mobility centres) 

Program ten polega na łączeniu takich działań, jak reorientacja 

zawodowa, intensywne szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie 

psychologicznym i outplacement, z rekompensatą dochodów dla 

zwolnionych pracowników. 
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Note: Opracowanie własne na podstawie: Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy. 

Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity. 2010.  

 

Jak pokazują doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej proces akceptacji 

i wdrażania założeń polityki flexicurity przez poszczególne rządy przebiegał na różnym 

poziomie. Jak pokazała praktyka, liczne obawy ekspertów i badaczy tematu, były uzasadnione. 

Mimo licznych sukcesów i wypracowania dobrych praktyk w zakresie tego modelu, nie 

uniknięto poważnych błędów. Niemniej jednak, model flexicurity uważany jest za skuteczne 

narzędzie walki z bezrobociem, brakiem elastyczności i aktywności rynków pracy oraz za 

efektywny sposób budowania równowagi w obszarze zatrudnienia, w Unii Europejskiej.  

 

 

Hiszpania 

„Plany 

równouprawnienia”  

(ang. equality 

plans) 

W celu poprawy jakości miejsc pracy zajmowanych przez kobiety, plany 

dotyczą dostosowania czasu pracy do obowiązków rodzinnych 

i wynagrodzenia.  

Irlandia 

„Sieci 

umiejętności”  

(ang. Skillnets) 

Program ten jest częściowo finansowany przez rząd i firmy 

uczestniczące. Ma on na celu ułatwienie zakładania dobrowolnej sieci 

przedsiębiorstw, opartej na wspólnych potrzebach szkoleniowych. 

Szczególny nacisk kładzie się na zaangażowanie MSP w procesy 

szkoleniowe 

Niemcy 

„Firmy transferu”  
(ang. transfer 

companies) 

Program ten polega na łączeniu takich działań, jak reorientacja 
zawodowa, intensywne szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie 

psychologicznym i outplacement, z rekompensatą dochodów dla 

zwolnionych pracowników 

„Zjednoczenia 

pracodawców”  

(ang. employer’s 

pools) 

Kilku pracodawców powołuje odrębną spółkę, która angażuje, na 

żądanie, pracowników zatrudnionych w tych firmach, które są 

członkami zjednoczenia. Pracownicy są rekrutowani w sytuacji, kiedy 

spółki mogą zagwarantować pracownikom pełne obciążenie. W wielu 

przypadkach, oddzielnie zarządzana firma nie tylko zarządza wymianą 

pracowników, ale również rekrutuje i wprowadza pracowników i 

wspiera firmy członkowskie w zakresie zarządzania z ludzkimi oraz 

szkoleniami 

Rumunia 

„Budowniczowie 

domu społecznego”  

(ang. Builder’s 

Social House) 

Jest to przykład tego, że rozwiązania flexicurity mogą być realizowane 

w oparciu o inicjatywy partnerów społecznych. Organizacja 

pozarządowa została założona w branży budowlanej. Jej celem jest 
zapewnienie ochrony pracowników w okresach, gdy prace nie mogą być 

realizowane z powodu warunków atmosferycznych. W czasie takich 

okresów, pracownicy otrzymują miesięczne wsparcie dochodów do 90 

dni w wysokości 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia z okresu 

poprzednich trzech miesięcy. Instrument ten, zarządzany wspólnie przez 

partnerów społecznych, jest finansowany ze składek jego firm 

członkowskich (odpowiednio 1,5% obrotów), pracowników (1% 

swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto) oraz beneficjentów 

inwestycji w budownictwie (0,5% wartości zakończonych robót 

budowlanych 

Szwecja 

„Rady 

Bezpieczeństwa 
Pracy”  

(ang. Job Security 

Councils) 

Program ten polega na łączeniu takich działań, jak reorientacja 

zawodowa, intensywne szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie 
psychologicznym i outplacement, z rekompensatą dochodów dla 

zwolnionych pracowników 
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5. Korzyści i koszty modelu flexicurity  

Jak pokazują doświadczenia państw członkowskich UE z zakresu wdrażania polityki 

flexicurity, niektóre elementy tego modelu, takie jak elastyczne formy zatrudnienia, mają 

pozytywny wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dzięki nim 

pracodawca może sprawnie pozyskiwać nowych pracowników, zwiększa się konkurencyjność 

firmy, co jest szczególnie ważne w czasach zastoju gospodarczego (Pyrek, 2012). Wśród 

najważniejszych korzyści wynikających z adaptacji rozwiązań flexicurity przez pracodawców 

wymienia się również możliwość dostosowania strategii i organizacji firmy do zmieniających 

się warunków gospodarczych. Jako zaletę modelu wskazuje się także łatwiejsze dopasowanie 

się przedsiębiorstwa do specyficznych cech i potrzeb klientów, następnie obniżenia kosztów 

pracy, a także dzięki zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia - zwiększenie wydajności 

firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb pracownika (Pyrek, 2012) Z punktu widzenia 

bezpieczeństwa firm wśród najistotniejszych zalet wynikających z zastosowania strategii 

flexicurity podkreśla się łatwość w poszerzaniu kwalifikacji pracowników, a to z kolei daje 

szansę na zarządzanie wykwalifikowanym personelem, wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa oraz obniżenie kosztów zatrudnienia (Pyrek, 2012). Adaptacje założeń 

flexicurity to także system motywujący bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia 

i upowszechnianie nietypowych form zatrudnienia. Mówiąc o korzyściach tej polityki eksperci 

podkreślają także, że model ten przywiązuje dużo uwagi do kwestii rodzinnych i możliwości 

godzenia życia rodzinnego ze sprawami zawodowymi (Olejniczak, and Kukieła, 2012).  

Poza wyraźnymi korzyściami wynikającymi z wprowadzenia polityki flexicurity należy 

zauważyć, że ma ona też swoje słabe strony. W związku z tym, że bazą tej koncepcji jest 

poszukiwanie równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy, 

wprowadzenie tej polityki oznacza potrzebę osiągania porozumienia polityków oraz wszystkich 

partnerów społecznych. Dopiero na bazie wspólnie wypracowanych ustaleń można mówić                      

o szansie na realizacji tej polityki.  

Zdaniem ekspertów strategia flexicurity przyczynia się jednak do wyraźnego osłabienie 

pozycji pracodawców i ich konkurencyjności na rynku, co jest bezpośrednim efektem 

wzmocnienia pozycji związków zawodowych. Wysokie zabezpieczenia społeczne mogą także 

zmniejszać motywacje do szukania pracy (Barwińska-Małajowicz, 2021). Ponadto zauważa 

się, że w dobie kryzysu i wzrostów bezrobocia flexicurity nie może być rozumiane jako sposób 

na łatwiejsze zwalnianie pracowników (Klimek, 2010). 
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6. Podsumowanie 

Polityka flexicurity to działania polegające na poszukiwaniu równowagi między 

elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy. Ma to być rozwiązanie, które realizować 

będzie strategię win-win (tzw. win win strategy), w której zarówno pracodawcy,                                      

jak i pracobiorcy są stronami wygranymi. Elastyczność i bezpieczeństwo, które spostrzegane 

są jako przeciwstawne pojęcia, w modelu flexicurity mają się wspierać i uzupełniać.  

Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie wdrażania flexicurity umożliwiają każdemu 

państwu członkowskiemu na kształtowanie tej polityki w oparciu o własne uwarunkowania 

i zasady. Mają to jednak być strategie zwiększające elastyczność i bezpieczeństwo rynków 

pracy, które muszą zostać oparte na czterech, określonych przez UE obszarach, realizowanych 

w jednakowym wymiarze, bez uszczerbku żadnego z nich.  

Celem artykułu było przedstawienie cech i założeń oraz komponentów modelu 

flexicurity. W jego pierwszej części zaprezentowane zostały najważniejsze definicje oraz – na 

przykładzie Danii i Holandii, przybliżono główne powody powstania tej polityki wraz 

z procesem jej kształtowania. W wielości podejść do definicji flexicurity opracowana została 

także charakterystyka filarów tej strategii, którymi są elastyczność i bezpieczeństwo. Opisano 

również rekomendowany przez Unię Europejską model flexicurity, określający najważniejsze 

jego części wraz ze ścieżkami dochodzenia do tej strategii, które uwzględniają specyfikę 

państw członkowskich. Kolejny cel artykułu, którym było przedstawienie przykładów 

implementacji i skuteczności zaprezentowano w oparciu o doświadczenia takich państw jak 

Hiszpania czy Włochy. W efekcie, na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, 

że model flexicurity stanowi dobre rozwiązanie dla współczesnych problemów występujących 

na europejskich rynkach pracy. A korzyści z realizacji modelu flexicurity są nie do 

przecenienia. Strategia ta integruje działania w zakresie polityki zatrudnienia, zabezpieczenia 

społecznego i edukacji. Godzi interesy pracodawców i pracowników, a także zachęca do 

szukania konsensusu politycznego i społecznego. Dlatego też państwa Unii Europejskiej nie 

powinny odchodzić od tego modelu, a raczej modernizować go, uwzględniając zmieniającą się 

uwarunkowania wewnętrzne i sytuację w Europie i na świecie. Nie powinna to jednak być 

implementacja bezkrytyczna, ponieważ istnieją pewne zagrożenia związane z wdrożeniem tego 

modelu. Flexicurity musi być dobrze dopasowane do specyfiki poszczególnego rynku pracy. 

Model ten jest także kosztowny, co oznacza, że adoptowanie go przez państwo, które ma 

problemy z wysokim poziomem bezrobocia czy trwałą nierównością finansów publicznych 

może zakończyć się fiaskiem. Niemniej jednak, model flexicurity jest skuteczną strategią 

zwiększającą elastyczność i bezpieczeństwo rynków pracy w Unii Europejskiej i ma 

perspektywy do dalszego rozwoju.  
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Abstract 

This paper was designed to give a general overview of the effects of cashless economy 

policy on customer services quality management; this topic was chosen because today's offering 

of the products and services have fundamentally moved to digital form and are offered via the 

Internet. Given the importance and boost of the Internet in the internationalization of services 

and businesses, the purpose of this paper was to identify the conceptual issues surrounding 

customer service quality management –by using cashless method - and to emphasize the 

importance of cashless economy in the lives of customers. This paper defines the customer 

services quality management Framework after a brief introduction that describes the adoption 

of cashless economy policy in society's everyday routines and the necessity for customer service 

quality management. The author then explains what cashless economy is, what managing 

customer service quality, and Relationship between cashless economy policy in customer 

services quality management. Finally, this paper summarizes the benefit of cashless, the 

importance of customer services quality management in the businesses, and relationship 

between both activities.  

Keywords: Cashless economy framework, Customer services quality management. 
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1. Introduction 

A setting where cash is not physically carried from one place to another is known as a 

cashless economy (Ajayi, 2014). According to (Clinehens, 2020) our propensity to be more 

inclined to pay when there is not any actual money involved in a transaction is known as the 

"cashless effect." It implies that we are more likely to use a credit card, debit card and so on 

than cash to make a purchase than vice versa. 

The first types of cashless payments emerged in the second half of the 12th century as a 

result. Genoese businesspersons at the “Champagne Fairs,” which were crucial for European 

trade in the 12th and 13th centuries, first offered these. Italian businesspersons started 

employing plastic money instead of precious metals or cash. At these trade shows, fair letters 

are becoming more and more common. These were formal, written documents. A notary 

public's certified pledge to pay. Bills of exchange, which superseded these early forms, 

exchange. However, the most important innovation was the resolution of each merchant's 

claims and obligations through accounts maintained by banking institutions. The appropriate 

money was exchange rate tables were used to convert. This was predicated on the person's trust. 

Gathering at the recognized financial hubs (Denzel, 2008). 

Cashless economy The CBN's policies were designed to lower the cost of cash management, 

boost the effectiveness of the payments system, and promote financial inclusion. A few viewers 

[ (Garcia-Swartz, D.; Hahn, W. & Layne-Farrar, A., 2007) (Klee, 2004)] said that predictions 

of a cashless society were made because of the growing use of cashless payment systems. In a 

world without cash, customers can make payments over the internet, payment at unmanned 

vending machine, manned points of sale (POS), and using mobile devices, personal digital 

assistant PDAs, smart cards, and other electronic payment methods, such as debit and credit 

cards. Governments and business organizations strongly promote and support cashless 

transactions. (Khan, J., & Craig-Lees, M, 2009) 

On the other hand, businesses desire a customer services quality management that will help 

to offer customers good services that will meet their particular needs and support their Business 

goals. There are many research works on cashless policy but not much has been done in the 

area of businesses' customer services quality management. Therefore, this study seeks to fill the 

gap created by lack of research in the area of businesses' customer services quality management 

in relation to cashless policy economy. 
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2. Cashless economy framework 

The basic goal of a cashless economy is to totally replace physical cash in the economy 

while still allowing consumers to transact money for goods and services via digital payment 

methods. Limited cash availability helps to restrain the rate of inflation's growth. According to 

the quantity theory of money (QTM), an economy's money supply and price level are inversely 

correlated. The level of prices changes proportionally when the money supply changes, and 

vice versa (Irving Fisher, 1911). In the past, when the money supply increased in an economy 

unnaturally, inflationary conditions emerged. Inflation is caused by an excessive growth in the 

money supply, even though this relationship may not be proportionate. 

The Calculations of the Theory are written as: 

MV=PT (the Fisher Equation) 

These terms are indicated by each variable: 

M = Money supply 

V = Velocity of Circulation (the number of times money changes hands) 

 P= Average Price Level 

 T= Volume of Transaction of Goods and Services 

Milton Friedman proposed the idea that "inflation is always and everywhere a monetary 

phenomenon" in the 1950s. These few phrases capture the essence of the quantity theory of 

money. Only the excessive expansion of the money supply contributes to inflation (Dr. 

Budheshwar Prasad Singhraul and Yogita Satish Garwal, 2018). According to (European 

Central Bank, 2021) Less no cash is demanded in the market because of an increase in cashless 

transactions, which opens up opportunities for the development of the QTM theory and may 

contribute to the long-term development of a robust economy. 
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Figure 1 European Central Bank, 2021 

3. Management of quality customer service 

Every business that wants to attract customers and retain high levels of customer loyalty 

must first provide excellent customer service. Every firm needs quality management in order to 

provide the highest level of client satisfaction. According to (Albrecht, K. and Zemke, R, 1985) 

customer service is becoming more and more significant in service-related companies. Rising 

service standards brought on by competitive trends have raised customers' expectations as 

consumers become more aware of their options. Additionally, clients are expressing more and 

more dissatisfaction with the level of service they receive. Consumer expectations are wishes 

or wants that customers believe a service or product should provide. These expectations are 

developed based on prior interactions with a business and its marketing mix inputs, which 

include tangible proof, processes, and people (Booms, B.H and Bitner,M.J., 1981). The term 

"people" refers to the service providers who are vital to the creation of a service. The physical 

environment includes facilitating items and tangible clues that may be essential or incidental to 

the service being purchased. The management is much more aware of the needs of the 

customers, and technological advancements have made it possible for organizations to assist 

the customer-company exchange at the point of contact, employing EFTPOS and ATMs, for 

example. Additionally, management has been able to execute several customer-focused ideas 

that would have been nearly impossible 20 years ago, such as customer databases, thanks to 

increasingly sophisticated marketing/management information systems. As a result of these 

trends and the fact that most service industries are seeing an environment that is becoming more 

competitive, many organizations view the quality of the services they offer as being essential 
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to gaining an advantage over their rivals. Quality "has become a crucial strategic determinant 

in the contest for market share,” According to (Berry, L.l., Bennett, D.R. and Brown, C.W., 

1989) who think that service excellence is a crucial strategic tool, concur with this. As a result, 

top management commitment and a corporate culture that promotes a customer- and quality-

focused mindset throughout the organization are characteristics of organizations that are 

emerging as leaders in quality service. 

4. Relationship between cashless economy policy in customer services 

quality management  

4.1 Cashless economy policy 

The cashless economy policy consists of a package of measures directed at achieving the 

objectives of the policy. Promoting awareness through market sensitization and education is 

one of the strategies. The banks directly do this through high visibility messaging in all media, 

both separately and jointly. Cashless awareness programs are a key component of the strategy 

because by educating the public, they can assist in overcoming any potential market failure. 

This will make it simpler for suppliers to offer electronic services to both banked and unbanked 

clients who do not use their accounts or e-channels (Abubakar, F.M., & H.B. Ahmad , 2013). 

4.2 Benefits of the Cashless Economy 

Cashless offers numerous payment methods; decreases transfer/processing fees, lengthens 

transfer/transaction times, and provides immediate notification of all transactions on clients' 

accounts. Having a wide customer base, access to international goods and services, the ability 

to promote their brands and develop individualized relationships with customers, as well as 

having simpler documentation and transaction tracking, are all advantages for banks and 

merchants (Moses-Ashike, 2011). Also according to (Sharma, 2020) cashless has benefit such 

as: 

• Reduced Maintenance Costs: The cash supply chain and logistics are costing the 

exchequer their financial fate. It costs a lot of money to print money, store it, transport it, 

distribute it, and look for counterfeit money. 

• Transparency in Transactions: It is understood that using plastic money or electronic 

transfers always leaves a digital trail that benefits both the consumer and the tax collector 

(government).  

• Higher Revenue: One novel advantage of transparent deals is that tax revenue will 

increase. Resulting in the government receiving upfront payments that will then be 

transformed into public welfare policies and programs? 
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• Financial Inclusion: The desire for a cashless society would promote the enclosing of the 

populace in money. It will force the government to create a synthetic economy and bank to 

connect every family. 

• Lower transaction costs: Digital transactions save money and time on processing fees. If 

correctly executed, it will raise the rates of production and consumption, which will 

strengthen the economy. 

In a similar spirit, the cashless system offers the chance to "track the money" and so prevent 

cross-border money laundering also In light of the foregoing, it is predicted that the cashless 

system will lead to greater transparency in corporate dealings (Jaiyeola, 2011). 

4.3 Customer services quality management 

Putting the customer first because businesses rely on their customers, they must 

comprehend their present and future needs; abide by their demands, and work to surpass their 

expectations. 

The main factor separating good, poor, and neutral businesses is the standard of 

customer service. Customers who receive high-quality service are more likely to return, 

whereas those who receive poor treatment are more likely to leave and bring their friends, 

family, and coworkers with them. If all else is equal, superior customer service gives an 

advantage over rivals (Lyndsay, 2022). 

 

4.4 Importance of customer services quality management in consumer satisfaction 

When a customer's requirements or aspirations are met by a product or service, an 

emotional response and sense of pleasure are produced. Customer happiness is a dynamic 

phenomena that depends on a variety of variables. Perceived value, image, price, quality, 

dependability, and comfort have all been recognized as some of the common characteristics 

influencing customer satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Customer Satisfaction Model (Duy P.N.N. and Hoang T.M, 2017) 

According to the model (figure 2), a customer's contentment encourages repurchase 

intentions, whereas dissatisfaction prompts a consumer to stop using a product or service. This 
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model depicts many metrics for measuring customer satisfaction, which is a fatal flaw in any 

kind of business and its effectiveness (Gyambrah, 2016), as well as the importance of product 

quality and service at a particular price for ensuring customer satisfaction (Sangwan, S. and 

Pau, L.F, 2005). 

5. Conclusion 

This study's goal is to determine how the cashless economy policy affects the control of 

customer service quality. Cashless economy can participate in management of customer 

services quality. Businesses only need to use cashless methods properly, take advantage of safe 

and secure services like immediate payment certification, transparent account statements, lack 

of hidden fees, complete control over money, and streamlined transaction processes by 

providing all necessary information. Overall, the majority of businesses around the world are 

advancing in a fantastic manner toward a cashless economy. The time has come for businesses 

to leverage the cashless economy to satisfy customers, advance quickly, and establish a new 

legacy. It is time for businesses to adopt a cashless system so they can provide top-notch 

customer service quality management. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest opracowanie modelu wyceny przedsiębiorstwa na 

przykładzie danych publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dodatkowo, dzięki stworzonemu arkuszowi wyceny, wyznaczona została wartość 

przedsiębiorstwa Inter Cars S. A. przy wykorzystaniu metod: aktywów netto oraz 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Opracowanie zostało zakończone 

porównaniem wyników w ramach poszczególnych metod wyceny oraz zastosowanych w niej 

wariantów. 

Słowa kluczowe: wycena, wartość przedsiębiorstwa, metody wyceny przedsiębiorstwa 

 

A MODEL FOR ESTIMATING THE VALUE OF AN ENTERPRISE ON 

THE BASIS OF DATA PUBLISHED BY THE WARSAW STOCK 

EXCHANGE  

 

Abstract:  The aim of the article is to develop a company valuation model on the example of 

data published by the Warsaw Stock Exchange. Thanks to the created valuation sheet, the value 

of Inter Cars S.A. company was determined using the following methods: value net assets and 

discounted cash flow (DCF). The work was completed by comparing the results for individual 

valuation methods and the variants used in it. 

Keywords: valuation, enterprise value, business valuation method. 
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1. Wprowadzenie  

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest ważnym aspektem zarządzania przedsiębiorstwem. 

Dzięki niej możliwe jest długoterminowe i wieloaspektowe spojrzenie na efekty działalności 

przedsiębiorstwa. Jest ona bowiem determinowana przez wiele czynników zewnętrznych 

i wewnętrznych, co sprawia, że jej wynik odzwierciedla nie tylko skuteczność i efektywność 

zarządzania, lecz także wpływ uwarunkowań generowanych w otoczeniu bliższym lub 

dalszym. 

Wycena może być przeprowadzana w ujęciu ex post i ex ante. Można ją przeprowadzać za 

pomocą metod: majątkowych, dochodowych i mieszanych, dzięki czemu mamy do dyspozycji 

zarówno zróżnicowane instrumentarium pomiarowe, jak i wieloaspektową postać informacyjną 

wyników końcowych.  

Mając na uwadze wielość metody wyceny i czasochłonność związaną z jej 

przeprowadzaniem – celem niniejszego artykułu jest opracowanie modelu wyceny 

przedsiębiorstwa na przykładzie danych publikowanych przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo, dzięki stworzonemu arkuszowi wyceny, 

wyznaczona została wartość przedsiębiorstwa Inter Cars S. A. przy wykorzystaniu metod: 

aktywów netto oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Aby tak sformułowany 

cel zrealizować, w dalszej części przedstawiono studia literaturowe z zakresu wyceny 

przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano przyjętą metodykę badawczą oraz wyniki 

przeprowadzonych kalkulacji wraz z interpretacją. 

2. Istota wartości przedsiębiorstwa 

Pojęcie wartości jest terminem niejednoznacznym (Kramer, 2011) i znajduje ono 

zastosowanie w różnych dyscyplinach naukowych (Rudny, 2015). Według słownika języka 

polskiego jest to „cecha jakiejś rzeczy dająca się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub 

innym środkiem płatniczym” (SJP, 1981, s. 660; cit. per: Maćkowiak, 2009). W ekonomii 

natomiast wartość może być definiowana jako (Maćkowiak, 2005): 

• wartość użytkowa, czyli zdolność określonego dobra do zaspokajania potrzeb, 

• wartość wymienna, czyli zdolność określonego dobra do bycia przedmiotem wymiany 

na inne dobro, 

• cena towaru, czyli przedstawienie danego dobra w ujęciu pieniężnym, 

• wartość naturalna, czyli wartość centralna, do której dążą ceny wszystkich towarów. 

W teorii ekonomii przyjmuje się zatem, że wartość jest to cena danego dobra, które musi 

spełniać jednocześnie trzy kryteria: użyteczności, wymienialności (dostępności) oraz 
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ograniczoności/ rzadkości (Mączyńska, 2008). Istnieje jednak wiele innych funkcjonujących 

określeń tego terminu. W literaturze można bowiem spotkać się z posługiwaniem się takimi 

pojęciami jak (Wójcik-Jurkiewicz, 2009): wartość ekonomiczna, księgowa, likwidacyjna, 

odtworzeniowa, szacunkowa, podatkowa czy zabezpieczenia (zob.: Zarzecki, 1999, s. 25-37). 

W odniesieniu do przedsiębiorstwa natomiast – jego wartość także jest różnie rozumiana 

i odnosi się do kilku kryteriów, których wybrany zbiór przedstawiono w tabeli 1. Uogólniając 

– można ją jednak zdefiniować jako cenę, za jaką przedsiębiorstwo może być skutecznie 

zaoferowane do sprzedaży (Motylska-Kuźma, Wieprow, 2013).  

 

Tabela 1. 

Wartość przedsiębiorstwa – funkcjonujące określenia 
Wartość przedsiębiorstwa Interpretacja 

Wartość księgowa Wartość wykazana w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami rachunkowości. 

Wartość rynkowa  Najbardziej prawdopodobna cena, po której można kupić/ sprzedać 

dane przedsiębiorstwo na otwartym i konkurencyjnym rynku, przy 

zachowaniu warunków rzetelnej transakcji oraz racjonalnego działania 

(bez specyficznych przesłanek i kierując się dostatecznymi 

informacjami) obu jej uczestników. 

Rzetelna (rzeczywista) wartość 

rynkowa 

Tak samo, jak w przypadku wartości rynkowej – jest to cena, za jaką 

w danym czasie można kupić dane przedsiębiorstwo. Na rzeczywistą 

wartość rynkową mają jednak również wpływ czynniki 

krótkookresowe, tj. nastroje inwestorów, bieżąca koniunktura czy 

panujące trendy. 

Wartość inwestycyjna Wartość uwzględniająca indywidualne motywacje danego inwestora, 

które różnią się np. w kwestii innego podejścia do szacowania 

zdolności dochodowych, poziomu ryzyka czy potencjalnych korzyści 

wynikających z prowadzenia danego podmiotu i realizacji w nim 

podjętych strategii. 

Wartość sprawiedliwa Wartość przedsiębiorstwa funkcjonującego bez istotnych zmian i bez 

koniecznego wzrostu (jest to ochrona interesów właścicieli 

mniejszościowych). 

Wartość wewnętrzna 

(fundamentalna) 

Zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów bez względu na 

to, kto obecnie jest jego właścicielem lub w nie inwestuje. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Wójcik-Jurkiewicz 2009; Szczepankowski, 2007). 

Przedstawione w tabeli 1 funkcjonujące obszary wartości przedsiębiorstwa (poza wartością 

księgową) – stanowią jednocześnie tzw. standardy wartości, które mogą ułatwiać komunikację 

podczas faktycznej wyceny przedsiębiorstwa (Szymański, 2015). Reprezentują one bowiem 

różne podejścia w definiowaniu pojęcia wartości w zależności od różnych czynników (tj. np. 

osoby dokonującej wyceny, czasu czy sytuacji). Ustalenie standardu wartości przed 

dokonaniem wyceny – pozwala ponadto uniknąć ryzyka przyjęcia błędnych założeń, doboru 

niewłaściwej metody wyceny czy nieodpowiedniej interpretacji jej wyników (Szczepankowski, 

2007). 
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Wartość przedsiębiorstwa można również opisać od strony determinant ją tworzących 

(tamże). W literaturze są one nazywane nośnikami wartości (Składkiewicz, 2016). Badacze nie 

prezentują jednak jednolitego podejścia odnośnie do liczby tych czynników (Kazlauskiene, 

Česlovas, 2008). Niemniej – wśród najczęściej wymienianych są (Duliniec, 1998; Rappaport, 

1999; Szczepankowski, 2007; Składkiewicz, 2016): 

• tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, 

• marża zysku z działalności operacyjnej, 

• stopa podatku dochodowego, 

• inwestycje w kapitał obrotowy, 

• inwestycje w aktywa trwałe, 

• koszt kapitału, 

• okres przewagi konkurencyjnej. 

Ponadto, nośnikami wartości mogą być także (Dudycz, 2001): kapitał intelektualny, 

lojalność klientów, siła marki, zdolności wytwórcze, reputacja, zdolność przedsiębiorstwa do 

pozyskiwania nowych klientów, umiejętność opanowywania nowych rynków, zdolności 

innowacyjne, zdolności adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, wolne 

strumienie gotówki czy korzystne alianse i przejęcia. Według D. Waltersa natomiast 

 – najważniejszy element szacowania wartości stanowią przyszłe wolne przepływy pieniężne, 

a najważniejszymi (zdaniem tego autora) nośnikami wartości są (Walters, 1999; cit. per: 

Ziółkowska, 2016):  

• gotówka, 

• zainwestowany kapitał, 

• koszt kapitału. 

Należy jednak pamiętać o tym, że czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 

(w szczególności czynniki operacyjne) – nie zawsze mają charakter uniwersalny i w związku 

z tym powinny być formułowane w ścisłym powiązaniu z profilem działalności gospodarczej 

(Ziółkowska, 2016). 

W dalszej części rozważań – zostaną omówione metody wyceny przedsiębiorstwa. 

W literaturze naukowej istnieją bowiem trzy główne podejścia do wyceny (Dagilienė i in., 

2006): 

• podejście majątkowe, w którym wycenia się przedsiębiorstwo poprzez akumulację kosztów 

koniecznych do zastąpienia jego składników majątku, 

• podejście dochodowe, które uwzględnia przyszłe dochody poprzez wyznaczenie bieżącej 

wartości prognozowanej przepływów pieniężnych, 

• podejście rynkowe, w którym przedsiębiorstwo wyceniane jest na podstawie porównania 

go z innymi, podobnymi podmiotami. 

Na tej podstawie najczęściej wyróżnia się następujące grupy metod wyceny (Czyżewska i in., 

2019; Szczepankowski, 2007): 
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• majątkowe, 

• dochodowe, 

• mieszane (wykorzystujące obie ww. grupy), 

• rynkowe (porównawcze, mnożnikowe), 

• niekonwencjonalne. 

W niniejszym artykule wykorzystane zostaną metody majątkowe oraz dochodowe (ze 

względu na ich największą popularność i wartość informacyjną). 

3. Metodyka badawcza 

Metody majątkowe bazują na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa ściśle wiąże się 

z posiadanymi przez nie składnikami majątkowymi (Czyżewska i in., 2019), a zatem 

wyznaczana jest na podstawie bilansu (Mielich, 2005). Nie zawsze jednak bilans jest jedynym 

słusznym źródłem danych. Według D. Ricardo na przykład – w podejściu majątkowym 

– przedsiębiorstwo warte jest dokładnie tyle, ile funkcjonujące w nim czynniki produkcji, które 

wyraża się najczęściej w cenach ich nabycia lub kosztach wytworzenia (Michalak, 2014). 

Do koncepcji majątkowych zaliczają się (Kwiedorowicz-Andrzejewska, 2016; Maćkowiak, 

2014; Michalak, 2014; Mielich, 2005; Szczepankowski, 2007; Zarzecki, 1999): 

• metoda wartości księgowej, 

• metoda skorygowanej wartości księgowej netto, 

• metoda wartości odtworzeniowej, 

• metoda wartości likwidacyjnej, 

• metoda wartości sprawiedliwej, 

• metoda wartości zamiany. 

Metoda wartości księgowej oraz – silnie powiązana z nią – metoda skorygowanej 

wartości księgowej netto, należą do najpopularniejszych sposobów na majątkową wycenę 

przedsiębiorstw. Podstawą obu z nich jest bilans. Wartość księgowa majątku jest bowiem sumą 

wartości aktywów przedsiębiorstwa z pomniejszeniem ich o pasywa bieżące oraz zobowiązania 

długoterminowe. W związku z tym – metodę tę często nazywa się także metodą wartości 

aktywów netto (Zarzecki, 1999). 

Skorygowana wartość księgowa netto (nazywana również skorygowanymi aktywami 

netto) jest natomiast udoskonaloną wersją poprzedniczki. Jej podstawą również jest bilans 

(a dokładnie wartość kapitału własnego). Różnicą jednak jest uwzględnianie w niej korekt 

służących urealnieniu wartości przedsiębiorstwa. Korekty te mogą dotyczyć np. składników 

majątku nieuwzględnionych w bilansie. Wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa przy pomocy 
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tej metody jest zatem bardziej rzetelne niż w przypadku zastosowania tradycyjnej wartości 

księgowej netto (Janowicz, 2009).  

Opisane metody bazujące na wartości księgowej netto powszechnie uważane są za proste 

w obliczeniach i interpretacji. Do ich poprawnego zastosowania – wymagana jest jednak spora 

wiedza i doświadczenie (Zarzecki, 1999). 

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flows) 

opiera się na szacunkach przyszłych wolnych przepływów pieniężnych wynikających 

z prowadzenia działalności (Dluhošová, 2012). Skupia się zatem wokół tego, w jakim zakresie 

aktywa przedsiębiorstwa mogą przynieść korzyści jego właścicielom oraz czy stopa zwrotu 

z inwestycji w zakup podmiotu – będzie ich satysfakcjonować (Wróblewski, 2016). Model 

DCF stanowi sumę (Wędzki, 2013): 

• szacowanej wartości wolnych przepływów pieniężnych z danego okresu, zdyskontowanych 

stopą, która uwzględnia ryzyko, 

• wartości rezydualnej przepływów pieniężnych po danym okresie. 

Można go zatem wyrazić wzorem (1) (Krzeszowski, 2014). 

𝑉 =  
𝐹𝐶𝐹1

(1+𝑟)1 + 
𝐹𝐶𝐹2

(1+𝑟)2 + 
𝐹𝐶𝐹3

(1+𝑟)3 + … + 
𝐹𝐶𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑛 + 
𝑅𝑉

(1+𝑟)𝑛 , (1) 

gdzie: 

V – wartość przedsiębiorstwa, 

FCFi – wolne przepływy pieniężne w danym okresie, 

r – stopa dyskontowa, 

n – liczba okresów w prognozie, 

RV – wartość rezydualna8 (podczas wyceny przedsiębiorstwa w trakcie likwidacji wartość 

rezydualną zastępuje się przychodami ze sprzedaży składników majątku). 

Niektórzy autorzy jednak – do wzoru (1) dodają jeszcze wartość obecną nieoperacyjnych 

aktywów przedsiębiorstwa (Szczepankowski, 2007). Wtedy wartość podmiotu ustalana jest 

przy pomocy wzoru (2). 

𝑉 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑖

𝑛=1

+
𝑅𝑉

(1 + 𝑟)𝑛
+ 𝑃𝑉𝑁𝑂𝐴 , 

(2) 

 

gdzie: 

PVNOA – obecna wartość nieoperacyjnych aktywów przedsiębiorstwa. 

W literaturze najczęściej wyróżnia się dwie podstawowe odmiany metody DCF (Dziubek 

A., Dziubek J., 2016; Szczepankowski, 2007): 

• zdyskontowane wolne przepływy pieniężne dla właścicieli przedsiębiorstwa, czyli tzw. 

FCFE (Free Cash Flow to Equity), 

 
8 Wzór na jej obliczenie zostanie podany w dalszej części artykułu. 
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• zdyskontowane wolne przepływy pieniężne dla ogółu przedsiębiorstwa (wszystkich stron 

wnoszących kapitał), tzw. FCFF (Free Cach Flow to Firm). 

FCFE dyskontowane są stopą kosztu kapitału własnego i przy ich pomocy można ustalić 

wartość kapitałów własnych, a zatem wartość netto przedsiębiorstwa (Szczepankowski, 2007). 

FCFE wyznaczany jest według wzoru (3) (Zarzecki, 1999). 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝑧𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑦𝑧𝑎𝑐𝑗𝑎 − 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑡𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

− 𝑧𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜 − 𝑠𝑝ł𝑎𝑡𝑎 𝑧𝑎𝑑ł𝑢ż𝑒𝑛𝑖𝑒

+ 𝑧𝑎𝑐𝑖ą𝑔𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑦𝑡ó𝑤 

(3) 

          

FCFF podlegają natomiast dyskontowaniu stopom średniego ważonego kosztu kapitału 

(WACC), wyrażonego wzorem (4) (Karbownik, Jonek-Kowalska, 2011). FCFF obliczany jest 

ze wzoru (5) (Zarzecki, 1999). W przypadku zastosowania tego rodzaju metody DCF  

– obliczona zostanie wartość brutto przedsiębiorstwa (Szczepankowski, 2007). 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
(𝐸 × 𝐶𝑒 + 𝐷 × 𝐶𝑑 × (1 − 𝑇))

𝐸 + 𝐷
, 

(4) 

gdzie: 

E – kapitał własny, 

Ce – koszt kapitału własnego, 

D – kapitał obcy, 

Cd – koszt kapitału obcego, 

T – podatek dochodowy. 

FCFF = NOPAT + amortyzacja − wydatki inwestycyjne −

zwiększenie kapitału pracującego,  

(5) 

gdzie: 

NOPAT – zysk operacyjny po opodatkowaniu. 

We wspomnianym wzorze na obliczenie wartości przedsiębiorstwa metodą DCF (wzór (1) 

i (2)) – pojawia się wartość rezydualna (końcowa) przedsiębiorstwa. Szacuje się, że wartość ta 

kształtuje ok. 70% pełnej wartości wycenianego podmiotu (tamże), stąd jej wyznaczenie jest 

bardzo ważnym etapem w procesie wyceny. Wartość rezydualną można obliczyć 

z wykorzystaniem wzoru (6) lub (7) (tamże). Oba przedstawione wzory – przy właściwych 

założeniach – dają dokładnie takie same wyniki, a zatem istnieje pełna dowolność w ich 

stosowaniu podczas dokonywania wyceny. 

𝑅𝑉 =  
𝐶𝐹𝑛×(1+𝑔)

𝑟−𝑔
,  

 

(6) 
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gdzie: 

RV – wartość rezydualna, 

CFn – wolne przepływy pieniężne ustalone w ostatnim roku projekcji finansowej, 

g – szacowana stała stopa wzrostu wartości przepływów pieniężnych po okresie ich 

szczegółowej projekcji, 

r – stopa dyskontowa (czyli koszt kapitału). 

𝑅𝑉 =  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑛+1×(1−

𝑔

𝑅𝑂𝐼𝐶
)

𝑟−𝑔
,   

(7) 

gdzie: 

ROIC – przewidywana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału dla okresu po projekcji 

finansowej. 

Metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych DCF jest jedną 

z najpopularniejszych (o ile nie najpopularniejszą) metodą wyceny przedsiębiorstwa.                           

Do jej niewątpliwych zalet zaliczają się (Niemiec, 2009; Wróblewski, 2016): 

• bardzo dobre odwzorowanie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa, 

• bazowanie na wielkościach gotówkowych, a nie księgowych (jest więc bardziej 

obiektywna), 

• określanie niezbędnych aktywów w prowadzeniu działalności (odwzorowuje proces 

tworzenia wartości), 

• perspektywiczność (spojrzenie na przedsiębiorstwo w aspekcie długookresowym), 

• uwzględnianie struktury źródeł finansowania, 

• uniwersalność i kompleksowość. 

DCF cechują się również pewnymi niedoskonałościami. Wśród nich można wymienić (Begović 

i in., 2013; Niemiec, 2009; Wróblewski, 2016): 

• trudności z ustaleniem przyszłych przepływów pieniężnych, stopy dyskontowej oraz stopy 

wzrostu, 

• ryzyko przeszacowań wartości rezydualnej, 

• wysoka pracochłonność metody, a w efekcie również jej kosztowność, 

• nieuwzględnianie w modelu wahań stóp procentowych, 

• problemy z uwzględnieniem wielkości realnej tarczy podatkowej, 

• dezaktualizacja wyceny (dane wejściowe przedstawiane są statycznie i niezmiennie, 

a zatem każda ich zmiana powoduje konieczność przeprowadzenia wyceny od nowa). 

Opisane powyżej metody majątkowe oraz dochodowe cechują się wieloma zaletami oraz 

wadami ich stosowania. Metody majątkowe są stosunkowo proste i szybkie w obliczeniach, 

jednak nie ukazują związku z dochodowością przedsiębiorstw ani ich potencjałem rozwoju 

(Miciuła, 2014). Metody dochodowe natomiast obejmują wszystkie istotne zmienne 
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ekonomiczne przedsiębiorstwa, jednak mają także wysoki stopień złożoności oraz wiele 

niepewnych czynników, tj. np. horyzonty czasowe czy stopy dyskontowe (tamże). Wybór 

odpowiedniej metody powinien być poprzedzony określeniem celu wyceny, aktualnego stanu 

gospodarki, sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa, a także jego charakteru i specyfiki 

(Paździor, 2015). W dalszej części artykułu metody te zostaną wykorzystane do wyceny 

przykładowego przedsiębiorstwa notowanego na GPW w Warszawie. 

4. Wyniki badań 

W artykule wycenianym przedsiębiorstwem jest polski lider na rynku dystrybucji 

samochodowych części zamiennych – spółka Inter Cars S.A (Inter Cars, 2021). Rynek części 

zamiennych określany jest także mianem „aftermarket”, w którego skład wchodzą części 

samochodowe (wyprodukowane lub zregenerowane) oraz akcesoria (Market Hub, 18.08.2022). 

Obejmuje przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność ujętą w dziale 29 Polskiej Klasyfikacji 

Działalności: Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 

motocykli”. Na rynku dystrybucji samochodowych części zamiennych w Polsce 

– największymi konkurentami dla spółki Inter Cars S.A. są (tamże): Auto Partner S.A., Moto 

Profil Sp. z o.o., oraz Groupauto Polska Sp. z o.o. Inter Cars S.A. swoją działalność prowadzi 

jednak nie tylko w Polsce, lecz także na terenie 21 innych krajów w Europie, takich jak: 

Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Węgry, Włochy, Chorwacja, 

Belgia, Rumunia, Łotwa, Cypr, Bułgaria, Estonia, Mołdawia, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, 

Grecja, Serbia oraz Malta (Inter Cars, 2021). To sprawia, że pozostaje znaczącym graczem 

również w skali świata. Zajmuje bowiem pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, 

drugie miejsce w całej Europie oraz ósme – w rankingach światowych (Inter Cars, 2021). 

Wycenę rozpoczęto od obliczenia wartości przedsiębiorstwa metodą aktywów netto.                                    

Wynik stanowi wartość kapitałów własnych spółki i przedstawiono go w tabeli 2. 

Tabela 2.  

Wartość aktywów netto 

Wyszczególnienie Wartość (w zł) 

Aktywa ogółem 6 282 666 000 

Zobowiązania długoterminowe 1 075 932 000 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 117 050 000 

Wartość aktywów netto 3 089 684 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Inter Cars, 2021).  

 

Przy aktualnej liczbie akcji w obrocie tej spółki (14 168 100 szt.), wartość kapitałów własnych 

przedsiębiorstwa na jedną akcję wynosi 218,07 zł. Kurs natomiast (według danych na dzień 
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08.06.2022 r. godz. 17:00) wynosił 413 zł/ akcję. Oznacza to, że w tym wariancie wyceny – są 

one przewartościowane (tabela 3). 

Tabela 3. 

Wartość kapitału własnego na akcję 

Wyszczególnienie Wartość 

Kurs  413 

Wartość przedsiębiorstwa (kap. wł.) 3 089 684 000 

Liczba akcji 14 168 100 

Wartość na 1 akcję 218,07 

Cena/wartość 1,894 

% przewartościowania 89,4% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przewartościowanie akcji w odniesieniu do wartości księgowej spółki nie jest zjawiskiem 

negatywnym. Wynika z nieujmowania w bilansie zasobów niematerialnych (tj. kapitału 

ludzkiego, renomy, pozycji rynkowej, sieci dostawców i odbiorców), a także potencjału 

rozwojowego przedsiębiorstwa (czyli zdolności do generowania zysku w przyszłości). 

Świadczy też o pozytywnym postrzeganiu spółki przez inwestorów. 

W kolejnym kroku, przeprowadzono wycenę metodą zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych. Obliczenia rozpoczęto od wyznaczenia stopy wzrostu przychodów                                     

dla pięcioletniego okresu szczegółowej prognozy. Jej poziom wyznaczono w trzech wariantach 

średniej ważonej z prognozy wzrostu przychodów dla branży części samochodowych w Polsce 

(dane z raportu Technavio, 18.08.2022) oraz średniorocznego wzrostu przychodów                              

ze sprzedaży spółki Inter Cars S.A. z ostatnich dziesięciu lat (Inter Cars, 2011-2021).                    

Sposób obliczania stopy wzrostu przychodów dla wszystkich wariantów przedstawiają kolejno 

wzory: (8), (9) i (10). 

𝑔1  =  0,6 × 𝑦𝑝 + 0,4 × 𝑦𝑏,  (8) 

gdzie: 

𝑔 – stopa wzrostu przychodów 

𝑦𝑝 – średnioroczny wzrost przychodów przedsiębiorstwa z ostatnich dziesięciu lat, 

𝑦𝑏  – prognoza dla branży części samochodowych. 

 

𝑔2  =  0,8 × 𝑦𝑝 + 0,2 × 𝑦𝑏,  (9) 

 

𝑔3  =  𝑦𝑝  (10) 
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Średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży z ostatnich dziesięciu lat w badanej spółce 

wynosi 16,04%, prognoza dla branży natomiast – 7,58%. Ostateczne wartości stóp wzrostu dla 

wszystkich wariantów przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela 4. 

Stopy wzrostu przychodów – warianty  

Nr wariantu Stopa wzrostu przychodów 

Wariant I 12,66% 

Wariant II 14,35% 

Wariant III 16,04% 

Źródło: opracowanie własne. 

Każdy wariant przedstawiono w osobnym arkuszu MS Excel. Do każdego wprowadzono 

także pozostałe dane z roku 2021 dotyczące przychodów ze sprzedaży, amortyzacji, zysku 

operacyjnego po opodatkowaniu (NOPAT), wydatków inwestycyjnych (CAPEX) oraz zmiany 

w kapitale obrotowym netto. Prognozę wolnych przepływów pieniężnych dla wariantu I 

przedstawiono w tabeli 5, dla wariantu II – w tabeli 6, a dla wariantu III – w tabeli 7. 

Tabela 5. 

Prognoza wolnych przepływów pieniężnych – wariant I  

Wyszczególnienie 
Lata 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Przychody ze 

sprzedaży 

12 242 

047 

13 791 

890  

15 537 

943 

17 505 

047 

19 721 

186 

22 217 

888 

Amortyzacja 130 011  148 213 168 962 192 617 219 583 250 325 

NOPAT 699 580  551 676 621 518 700 202 788 847 888 716 

CAPEX 82 716  262 046 295 221 332 596 374 703 422 140 

Zmiana KON 343 470  384 686  430 849 482 551 540 457 605 311 

Wolne przepływy 

pieniężne 
403 405  53 156 64 410 77 672 93 272 111 589  

*dane w tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 6. 

Prognoza wolnych przepływów pieniężnych – wariant II 

Wyszczególnienie 
Lata 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Przychody ze 

sprzedaży 

12 242 

047  

13 998 

781 

16 007 

606 

18 304 

697 

20 931 

421 

23 935 

080 

Amortyzacja 130 011  148 213 168 962 192 617 219 583 250 325 

NOPAT 699 580  559 951 640 304 732 188 837 257 957 403 

CAPEX 82 716  265 977 304 145 347 789 397 697 454 767 

Zmiana KON 343 470  384 686 430 849 482 551 540 457 605 311 

Wolne przepływy 

pieniężne 
403 405 57 501 74 273 94 465 118 687 147 650 
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*dane w tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 7. 

Prognoza wolnych przepływów pieniężnych – wariant III 

*dane w tys. zł. 
Źródło: opracowanie własne. 

Następnie ustalono wysokość stopy dyskontowej (czyli, zgodnie z założeniami, 

średnioważonego kosztu kapitału – WACC).9 Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 8.  

Tabela 8. 

Wysokość stopy dyskontowej (WACC) 

Wyszczególnienie Wartość 

- WIBOR 1R 6,8% 

- marża 1,5% 

Koszt kapitału obcego 8,3% 

- stopa wolna od ryzyka 3,7% 

- beta10 0,2625 

- premia za ryzyko 5% 

Koszt kapitału własnego 5,01% 

- wartość kapitału własnego 3 089 684 000 

- wartość zobowiązań oprocentowanych 1 224 360 000 

- ∑ 4 314 044 000 

- stopa podatku dochodowego 19% 

WACC 5,50% 

Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnim krokiem było wyznaczenie zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych, 

wartości rezydualnej oraz wartości końcowej przedsiębiorstwa. Wszystkie ww. etapy zostały 

obliczone automatycznie przez przygotowany wcześniej arkusz MS Excel. Wyniki dla 

wariantów I, II i III przedstawione zostały kolejno w: tabeli 9, tabeli 11 oraz tabeli 13. 

 

 
9 Stopę wolną od ryzyka (oszacowaną na poziomie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych) oraz WIBOR 

1R przyjęto na dzień 18.05.2022 r. 
10 Współczynnik beta obliczono za pomocą ilorazu kowariancji miesięcznej stopy zwrotu z akcji spółki Inter Cars 

S. A. oraz indeksu portfela rynkowego (WIG-motoryzacja) z wariancją stopy zwrotu z indeksu portfela rynkowego 

(WIG-motoryzacja) z lat 2017-2021. 

Wyszczególnienie 
Lata 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Przychody ze sprzedaży 12 242 047 14 205 671 16 484 261 19 128 336 22 196 522 25 756 844 

Amortyzacja 130 011 148 213 168 962 192 617 219 583 250 325 

NOPAT 699 580 568 227 659 370 765 133 887 861 1 030 274 

CAPEX 82 716 269 908 313 201 363 438 421 734 489 380 

Zmiana KON 343 470 384 686 430 849 482 551 540 457 605 311 

Wolne przepływy pieniężne 403 405 61 845 84 283 111 761 145 254 185 907 
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Tabela 9. 

Wyniki wyceny metodą DCF – wariant I 

Wyszczególnienie Obliczenia 

- WACC 5,50% 

- FCFF_2022 53 155 833 

- FCFF_2023 64 410 340 

- FCFF_2024 77 672 386 

- FCFF_2025 93 271 612 

- FCFF_2026 111 589 229 

- Stała stopa wzrostu FCFF po okresie szczegółowej projekcji 3,79% 

Wartość rezydualna 6 781 210 291 

Dyskonto_2022 1,055 

Dyskonto_2023 1,113 

Dyskonto_2024 1,174 

Dyskonto_2025 1,239 

Dyskonto_2026 1,307 

Wartość przedsiębiorstwa 5 524 139 252 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

W wariancie I – przy założonej stopie wzrostu przychodów w latach 2022-2026 na 

poziomie 12,66%, stałej stopie wzrostu po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 3,79% 

oraz stopie dyskontowej na poziomie 5,5% – wartość spółki Inter Cars S. A. wynosi 

5 524 139 252 zł. Wolne przepływy pieniężne wykazują rosnącą tendencję w czasie. Przy 

aktualnej liczbie akcji w obrocie tej spółki (14 168 100 szt), wartość przedsiębiorstwa na jedną 

akcję wynosi 389,90 zł. Oznacza to, że w tym wariancie wyceny – są one nieznacznie 

przewartościowane11 (tabela 10). 

Tabela 10. 

Wartość na akcję – wariant I 

Wyszczególnienie Wartość 

Kurs  413 zł 

Wartość przedsiębiorstwa 5 524 139 252 zł 

Liczba akcji 14 168 100 

Wartość na 1 akcję 389,90 zł 

Cena/wartość 1,059 

% przewartościowania 5,9% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
11 Należy jednak pamiętać o tym, że wariant I został przygotowany z dużą ostrożnością w szacowaniu przepływów 

pieniężnych. 
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Tabela 11. 

Wyniki wyceny metodą DCF – wariant II 

Wyszczególnienie Obliczenia 

- WACC 5,50% 

- FCFF_2022 57 500 536 

- FCFF_2023 74 273 249 

- FCFF_2024 94 465 038 

- FCFF_2025 118 686 551 

- FCFF_2026 147 650 262 

- Stała stopa wzrostu FCFF po okresie szczegółowej projekcji 3,79% 

Wartość rezydualna 8 972 617 513 

Dyskonto_2022 1,055 

Dyskonto_2023 1,113 

Dyskonto_2024 1,174 

Dyskonto_2025 1,239 

Dyskonto_2026 1,307 

Wartość przedsiębiorstwa 7 276 417 434 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

W wariancie II – przy założonej stopie wzrostu przychodów w latach 2022-2026 na 

poziomie 14,36%, stałej stopie wzrostu po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 3,79% 

oraz stopie dyskontowej na poziomie 5,5% – wartość spółki Inter Cars S. A. wynosi 

7 276 417 434 zł. Wolne przepływy pieniężne wykazują rosnącą tendencję w czasie. Przy 

aktualnej liczbie akcji – wartość przedsiębiorstwa na jedną akcję wynosi 513,58 zł. Oznacza to, 

że w tym wariancie wyceny – są one niedowartościowane (tabela 12). 

Tabela 12. 

Wartość na akcję – wariant II 

Wyszczególnienie Wartość 

Kurs  413 zł 

Wartość przedsiębiorstwa 7 276 417 434 zł 

Liczba akcji 14 168 100 

Wartość na 1 akcję 513,58 zł 

Cena/wartość 0,804 

% niedowartościowania -19,6% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 13. 

Wyniki wyceny metodą DCF – wariant III 

Wyszczególnienie Obliczenia 

- WACC 5,50% 

- FCFF_2022 61 845 238 

- FCFF_2023 84 283 009 

- FCFF_2024 111 761 463 

- FCFF_2025 145 253 660 

- FCFF_2026 185 907 296 

- Stała stopa wzrostu FCFF po okresie szczegółowej projekcji 3,79% 

Wartość rezydualna 11 297 474 438 

Dyskonto_2022 1,055 

Dyskonto_2023 1,113 

Dyskonto_2024 1,174 

Dyskonto_2025 1,239 

Dyskonto_2026 1,307 

Wartość przedsiębiorstwa 9 133 984 089 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

W wariancie III natomiast – przy założonej stopie wzrostu przychodów w latach 2022-2026 

na poziomie 16,04%, stałej stopie wzrostu po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 

3,79% oraz stopie dyskontowej na poziomie 5,5% – wartość spółki Inter Cars S. A. wynosi  

9 133 984 089 zł. Wolne przepływy pieniężne wykazują rosnącą tendencję w czasie. Przy 

aktualnej liczbie akcji – wartość przedsiębiorstwa na jedną akcję wynosi 644,69 zł. Oznacza to, 

że w tym wariancie wyceny – są one niedowartościowane (tabela 14). 

Tabela 14. 

Wartość na akcję – wariant III 

Wyszczególnienie Wartość 

Kurs  413 zł 

Wartość przedsiębiorstwa 9 133 984 089 zł 

Liczba akcji 14 168 100 

Wartość na 1 akcję 644,69 zł 

Cena/wartość 0,641 

% niedowartościowania -35,9% 

Źródło: opracowanie własne. 

Niedowartościowanie spółki w przypadku wariantów II i III (z racji tego, że wycena nie 

uwzględnia wyłącznie wartości księgowej netto przedsiębiorstwa, a wartość całkowitą 

obliczoną zgodnie z podejściem dochodowym) – jest zjawiskiem pozytywnym. Pozwala 

inwestorom podjąć decyzję o zakupie akcji po obecnej cenie, a następnie – oczekiwaniem jej 

wzrostu. 
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W wyniku przeprowadzonej wyceny spółki Inter Cars S. A., otrzymano różne wartości 

przedsiębiorstwa w zależności od zastosowanej metody oraz wprowadzonych założeń. 

Podsumowanie wszystkich wyników przedstawiono w tabeli 15. 

 Tabela 15. 

Podsumowanie wyników 

Metoda Wartość spółki  

Aktywów netto 3 089 684 000 zł 

DCF (wariant I – pesymistyczny)  5 524 139 252 zł 

DCF (wariant II – ostrożny) 7 276 417 434 zł 

DCF (wariant III – optymistyczny)  9 133 984 089 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Wartość aktywów netto stanowi najgorszy wynik spośród wszystkich wariantów.                           

Należy jednak pamiętać o tym, że odzwierciedla on wartość przedsiębiorstwa na dany dzień 

bilansowy i nie uwzględnia wszystkich stron wnoszących kapitał. W przypadku spółek 

z ugruntowaną pozycją na rynku i stale rosnącymi dochodami – może stanowić informację 

uzupełniającą w zakresie wielkości majątku (własnego) przedsiębiorstwa. W niniejszym 

artykule – ze względu na pozycję spółki na rynku oraz jej wyniki finansowe – to wartość 

obliczona przy pomocy metody dochodowej (DCF) została uznana za bardziej realną 

Rysunek 1. Prognozowane wolne przepływy pieniężne w zależności od wariantu 

Źródło: opracowanie własne. 
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i wiarygodną. Poszczególne jej warianty znacznie jednak różnią się między sobą przede 

wszystkim                             ze względu na duże różnice pomiędzy szacowaną stopą wzrostu 

przychodów. W konsekwencji – występują także istotne różnice w wysokości wolnych 

przepływów pieniężnych. Zaprezentowano je na rysunku 1. 

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, który z wariantów przedstawia wartość 

przedsiębiorstwa najbardziej rzeczywistą. W niniejszym artykule założono, że ostateczny 

wynik stanowi średnia arytmetyczna z ww. trzech wariantów wyceny.                                                  

Wartość przedsiębiorstwa Inter Cars S. A. wynosi zatem 7 311 513 592 zł, czyli 514,05 zł/ 

akcję. Biorąc pod uwagę obecny kurs – są one niedowartościowane o ok. 20%. 

5. Podsumowanie 

Wycenianą spółką było przedsiębiorstwo Inter Cars S. A. z branży dystrybucji części 

samochodowych. Wynik stanowi 3 089 684 000 zł wartości aktywów netto. Wycenę metodą 

DCF przeprowadzono natomiast w trzech wariantach stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży. 

Po ich uśrednieniu – przedsiębiorstwo warte jest 7 311 513 592 zł. Wyniki dla wszystkich 

trzech wariantów oraz metody aktywów netto zostały zaprezentowane na rysunku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Podsumowanie wyników (wartości podane w mln zł) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Duża rozbieżność w wycenie pomiędzy dwoma grupami metod (majątkowymi 

i dochodowymi) wynika przede wszystkim z tego, że metoda majątkowa (aktywów netto) 

odzwierciedla wartość spółki jedynie na dany dzień bilansowy i nie uwzględnia wszystkich 

stron wnoszących kapitał. Stanowi zatem informację o wartości majątku przedsiębiorstwa, ale 

finansowanego wyłącznie kapitałem własnym. Metoda dochodowa (DCF) natomiast bazuje                  

na zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, a zatem – w dużej mierze – 

na potencjale rozwojowym organizacji. 

Należy także podkreślić, że wartość wycenianej spółki nie jest dożywotnia.                                 

Może (i najpewniej) będzie ulegać zmianom w kolejnych latach. Dlatego też, konieczne jest jej 

regularne aktualizowanie. W dalszych analizach – warto również wykorzystać inne metody 

wyceny przedsiębiorstw, np. metody mnożnikowe. Wyniki mogą bowiem dostarczać 

dodatkowej informacji do wyceny przeprowadzonej w ramach niniejszej pracy. 
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Streszczenie: Wykorzystanie metod i technik analizy procesów logistycznych potrafi 

pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz podwyższyć jakość 

dostarczanych wyrobów i świadczonych usług klientowi. Celem niniejszego artykułu jest 

przedstawienie korzyści wynikających z wykorzystania metod i technik analizy procesów 

logistycznych. W artykule przedstawiona została istota zarządzania procesowego, pojęcie 

proces oraz ich klasyfikacja. Kolejna część pracy przedstawia metody i techniki analizy 

procesów logistycznych. Opisana została istota, przykład oraz budowa mapy procesu w notacji 

BPMN 2.0, diagramu Ishikawy, metody 5Why oraz analizy FMEA. Praca została napisana                  

w oparciu o analizę literaturową.  

Słowa kluczowe: mapa procesu, BPMN 2.0, diagram Ishikawy, 5W, analiza FMEA. 

METHODS AND TECHNIQUES FOR ANALYSIS OF LOGISTIC 

PROCESSES 

Abstract: The use of methods and techniques for analyzing logistics processes can positively 

affect the functioning of the company and increase the quality of delivered products and 

services to the customer. The purpose of this article is to present the benefits of using methods 

and techniques for analyzing logistics processes. The article presents the essence of process 

management, the concept of process and their classification. The next part of the work presents 

the methods and techniques of analyzing logistics processes. The essence, example and 

construction of the process map in BPMN 2.0 notation, Ishikawa diagram, 5Why method and 

FMEA analysis were described. The work was written based on a literature analysis. 

Keywords: process map, BPMN 2.0, Ishikawa diagram, 5W, FMEA analysis. 
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1. Wprowadzenie 

Analiza procesów logistycznych jest kluczowym działaniem, którego celem jest 

zlokalizowanie występujących zakłóceń w przedsiębiorstwie, które mają negatywny wpływ na 

funkcjonowanie procesu, satysfakcję klienta, generują dodatkowe koszty, bądź opóźnienia. 

Rzetelne przeprowadzenie analizy i wyciągnięcie odpowiednich wniosków pozwoli podjąć 

decyzję odnośnie dalszych działań, które mogą przyjąć postać zignorowania zakłócenia, 

doskonalenia procesu, przeprowadzenia gruntownych zmian, bądź ponownego opracowania 

modelu procesu. Według G. Cokins można rozróżnić następujące cele identyfikacji procesowej 

(Cokins, 1996; Ossowski, 2012): 

• wyodrębnienie procesów występujących w przedsiębiorstwie; 

• opracowanie działań wykonywanych w danym procesie; 

• opisanie przebiegu procesów; 

• określenie powiązań między procesami; 

• określenie obszarów zaangażowanych w realizację procesów; 

• przeprowadzenie klasyfikacji procesów; 

• zdefiniowanie produktów i ich odbiorców; 

• określenie przebiegu procesu; 

• doskonalenie procesów 

Wykorzystanie różnych metod oraz technik umożliwia dokonanie analizy procesów 

logistycznych, która jest niezbędna do znalezienia problemów występujących w danym 

przedsiębiorstwie.  
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2. Zarządzanie procesami 

Zarządzanie procesowe jest zbiorem czynności, do których należy planowanie, kierowanie 

zasobami ludzkimi, podejmowanie decyzji, organizowanie oraz ciągłe doskonalenie 

(Maciejczak, 2011). W celu lepszego poznania zarządzania procesowego, należy zapoznać się 

z pojęciem proces. Jest to zbiór czynności ze sobą wzajemnie powiązanych (Hammer, 1996). 

Optymalizacja przepływu towarów, zmniejszenie kosztów oraz skrócenie realizowanych 

procesów możliwe jest dzięki rozwojowi logistyki. To wszystko jest znacznie ułatwione dzięki 

automatyzowaniu i zrobotyzowaniu procesów. Pomimo ogromnego wsparcia informatycznego, 

wziąć istnieją elementy logistyki, które wymagają wciąż można usprawniać pod względem 

redukcji kosztów i skrócenia czasu trwania procesu. Są to na przykład magazynowanie                      

oraz transport (Skowronek, 2007).  

Klasyfikację procesów przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. 

Klasyfikacja procesów logistycznych. 

Klasyfikacja Charakterystyka 

Mega procesy Na poziomie strategicznym zarządzania podstawowym celem jest podwyższenie 

zadowolenia klientów, właścicieli firmy, współpracowników. 

Procesy główne Na poziomie taktycznym zarządzania mega procesy dzieli się na procesy i wówczas 

podstawowym celem jest optymalizacja tych procesów. 

Subprocesy Na poziomie operacyjnym projektuje się subprocesy i operacje, wówczas optymalnym 

celem jest wykorzystanie zasobów (maszyn, urządzeń, informacji). 

Procesy podstawowe Są to procesy przynoszące bezpośrednio wartość dodaną dla organizacji i dla klienta. 

Procesy te rozpoczynają się na wejściu i od kontaktu z klientem, np. wytworzenie i 

sprzedaż wyrobu firmie produkcyjnej, prowadzenie ksiąg rachunkowych w biurze 
rachunkowym.  

Procesy pomocnicze Te procesy są traktowane jako uzupełnienie procesów głównych. Nie wnoszą one 

bezpośrednio wartości dodanej, wspierają procesy główne. Dzięki nim procesy główne 

mogą być sprawnie realizowane, a firma funkcjonować (remonty i konserwacja 

urządzeń, transport).  

Procesy zarządcze Są to procesy służące do nadzoru nad pozostałymi procesami oraz służące rozwojowi 

firmy. Obejmują one zwykle czynności związane z planowaniem, nadzorem, 

controllingiem. Mają charakter jest „usługa” o charakterze niematerialnym (np. 

przygotowanie, koncepcyjny, których efektem i przekazywanie decyzji podejmowanie 

oraz kontrola i ich realizacji). 

Procesy tworzące 

wartość dodaną 

Są to procesy zaspokajające potrzeby i oczekiwania klientów, za które jest on gotów 

zapłacić. 

Procesy nietworzące 

wartości dodanej 

Procesy niezbędne do tego, aby te, które tworzą taką wartość, mogły zaistnieć. 

Procesy wewnątrz 

funkcyjne 

Procesy zawierające się wewnątrz jednej funkcji (np. zaopatrzenie) lub w jednej 

komórce organizacyjnej (np. magazynowanie zaopatrzenia) 

Procesy między 
funkcyjne 

Procesy przebiegające przez różne komórki różnych funkcji. 

Procesy innowacyjne Procesy polegające m.in. na badaniu potrzeb klienta i projektowaniu produktu lub 

usługi. 

Procesy operacyjne Procesy polegające m.in. na wytworzeniu produktu i dostarczeniu go klientowi. 

Procesy obsługi 

posprzedażowej 

Procesy polegające m.in. na obsłudze klienta po dostarczeniu mu produktu lub usługi. 

Note: Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007 
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3. Mapa procesu w notacji BPMN 2.0 

BPMN – z ang. Business Process Modeling Notation – Notacja modelowania procesu 

biznesowego. Wykorzystanie notacji BPMN 2.0 pozwala stworzyć graficzną mapę procesu, 

będącą jedną z technik analizy procesów logistycznych. Mapa ta przedstawia proces w rozbiciu 

na poszczególne czynności przyporządkowane do poszczególnych obszarów,                                     

które odpowiedzialne są za wykonanie poszczególnych zadań. Głównymi celami tej metody                         

są (Biernacki, 2017): 

• minimalizacja wykorzystania zasobów; 

• minimalizacja kosztów; 

• skrócenie czasu trwania poszczególnych czynności i całego procesu; 

• wyodrębnienie ograniczeń i ich zminimalizowanie; 

• eliminacja wąskich gardeł; 

• stworzenie standardu zaakceptowanego przez wszystkich pracowników 

Podczas tworzenia diagramu procesu biznesowego, należy zapoznać się z obiektami                     

oraz ich funkcjami.  

Pierwszym elementem, który należy poznać jest miejsce realizacji procesu. Rozróżnić 

można dwa rodzaje: 

• prostokąt izolowany – przedstawia baseny lub uczestników; 

• prostokąty wewnętrzne – przedstawiają tory (podobszary) danego basenu.  

Prostokąty te umożliwiają podzielić proces na odpowiednich uczestników lub obszary 

procesu.  

 
Rysunek 2. Miejsca realizacji procesu. Opracowanie własne na podstawie Biernacki P.:  BPMN 2.0 – 

podstawowa notacja dla opisów procesów biznesowych. Warszawa 2017r. 

Do stworzenia mapy procesu w notacji BPMN 2.0 wykorzystuje się bloczki,                               

które przedstawiają odpowiednie elementy procesu. Spośród najbardziej podstawowych można 

wyróżnić okrąg, który określa zdarzenie, zaokrąglony prostokąt – czynność oraz romb – 

bramka.  
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Rysunek 3. Elementy procesu. Opracowanie własne na podstawie Biernacki P.:  BPMN 2.0 – 

podstawowa notacja dla opisów procesów biznesowych. Warszawa 2017r. 

Zdarzenia można podzielić na początkowe, pośrednie oraz końcowe. Znaczenie ich 

piktogramów przedstawia rysunek 3.  

 

 
Rysunek 4. Typy zdarzeń. http://www.boc-pl.com/ace/BPMN_poster_PL.pdf (dostęp: 29.05.2022) 

Czynności przedstawiane są za pomocą zaokrąglonych procesów. Wśród nich można 

rozróżnić ich następujące typy (Biernacki, 2017): 

• zadanie – pojedynczy element procesu, którego nie można rozbić na mniejsze elementy;  

• podproces – uproszczone przedstawienie powiązanych ze sobą kroków zawartych                         

w elemencie nadrzędnym; 

• wywołanie aktywności – odwołanie do globalnego procesu lub zadania; 

• transakcja – aktywności, które mogą być anulowane lub przerwane; 

• podproces wywołany zdarzeniem – aktywowany jest w momencie zaistnienia zdarzenia 

początkowego. Może być wykonywany równolegle lub przerwać dany proces  

 

Bramki są przedstawiane za pomocą rombów. Służą one do rozdzielania przepływów 

procesu. Do najbardziej podstawowych zaliczamy bramki równoległe oraz bramki typu „or” 

(albo).  

http://www.boc-pl.com/ace/BPMN_poster_PL.pdf
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Rysunek 5. Podstawowe typy bramek. Opracowanie własne. 

Bramka równoległa odpowiada za podział przepływu procesu w taki sposób, że wszystkie 

drogi wyjściowe z tej bramki są aktywowane w tym samym czasie. Sprawia to, że czynności 

mogą być wykonywane równolegle względem siebie. W przypadku bramki równoległej 

scalającej, sygnał nie jest przekazywany dalej, do momentu wykonania każdej z ścieżek.  

Bramka „or” (albo) odpowiada za podział przepływu w taki sposób, że może być wybrana 

tylko jedna ścieżka. Wybór ścieżki jest określany na podstawie prawdopodobieństwa bądź 

wystąpienia wcześniej określonych warunków. Bramka scalająca „or” jest miejscem złączenia 

się alternatywnych ścieżek.  

 

Elementy łączenia obiektów. Są one określane za pomocą linii, gdzie każdy rodzaj pełni 

zupełnie inną funkcję (Biernacki, 2017).  

• linia ciągła – określa przepływ procesu; 

• linia przerywana – określa przepływ komunikatów; 

• linia kropkowana – określa powiązania danych; 

• linia podwójna – określa opcjonalne konwersacje 

W notacji BPMN można wyodrębnić kilka rodzajów procesów.  

Procesy prywatne określane są często terminem „workflow”. Przedstawiane są one                          

w ramach jednego basenu, którego elementy nie powinny przekraczać granic. Wyjątkiem są 

komunikaty, które są odpowiedzialne za przepływ wiadomości między oddzielnymi basenami. 

Procesy prywatne można podzielić na wykonywalne, które odpowiadają za prezentację 

wykonania procesu, oraz niewykonywalne, które przedstawiają obieg dokumentów.  

 
Rysunek 6. Przykład procesu prywatnego. avendi.edu.pl (dostęp: 29.05.2022) 

Proces publiczny przedstawia zależności między procesem prywatnym, a innym procesem. 

Można w nim dostrzec powiązania w postaci komunikatów z innym uczestnikiem procesu. 
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Rysunek 7. Przykład procesu publicznego. avendi.edu.pl (dostęp: 29.05.2022) 

Proces kolaboracji przedstawia procesy oraz interakcje zachodzące między uczestnikami 

procesu.  

 
Rysunek 8. Przykładowy proces kolaboracji. avendi.edu.pl (dostęp: 29.05.2022) 
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4. Diagram Ishikawy 

Bardzo przydatną techniką w analizie procesów jest diagram przyczyn i skutków,                     

który określany jest mianem Diagramu Ishikawy, lub z uwagi na swoją budowę – diagram 

rybiej ości. Przedstawia on graficzny podział przyczyn i skutków w rozbiciu na poszczególne 

składniki. Najpowszechniejszym podziałem jest 5M. Niektórzy wykorzystują bardziej 

rozbudowane diagramy 5M+1E lub 6M. Diagram 5M można zdekomponować na następujące 

składniki (Łuczak, 2017): 

• MAN (człowiek) – w skład tej kategorii wchodzi przyzwyczajenie pracowników, 

doświadczenia oraz ich kompetencje; 

• MACHINERY (maszyny) – składa się z elementów, które odnoszą się do 

poszczególnych cech maszyn np. bezpieczeństwo, wydajność oraz inne zakłócenia z nimi 

związane;  

• METHODS (metody) – odnosi się do poszczególnych metod obowiązujących w danym 

procesie oraz występujących przy nich zakłóceniach; 

• MATERIALS (materiały) – odnosi się głównie do materiałów, surowców oraz innych 

elementów wykorzystywanych w procesie w celu wytworzenia danego dobra lub usługi;  

• MANAGEMENT (zarządzanie) – odnosi się do zakłóceń, które są wynikiem 

niewłaściwego zarządzania  

W przypadku opracowania diagramów bardziej rozbudowanych, 5M+1E jest poszerzony o 

kolejną kategorię ENVIRONMENT (środowisko), która odnosi się do przyczyn zakłóceń, które 

oddziałują na środowisko. W przypadku 6M zawarta jest dodatkowo kategoria 

MEASUREMENT (pomiar).  

Diagram Ishikawy określany jest mianem diagramu rybiej ości z uwagi na swoją budowę, 

która znacząco przypomina szkielet ryby. Diagram składa się z poziomej kreski, która określa 

główny problem. Do poziomej kreski dołączone są pochyłe kreski, które przedstawiają główne 

kategorie. Do pochyłych kresek, dorysowane są kolejne, które przedstawiają zakłócenia                         

w danej kategorii, które są zdekomponowane na pod przyczyny.  
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Rysunek 9. Diagram Ishikawy przykład. Opracowanie własne. 

Opracowanie diagramu Ishikawy pozwala zlokalizować zakłócenia w badanym problemie 

oraz poznać ich potencjalne przyczyny. Metoda ta pozwala odkryć źródło problemu, odkrywa 

zależności między poszczególnymi przyczynami oraz ułatwia późniejszą analizę w oparciu o 

wyniki postępowania (Borkowski, 2004). Aby uzyskać rzetelne wyniki, należy postępować 

według określonych etapów (Pages, 1995): 

• Etap I – Identyfikacja problemu. Określenie głównego problemu na poziomej osi jest 

kluczowym aspektem. To właśnie na podstawie tego zakłócenia, możliwe jest opracowanie 

dalszej części diagramu.  

• Etap II – Określenie przyczyn względem kategorii. Jest to problematyczny etap z uwagi 

na trudności występujące podczas klasyfikacji przyczyn. Celem poznania konkretnych 

przyczyn i ich skutków, warto rozważyć powołanie większej grupy osób, która dzięki burzy 

mózgów sprawi, że analiza będzie bardziej dokładna. Na tym etapie niezmierne pomocne będą 

pytania: co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, jak?, kto? 

•   Etap III – Uszczegółowienie diagramu. Na tym etapie należy określić wszystkie pod 

przyczyny. W celu nadania przejrzystości diagramu, należy uporządkować przyczyny                                     

w kolejności od najważniejszej, względem poziomej osi.  

• Etap IV – Analiza diagramu. Analizę diagramu powinno się rozpocząć od głównej osi. 

Pozwala to uzyskać odpowiedź na pytanie: dlaczego? Odczytanie diagramu w odwrotnej 

kolejności, pozwala odpowiedzieć na pytanie: jaki to przynosi skutek? 

Poprawne opracowanie diagramu Ishikawy pozwala poznać konkretne przyczyny i pod 

przyczyny badanego problemu, co umożliwi opracowanie konkretnych działań 

zapobiegających występowaniu głównego problemu.  
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5. Metoda 5W 

Metoda 5W oparta jest na systemie firmy Toyota. Polega ona na pięciokrotnym zadaniu 

pytania WHY (dlaczego). Ograniczenie to często jest ignorowane, natomiast operacja jest 

ponawiana do momentu poznania źródła problemu. Podczas wykorzystywania tej metody 

można rozróżnić trzy etapy, które polegają na określeniu problemu, zadawaniu pytań i poznania 

źródła problemu. Umiejętne wykorzystanie tej pozwoli poznać źródło problemu, oraz dzięki 

określeniu przyczyn, przełoży się to na możliwość usunięcia zakłócenia (Kowali, 2017). 

Przykładowy przebieg analizy 5W przedstawia rysunek 9.  

 
Rysunek 10. Przykładowa analiza 5W. Opracowanie własne.  

Rysunek 9 przedstawia problem określony jako „spóźnienie do pracy”. Przeprowadzenie 

analizy 5W wykazało kolejne przyczyny, które doprowadziły do wystąpienia problemu. 

Spośród nich można wyodrębnić utknięcie w korku, które było spowodowane wybraniem innej 

trasy niż zwykle. Zmiana trasy wynikała z chęci wybrania szybszej trasy w obawie o spóźnienie 

się do pracy. Jako źródło problemu zostało określone zaspanie. Wyeliminowanie źródła 

problemu, pozwoliłoby uniknąć dodatkowego stresu oraz pracownik zdążyłby na czas do pracy.  
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6. Analiza FMEA 

Analiza FMEA analizuje przyczyny i skutki wad. Wykorzystywana jest do 

minimalizowania siły następstw zakłóceń, które występują w danym procesie (Mroczko, 2011). 

Pozwala także wykryć wszelkie zakłócenia wraz z ich ryzykiem wystąpienia (Rychły, 2007). 

Metoda ta najczęściej jest stosowana w momencie wdrażania nowych procesów                                   

oraz usprawnienia niestabilnych procesów (Ulewicz, 2016).  

Do przeprowadzenia analizy FMEA należy zorganizować grupę doświadczonych 

pracowników z liderem na czele, którzy swoje działania będą opierali według schematu 

(Urbaniak, 2004). 

• identyfikacja procesu; 

• wyodrębnienie listy zakłóceń; 

• przedstawienie prawdopodobnych skutków zakłóceń; 

• sporządzenie listy wad wyrobu gotowego; 

• interpretacja wad; 

• opracowanie działań zapobiegawczych; 

• wdrożenie działań zapobiegawczych oraz ich dalsze badanie 

Niezwykle ważnym elementem jest ustalenie współczynnika poziomu ryzyka (WPR). 

Współczynnik ten jest określany wzorem: 

𝑾𝑷𝑹 = 𝒁𝒏 𝒙 𝑪𝒛 𝒙 𝑾𝒚 

WPR – współczynnik poziomu ryzyka 

Zn – znaczenie (ważność) 

Cz – wykrywalność 

Wy – występowanie 

Kryteria te są należy określić według skali, gdzie: 

• znaczenie – najmniejsza wartość skali oznacza najmniejszy wpływ na proces,                                  

a najwyższa wartość oznacza największy wpływ na proces;  

Tabela 2 

Przykładowe kryteria oceny znaczenia dla procesu kompletacji zamówienia. 

Efekt 
Kryteria: 

Wpływ efektu na proces (Zn) 
Ocena 

Krytyczne Niedostarczenie towaru do klienta w określonym terminie.  10 

Bardzo duże 
Duży wpływ na przebieg obsługi zamówienia. Znaczące 

opóźnienie obsługi zamówienia.  
9 

Duże Średni wpływ na przebieg obsługi zamówienia.  7-8 

Przeciętne (występuje sporadycznie) Mały wpływ na przebieg obsługi zamówienia.  4-6 

Małe Minimalny wpływ na przebieg obsługi zamówienia. 2-3 

Bardzo małe 
Niezgodność, która nie ma wpływu na przebieg obsługi 

zamówienia  
1 

Note: Opracowane własne na podstawie Rusecki A., Praktyczne zastosowanie metody FMEA na 

przykładzie produkcji koła pasowego w wybranym przedsiębiorstwie, 2018 
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• wykrywalność – najmniejsza wartość oznacza największą wykrywalność, a największa 

wartość oznacza najmniejszą wykrywalność; 

Tabela 3. 

Przykładowe kryteria wykrywalności. 

Prawdopodobieństwo wykrycia 
Kryteria: 

Prawdopodobieństwo wykrycia (Cz) 
Ocena 

Prawie pewne Wykrycie jest bardzo prawdopodobne 1-2 

Wysokie Wykrycie jest wysoce prawdopodobne 3-4 

Umiarkowane Wykrycie jest możliwe 5-6 

Niskie Wykrycie jest mało prawdopodobne 7-8 

Prawie niemożliwe Wykrycie jest nieprawdopodobne 9-10 

Note: Opracowane własne na podstawie Rusecki A., Praktyczne zastosowanie metody FMEA na 

przykładzie produkcji koła pasowego w wybranym przedsiębiorstwie, 2018 

 

• występowanie – najmniejsza wartość oznacza najmniejsze występowanie, a największa 

wartość oznacza największe występowanie. 

Tabela 4. 

Przykładowe kryteria występowania. 

Efekt 
Kryteria: 

Występowanie przyczyny (Wy) 
Ocena 

Bardzo często (nie da się uniknąć) 
1 na 2 10 

1 na 8 9 

Często (powtarza się cyklicznie) 
1 na 20 8 

1 na 40 7 

Przeciętnie (występuje sporadycznie) 

1 na 80 6 

1 na 400 5 

1 na 1 000 4 

Rzadko 1 na 4 000 3 

Bardzo rzadko 1 na 20 000 2 

Nieprawdopodobne Występowanie mniejsze niż 1 na 1 000 000 1 

Note: Opracowane własne na podstawie Rusecki A., Praktyczne zastosowanie metody FMEA na 

przykładzie produkcji koła pasowego w wybranym przedsiębiorstwie, 2018 
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Fragment analizy FMEA dla procesu kompletacji zamówienia przedstawia tabela 5.  

Tabela 5.  

Przykładowy fragment analizy FMEA procesu. 

Analiza FMEA procesu 

Nazwa procesu: Kompletacja zamówienia 

Nr 

wady 

Potencjalna 

wada 

Potencjalne 

skutki wady 

Potencjalne 

przyczyny wady 

Działania 

zapobiegawcze 

Z

n 

C

z 

W

y 

WPR = Zn x 

Cz x Wy 

1 

Brak towaru 

na danym 

adresie 

Poszukiwanie 

zgubionego 

towaru 

Błąd podczas 

adresowania 

Lepsze 

przeszkolenie 

pracowników 

9 2 1 18 

Błąd systemu 
Wdrożenie 

lepszego systemu 
8 5 8 320 

Przemieszczenie 

towaru bez 

uprzedniego 

przeadresowania 

systemowego 

Lepsze 

przeszkolenie 

pracowników 

6 7 8 336 

2 

Uszkodzony 

regał 

składowania 

Zagrożenie 

bezpieczeństwa 

dla 

pracowników, 

wyłączenie 

danego obszaru. 

Niewłaściwe 

użytkowanie 

Lepsze 

przeszkolenie 

pracowników 

4 8 4 128 

Niezgłaszanie 

usterek przez 

pracowników 

Wprowadzenie 

premiowanego 

systemu zgłoszeń 

usterek 

5 9 8 360 

Note: Opracowanie własne. 

W fragmencie przykładowej analizy FMEA przyjęto następującą skalę ryzyka w oparciu                   

o współczynnik WPR: 

• WPR < 100 – nie trzeba wprowadzać działań korygujących.  

• WPR większe niż 100, ale mniejsze nić 300 – wymagają reakcji, które nie musi być 

natychmiastowa.  

• WPR większe niż 300 – zakłócenia wymagają natychmiastowej reakcji. 

Przeprowadzenie powyższej analizy wykazało, że błąd podczas adresowania charakteryzuje 

się niskim współczynnikiem WPR o wartości 18. Przyczyna ta nie wymaga wprowadzenia 

działań korygujących z uwagi na niski poziom występowania tej przyczyny oraz wysoki 

poziom wykrywalności.  

Działaniem, które wymaga nienatychmiastowej reakcji jest niewłaściwe użytkowanie.                         

W tym celu należy zadbać o lepsze przeszkolenie pracowników, które zwiększy świadomość 

takiego postępowania i pozwoli wykluczyć je w przyszłości.  

Przyczyny, które osiągnęły współczynnik WPR większy niż 300 to błędy systemowe, 

przemieszczenie towaru bez uprzedniego przeadresowania systemowego oraz niezgłaszanie 

usterek przez pracowników. Są to aspekty, które wymagają natychmiastowej reakcji w postaci 

wdrożeniu/usprawnieniu systemu, dążenie do lepszego przeszkolenia pracowników                           

oraz wprowadzenie systemu premiowania systemu zgłoszeń usterek.  
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7. Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach nie ma procesów idealnych. Wykorzystanie komputerów, 

robotyzacja i automatyzacja sprawiają, że pewne obszary ciężko jest bardziej zoptymalizować. 

Istnieje wiele wyjątków w postaci branży transportowej, magazynowej, które wciąż borykają 

się z problemami, które negatywnie wpływają na jakość wyrobu gotowego lub świadczonej 

usługi. Każdy z procesów można optymalizować pod względem skrócenia czasu trwania, 

zmniejszenia kosztów oraz wyeliminowania zakłóceń, dzięki dokonaniu wnikliwej analizy, 

wdrożeniu usprawnień oraz późniejszym ich monitorowaniu.  

Opracowanie mapy procesu w notacji BPMN 2.0 pozwala przedstawić graficznie proces, 

celem poznania zależności między poszczególnymi operacjami. Metoda ta pozwala wykryć 

zakłócenia, wąskie gardła oraz elementy, które można usprawnić. Jako wadę można przyjąć 

fakt, że opracowanie takiej mapy wymaga bardzo dobrej znajomości procesu, oraz posiadania 

odpowiednich danych. Aspekt ten nie zmienia faktu, że wykorzystanie tej metody niesie wiele 

korzyści dla przedsiębiorstwa.  

Diagram Ishikawy oraz metoda 5Why, pozwalają poznać źródła badanych problemów. 

Zdekomponowanie badanego problemu na poszczególne przyczyny oraz pod przyczyny, 

pozwoli opracować rozwiązania, które zniwelują szansę wystąpienia, bądź wyeliminują badany 

problem. Wyodrębnione przyczyny oraz pod przyczyny, można wykorzystać w analizie FMEA, 

która bada je poprzez obliczenie współczynnika poziomu ryzyka. Wymagana jest tutaj 

dokumentacja, która umożliwi klasyfikację pod względem znaczenia, wykrywalności                               

i występowania. Analiza ta pozwala poznać potencjalne wady procesu, skutki wady, przyczyny 

wady, opracować działania zapobiegawcze oraz dokonać klasyfikacji przyczyn pod względem 

konieczności podjęcia działań korygujących.  

Badane metody i techniki analizy procesów posiadają praktyczne zastosowanie w firmach, 

celem eliminacji zakłóceń, które pozytywnie wpływają na poziom obsługi klienta                                

oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wraz z procesami logistycznymi.  
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Streszczenie: Obecnie na rynku pracy występują cztery pokolenia pracowników. Każde z nich 

posiada odmienne, charakterystyczne cechy, które odróżniają ich od innych generacji.  Różnice 

wynikają z czynników, które oddziaływały i kształtowały charakter młodych ludzi. Poznanie 

cech charakterystycznych dla poszczególnych pokoleń jest istotne w procesie zarządzania 

pracownikami. Celem artykułu jest diagnoza pokolenia Y i Z na rynku pracy. Obie grupy 

zostały porównane pod względem podobieństw oraz różnic w podejściu do pracy, w czynnikach 

motywujących do pracy oraz oczekiwaniach do pracodawcy oraz miejsca pracy. 

Słowa kluczowe: pokolenie Y, pokolenie Z, rynek pracy 

 

CHARACTERISTICS OF THE Y AND Z GENERATION ON THE 

LABOR MARKET 

Abstract: Currently, in the labor market, we have four generations of workers. Each of them 

has distinct, characteristic features that distinguish them from other generations. The 

differences are due to factors that have influenced and shaped the character of young people. 

Knowing the characteristics of each generation is important in the process of managing 

employees. This article aims to diagnose generations Y and Z in the labor market. The two 

groups are compared in terms of similarities and differences in their attitudes to work, work 

motivation factors, and expectations towards the employer and the workplace. 

Keywords: pokolenie Y, pokolenie Z, rynek pracy 
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1. Wprowadzenie  

Obecnie w polityce zarządzania zasobami ludzkimi dostrzega się potrzebę wykorzystania 

potencjału pracowników przynależnych do różnych pokoleń. Głównymi determinantami takich 

decyzji jest zjawisko starzenia się społeczeństw, którego przyczyną jest zmniejszający się 

udział urodzeń do wzrostu liczby osób starszych oraz gwałtowny spadek liczby ludności 

(Ratajczak, 2018). Według prognoz GUS dla Polski do 2050 roku liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym wzrośnie o ponad 869 870 osób, natomiast liczba osób w wieku 

produkcyjnym spadnie o 1 621 236 osób. Liczba Polaków do tego czasu zmniejszy się                             

i wyniesie 33,95 miliona (GUS, 2014). Niekorzystne prognozy demograficzne wpływają na 

decyzje na firm oraz efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie na rynku pracy 

można wyodrębnić 4 generacje.  Są to: 

● baby boomers zwane też pokoleniem wyżu demograficznego, 

● pokolenie X nazywane też baby boosters, 

● Pokolenie Y nazywane też pokoleniem Millenium, pokoleniem cyfrowym czy 

millenialsami, 

● Pokolenie Z nazywane też conneted (Baran, and Kłos, 2014).  

Pokolenie baby boomers to osoby urodzone od 1946 do 1964 rok, które obecnie są na 

emeryturze lub w najbliższym czasie na nią przejdą. Natomiast pokolenie baby boosters to 

osoby o stabilnej pozycji na rynku pracy z dużym doświadczeniem z tego powodu podejście do 

zarządzania i wymagania w stosunku do pracodawcy będą znacząco różnić się od osób                           

z pokolenia Y i Z. Te generacje dopiero wchodzą na rynek pracy lub posiadają niewielkie 

doświadczenie, ponadto wykazują one wiele podobnych cech (Baran, and Kłos, 2014). 

Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy pokoleniami oraz 

scharakteryzowanie podejścia tych generacji do wyboru miejsca pracy. Założono, że na decyzje 

nie wpływają tylko motywatory finansowe, lecz także chęć zadowolenia, możliwość rozwoju      

i spełnienia czy przyjazne środowisko pracy. Pracownicy należący do innych pokoleń mają 

różne wymagania i zwracają uwagę na inne aspekty podczas procesu rekrutacyjnego.                          

Ich uwzględnienie w strategii zarządzania zasobami ludzkimi firm pozwala na stworzenie                       

w pełni efektywnego i przyjaznego środowiska pracy, dzięki czemu pozyskanie pracownika 

stanie się łatwiejsze. 
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2. Pokolenie Y i Z na rynku pracy 

Różnice między pomiędzy pokoleniem Y i Z wynikają z dynamicznie zmieniającego się 

środowiska, trendów i idei, które niewątpliwie wywarły duży wpływ na wyznawane wartości. 

Do pokolenia Y można zaliczyć osoby urodzone w czasie kapitalizmu i wolnego rynku. Post-

millenialsi wychowali się w bardzo podobnych warunkach co pokolenie Y jednak przez całe 

swoje życie mieli oni dostęp do Internetu i nowych technologii, przez co nie wyobrażaj sobie 

bez nich życia.  Ma to istotny wpływ na ich podejście zarówno do życia prywatnego jak i pracy. 

(Czyczerska, Ławnik, Szlenk-Czyczerska, 2020) Krótką charakterystykę przedstawia tabela 1. 

   

Tabela 6.  

Porównanie pokolenia Y i Z 

Wyszczególnienie Pokolenie Y Pokolenie Z  

Przedział czasowy Osoby urodzone od 1980 do 1995 roku Osoby urodzone od 1995 do teraz 

Krótka 

charakterystyka 

Pierwsze osoby wychowane w czasach 

globalizacji i w warunkach gospodarki 

rynkowej  

a także powszechnego dostępu do 

komputerów i Internetu.  

Pokolenie posiadające dostęp do Internetu 

i technologii przez całe życie 

Wartości  Niezależność, autonomia, potrzeba 
osiągnięć 

Orientacja na społeczeństwo i jego 
problemy 

Wykształcenie Bardzo dobrze wykształceni, 

posługujący się kilkoma językami 

obcymi 

Bardzo dobrze wykształceni, posługujący 

się kilkoma językami, posiadają 

umiejętności cenione przez pracodawców 

dzięki dostępowi do technologii i grom 

Doświadczenie 

zawodowe  

Rosnące doświadczenie zawodowe, 

powoli przejmują stanowiska 
kierownicze 

Bardzo małe doświadczenie zawodowe lub 

jego brak 

Podejście do 

technologii 

Bardzo dobrą znajomość nowych 

technologii, aktywne korzystanie z 

mediów i technologii cyfrowych  

Najlepsza znajomość technologii, 

generacja urodzona w świecie cyfrowym  

Motywacja do pracy Motywacja do pracy jest możliwość 

rozwoju, atmosfera i elastyczność pracy. 

Praca powinna być interesująca. 

Motywacja do pracy są atmosfera, 

pasjonujące, innowacyjne wyzwania i 

projekty.  

Stosunek do zmian Szybko dostosowujący się do 

zmieniającego się otoczenia; mobilni, 

elastyczni 

Bardzo szybko dostosowujący się do 

zmieniającego się otoczenia; bardzo 

mobilni, elastyczni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kraus, 2017), (Smolbik-Jęczmień, 2013), (Bencsik, 

Horváth-Csikós, Juhász, 2016) oraz (Ratajczak, 2018). 

Pokolenie Y to osoby lubiące zmiany, które cechuje nonkonformizm, nie mają problemu                          

z przeprowadzaniem się w celu znalezienia lepszej pracy. Nie są oni przywiązani do jednego 

pracodawcy i często zmieniają miejsce zatrudnienia. Dzieciństwo millenialsów przypadło na 
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czas rozprzestrzeniania się Internetu, dzięki czemu są oni oswojeni z technologią                                       

i wykorzystują ja bez problemu w pracy. Reprezentanci tej generacji nastawieni są na sukces 

osobisty, jednak ponad pracę przekładaj życie osobiste i chcą zachować tzw. work- life balance. 

(Stanimir, 2015)   

Osoby z pokolenia Z zwanego też connected wychowały się w świecie zdominowanym 

przez technologię, przez co posługiwanie się nią w pracy nie stanowi dla nich żadnego 

problemu. Częściej wybierają interakcje poprzez Internet niż twarzą w twarz, a wszelkie 

wątpliwości sprawdzają w Internecie. Osoby z pokolenia Z nie są przywiązane do miejsca, lubią 

podróżować i zmieniać miejsce zamieszkania. Przeprowadzka nie stanowi dla nich problemu, 

jeśli tylko to wiąże się z ich samorozwojem i polepszeniem sytuacji materialnej. (Bilan, 

Lazanyi, 2017) 

Oba pokolenia posiadają podobne charakterystyki oraz poglądy. W literaturze można 

spotkać się ze stwierdzeniem, iż pokolenie Z jest bardziej zaawansowane w niektórych 

obszarach od millenialsów. Jednak każda z generacji ma swoje unikatowe cechy. (Żarczyńska-

Dobiesz, Chomątowska, 2014). W porównaniu z generacją Y, pokolenie zwane connected jest 

bardziej praktyczne i lubi przewodzić. Wykazują się większą niecierpliwością od swoich 

poprzedników oraz poszukuj ciągle nowych wyzwań. Pracodawcy muszą być świadomi, iż obie 

generacje wybiorą swoją ścieżkę kariery kierując się własnym interesem, a w szczególności 

pokolenie Z, które nie chce spełniać oczekiwań innych (Bencsik et al., 2016).  

3. Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o miejscu zatrudnienia     

Podjęcie nowej pracy czy zmiana dotychczasowej wiąże się z podjęciem decyzji.                    

W literaturze jest ono definiowane jest jako proces, w którym dokonuje się wyboru jednego 

spośród wielu wariantów. Składa się on z trzech faz i są to procesy przed decyzyjne, wybór                     

i procesy po decyzyjne. Pierwszy z nich rozpoczyna się wraz z pojawieniem, wygenerowaniem 

problemu. W tym momencie decydent zbiera informacje i wyszukuje możliwe rozwiązania. 

Następnie w drugiej części dokonuje dogłębnej oceny, analizuje dostępne informacje a także 

dobiera regułę, według której podjęta zostanie ostateczna decyzja. W trzecim kroku dokonuje 

się ostatecznej decyzji oraz ocenia się jej skutki osobiste jak i społeczne oraz redukuje żal po 

decyzyjny (Zaleśkiewicz, 2021) Istotnym zjawiskiem powiązanym z podejmowaniem decyzji 

jest pułapka myślenia. Polega ona na podejmowaniu decyzji kierując się myśleniem szybkim, 

w którym osoby nie przeprowadzają pogłębionej analizy danego zjawiska. Myślenie wolne 

natomiast pozwala na pogłębienie analizy i podjęcie właściwej decyzji (Mruk, 2018).  

Pracownicy podejmując decyzję o miejscu zatrudniania kierują się czynnikami 

płacowymi (Shitsi, Baah-Boateng, Baah-Nuakoh, 2017) i pozapłacowymi. Do pierwszej                         

z wymienionych grup należy wynagrodzenie. Jest to najważniejszy czynnik wpływający na 

https://www.researchgate.net/profile/Forster-Shitsi?_sg%5B0%5D=uOZXo_MPkISZSDshLyP7fILSaaksE8y9DH-dO8C-AnA8-RkFztX6K-do41tYL17XNoksD1M.T4FiuTm3DIvja9G1VIfZH7nNVxDqxN51QE0SrwYAVJse6-jT9rRTYys3qwQXx2f2exTWnF5BWlTOyen0UhTTkA&_sg%5B1%5D=oQ-7ia9NZkr3mYeEKvqpC1GSnoQNBvSHXadrDiNC-cQzXNe_4Z6Cl-EYDS2iXTT7txejouk.XgPABeaFwbJFqklhvbEcXyDbRJqMdH9OD5_mOP9wwqD6mIuQZuInC4aGpGyGhC2UouL6ClH5ZHxOt0VD7FP_Lw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Amoah-Baah-Nuakoh-2132104951?_sg%5B0%5D=uOZXo_MPkISZSDshLyP7fILSaaksE8y9DH-dO8C-AnA8-RkFztX6K-do41tYL17XNoksD1M.T4FiuTm3DIvja9G1VIfZH7nNVxDqxN51QE0SrwYAVJse6-jT9rRTYys3qwQXx2f2exTWnF5BWlTOyen0UhTTkA&_sg%5B1%5D=oQ-7ia9NZkr3mYeEKvqpC1GSnoQNBvSHXadrDiNC-cQzXNe_4Z6Cl-EYDS2iXTT7txejouk.XgPABeaFwbJFqklhvbEcXyDbRJqMdH9OD5_mOP9wwqD6mIuQZuInC4aGpGyGhC2UouL6ClH5ZHxOt0VD7FP_Lw
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wybór miejsca pracy (Kaczmarzyk, 2006). Osoby poszukujące zatrudnienia mogą odrzucać 

oferty proponujące niższe wynagrodzenia nie patrząc na możliwość rozwoju kariery 

zawodowej i przyszłego awansu. (Puzio-Wacławik, 2020). Brak pogłębionej analizy                                 

i rozważenia przyszłych zysków wpływa na często błędnie podejmowane decyzje. Perspektywa 

wzrostu wynagrodzenia w zamian za podnoszenie swoich kwalifikacji oraz podejmowanie się 

nowych działań może zachęcać pracowników do rozwoju. Poczucie sprawiedliwości płac 

wpływa na większe przywiązanie pracowników do organizacji.  

Wpływ na wybór miejsca pracy mają także czynniki pozapłacowe. Według badani 

przeprowadzonych przez (Dolot, 2018) ważnymi aspektami pozapłacowymi, które wpływają 

na wybór miejsca pracy są wykonywane obowiązki, rozpoznawalność organizacji i opinie                      

o nich. Ponadto w literaturze poruszane są takie czynniki jak wizerunek pracodawcy, kultura 

organizacji (Kyoung-Joo, Sun-Yong, 2022) oraz możliwość rozwoju. (Wasiluk, Bańkowska, 

2021) Przedsiębiorstwa kształtując swój wizerunek skupiają się na relacjach społecznych                        

w  organizacji oraz w kontaktach zewnętrznych poza przedsiębiorstwem. Stworzenie 

przyjaznego miejsca pracy zwiększa zaangażowanie pracowników oraz podnosi ich 

efektywność pracy (Kozłowski, 2016). Ponadto firmy posiadające pozytywny wizerunek 

budują swoją pozycję na rynku pracodawców, co pozwala im na zatrudnianie najlepszych 

pracowników.  

Istotnym jest poznanie czynników, które zachęcają pracowników z różnych pokoleń do 

pracy. Poznanie preferencji poszczególnych pokoleń może przyczynić się do wzrostu 

efektywności ich pracy oraz większego zadowolenia z wykonywanych obowiązków. 

Zadowolenie pracowników może przekładać się na większe przywiązanie do pracodawcy,                     

a pozytywny wizerunek firmy może przyciągnąć nowych kandydatów.  

4. Metody  

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone za pomocą ankiety online umieszczonej w 

mediach społecznościowych. Próba została dobrana celowo. Odpowiedzi respondentów zostały 

zebrane w okresie od kwietnia do maja 2022 roku. Badanie składało się z dziewięciu pytać z 

czego dwa stanowiły pytania wielokrotnego wyboru, a siedem pytania jednokrotnej 

odpowiedzi. Drugą część ankiety stanowiły pytania metryczkowe. Przeprowadzone badanie 

dotyczyło czynników motywujących do pracy, elementów, które powinna posiadać 

wykonywana praca, podejścia respondentów do zmian i nowych wyzwań oraz pracy w grupie.  

W badaniu wzięło udział 283 respondentów z czego 31,4% stanowiły osoby z pokolenia 

Y, a 68,6% z pokolenia Z. Charakterystyka badanej populacji zostały zebrane w tabeli nr. 2.  
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Tabela 7.  

Charakterystyka badanej populacji  

Cecha Pokolenie y Pokolenie z 

Płeć kobieta 74,2% 76,8% 

mężczyzna 25,8% 23,2% 

Średni 

miesięczny 

dochód w PLN 

netto (na rękę) 

do 2000 zł netto 15% 46% 

od 2001zł do 4000zł netto 45% 37% 

od 4001zł do 6000zł netto 18% 15% 

powyżej 6001 zł netto 22% 2% 

Wykształcenie  zasadnicze zawodowe 2,2% 0,0% 

średnie 24,7% 56,2% 

niepełne wyższe 9,0% 21,6% 

wyższe 64,0% 22,2% 

Miejsce 

zamieszkania: 

wieś 9,0% 21,6% 

miasto do 50 tysięcy mieszkańców 13,5% 21,6% 

miasto do 100 tysięcy mieszkańców 9,0% 12,9% 

miasto do 250 tysięcy mieszkańców 33,7% 19,6% 

miasto powyżej 250 tysięcy mieszkańców 34,8% 24,2% 

Status 

zawodowy  

zatrudniony na umowę o pracę 67,3% 16,8% 

zatrudniony na umowę zlecenie/o dzieło 9,7% 19,7% 

student 10,6% 49,6% 

samozatrudniony/prowadzący działalność 

gospodarczą 

8,8% 4,4% 

bezrobotny 3,5% 4,0% 

bierny zawodowo/na utrzymaniu rodziny 0% 5,5% 

Źródło: badania własne  

Badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania czynników, które wpływają na 

wybór miejsca pracy. Główna hipoteza zakładała, że osoby z pokolenia Y i Z mają inne 

podejście do podejście do pracy. Hipotezie głównej zostały podporządkowane hipotezy 

poboczne:  

- zakłada się, że osoby z pokolenia Z i Y niechętnie pracują w grupach 

- zarówno pokolenie Z i Y oczekuje od kierownika informacji zwrotnej po wykonaniu 

pracy 

- zakłada się, że pokolenia Z i Y mają pozytywny stosunek do zmian 

- zakłada się, że pokolenia Z i Y mają pozytywny stosunek do nowych zadań 

- zakłada się, że osoby z pokolenia Z będą chciały częściej pracować na umowę o pracę 

niż osoby z pokolenia Y. 

5. Wyniki badań  

Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród badanej grupy z pokolenia Y i Z połowa 

respondentów chce docelowo pracować na umowę o pracę, a połowa założyć działalność 
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gospodarczą. Osoby z pokolenia Z dużo chętniej niż osoby z pokolenia Y chcą prowadzić 

działalność gospodarczą zatrudniającą innych pracowników. Osoby ze starszego pokolenia 

chętniej planują prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.  

Badani z obu pokoleń  

Tabela 8.  

Opinie pokolenia Y i Z na temat cech pracy 
 Pokolenie  Powinna 

być  

Raczej 

powinna 

być  

Nie mam 

zdania 

Raczej nie 

powinna 

być  

Nie 

powinna 

być  

Odpowiedzialna Y 26% 40% 24% 3% 7% 

Z 13% 42% 28% 10% 6% 

Interesująca Y 74% 12% 2% 4% 7% 

Z 64% 24% 3% 3% 5% 

Odpowiadająca moim 

zdolnościom 

Y 82% 9% 0% 0% 9% 

Z 55% 33% 6% 2% 4% 

Powiązana z moimi 

kwalifikacjami zawodowymi  

Y 60,7% 19,1% 9% 4,5% 6,7% 

Z 27,3% 40,7% 13,9% 14,4% 3,6% 

Rozwijająca, pozwalająca 
zdobywać nowe umiejętności 

Y 70,8% 15,7% 6,7% 0% 6,7% 

Z 56,7% 30,4% 4,6% 2,6% 5,7% 

Tożsama z ideami i 

wartościami wyznawanymi 

przeze pracownika 

Y 48,3% 29,2% 9% 4,5% 9% 

Z 29,9% 42,3% 15,5% 7,7% 4,6% 

Źródło: badania własne  

Osoby z pokolenia Y uważają w 66% że praca powinna być lub raczej powinna być 

odpowiedzialna. Tak samo uważa 55% badanych z pokolenia Z. Zdecydowana większość 

respondentów z pokolenia Y i Z uważa, że wykonywana praca powinna być lub raczej powinna 

być odpowiedzialna oraz odpowiadająca zdolnością i umiejętnością pracownika. Nieco ponad 

60% respondentów z pokolenia Y uważa, że praca powinna być powiązana z kwalifikacjami 

zawodowymi. Taką samą opinię wyraziło blisko 28% badanych z pokolenia Z. Blisko 7% 

ankietowanych z pokolenia Y uważa, że praca nie powinna być rozwijającą. Taką samą opinię 

wyraziło prawie 6% badanych z pokolenia Z. Większość badanych z pokolenia Y (82%) oraz 

76% z pokolenia Z uważa, że praca powinna być lub raczej powinna być spójna z 

wyznawanymi wartościami. (Tabela 3.)  

Tabela 4. 

Podejście do nowych zadań oraz zmian osób należących do pokolenia Y i Z 
 Pokolenie  Negatywny Neutralny Pozywany 

Stosunek do wyzwań i nowych zadań y 0,00% 37,10% 63,00% 

z 10,90% 23,20% 65,90% 

Stosunek do zmian y 13,40% 28,10% 58,40% 

z 23,20% 33,00% 43,80% 

Źródło: badania własne  

Z przeprowadzonego badania wynika, że osoby z pokolenia Y mają pozytywniejszy 

stosunek do zmian niż osoby z pokolenia Z. Respondenci ze starszego pokolenia mają 

pozytywny lub neutralny stosunek do nowych wyzwań i zadań (Tabela 5).  
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Tabela 5.  

Podejście do czasu wolnego i pracy pokolenia Y i Z  
 Pokolenie  Zgadzam 

się  

Nie mam 

zdania  

Nie 

zgadzam się  

Czas wolny jest bardziej istotny niż praca y 56,10% 14,60% 29,30% 

z 64,90% 13,40% 21,70% 

Ważne jest zachowanie wyraźnej granicy pomiędzy 

pracą a czasem wolnym 

y 85,40% 7,90% 6,70% 

z 83,50% 7,70% 8,80% 

Praca i czas wolny powinny się zazębiać i stanowić 

harmonię 

y 59,50% 12,40% 28,10% 

z 48,90% 19,10% 32,00% 

Źródło: badania własne  

Blisko 65% badanych z pokolenia Z uważa, że czas wolny jest ważniejszy niż praca. Z 

tym stwierdzeniem nie zgadza się nieco ponad 21% respondentów z pokolenia Z i blisko 30% 

ankietowanych z pokolenia Y. Co drugi ankietowany z pokolenia Z uważa, że czas wolny i 

praca powinny zazębiać się i stanowić hamownię. Taką samą opinię wyraża blisko 60% 

ankietowanych z pokolenia Y (Tabela 4).  

 

Rysunek 1. Stosunek do pracy w grupach pokolenia Y i Z  

Źródło: badania własne  

Połowa ankietowanych z pokolenia Z ma negatywny stosunek do pracy w grupach. Taki 

sam stosunek do pracy w grupach wyraża blisko 30% respondentów z pokolenia Y. Rozwijająca 

się technologia wpływa na ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, co może 

wpływać na większą niechęć młodszego pokolenia do współpracy z innymi (Żarczyńska-

Dobiesz, Chomątowska, 2014). Zaledwie jedna czwarta osób z tego pokolenia ma pozytywne 

nastawienie do pracy w grupach (Rysunek 1).  
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Rysunek 2. Oczekiwanie informacji zwrotnej o wykonanej pracy  

Źródło: badania własne  

Zdecydowana większość osób z pokolenia Z oczekuje informacji zwrotnej dotyczącej 

wykonanej przez nich pracy. Blisko 70% badanych milenialsów chce otrzymać informację o 

wykonanych obowiązkach. Blisko dwie trzecie badanych z pokolenia Y i Z oczekuje pochwały 

za wykonaną pracę, a około 20 % uważa ją za zbędną (Rysunek 2).  

6. Podsumowanie  

Z przeprowadzonych badań wynika, że pokolenie Y i Z pod wieloma względami jest do 

siebie podobne lub nieznacznie się różni. Respondenci z pokolenia Y i Z w podobny sposób 

wskazują cechy, które powinna posiadać praca. Jednak starsze pokolenie dużo pewniej 

wskazuje poszczególne cechy niż respondenci z pokolenia Z. Może to wynikać z większego 

doświadczenia millenialsów na rynku pracy i pewności co do wymagań oczekiwanych od 

miejsca pracy.  Ponadto osoby z młodszego pokolenia częściej oczekują informacji zwrotnej z 

wykonanych zadań.  

Milenialsi w przyszłości planują założyć działalność gospodarczą częściej myślą o 

jednoosobowej działalności, natomiast osoby z pokolenia Z o firmie zatrudniającej 

pracowników. Osoby z pokolenia Y częściej uważają, że czas wolny powinien się zazębiać z 

pracą i tworzyć jedną całość. Młodsze pokolenia natomiast częściej uważa, że czas wolny jest 

ważniejszy niż praca, która służy jedynie jako miejsce pozyskania środków do życia.  

Wychowanie od najmłodszych lat w obecności technologii ma wpływ na ograniczanie 

kontaktów międzyludzkich (Talhah, et al., 2020). Skutkuje to osłabieniem umiejętności 

interpersonalnych (Brown, 2013) i problemami w komunikacji z drugim człowiekiem 

(Wieczorek-Orlikowska, 2020). Potwierdzają to przeprowadzone badania, z których wynika, 
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że młodsze pokolenie wykazuje dużo większą niechęć niż osoby z pokolenia Y do pracy w 

grupie. Warto także zwrócić uwagę, że młodsze pokolenie jest w mniejszym stopniu 

pozytywnie nastawione do zmian w pracy w porównaniu z starszym pokoleniem.  
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Streszczenie: W otoczeniu, gdzie jedyną pewną jest zmiana - współcześni menedżerowie 

codziennie stają przed wyzwaniami związanymi z efektywnym zarządzaniem 

przedsiębiorstwem. Jedną z koncepcji pozwala na zwiększenie produktywności, redukcję 

kosztów oraz lepszą jakość tworzonych produktów i usług jest japońska filozofia Kaizen. 

Oznacza ona zmianę na dobre lub proces ciągłego doskonalenia i może przyczynić się do 

bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Cel artykułu stanowi opracowanie 

problematyki filozofii Kaizen przez pryzmat barier jej wprowadzenia oraz korzyści, które 

wynikają z jej aplikacji. Na wybranych przykładach opisana zostanie implementacja 

filozofii Kaizen, Kaizen costing wraz z narzędziami jak i Metoda 3M, 5S oraz Cykl 

Deminga (PDCA) oraz ich wpływ na wyniki organizacji.  

Slowa kluczowe: Kaizen, Kaizen costing, Metoda 3M, Cykl Deminga.  

 

THE MEANING OF THE KAIZEN AND KAIZEN COSTING IN 

ENTERPRISE 

 

Abstract: In the environment where the only certainty is change, today's managers face 

daily challenges in managing businesses effectively. One of the concepts that allows to 

increase productivity, reduce costs and assure better quality of products and services created 

is the Japanese philosophy Kaizen. The word means a change for good or a process of 

continuous improvement that can contribute to more effective company management. The 

aim of the article is to develop the issue of Kaizen philosophy through the prism of barriers 

to its implementation and benefits that result from its application. On selected examples, 

the implementation of the Kaizen philosophy, Kaizen costing along with tools as well as 
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the 3M, 5S and Deming Cycle (PDCA) and their impact on the organization's results will 

be described. 

Keywords: Kaizen, Kaizen costing, 3M, The PDSA Cycle.  

1. Wprowadzanie  

Współczesne organizacje rozwijają się w niepewnym otoczeniu, gdzie jedyną 

pewną jest zmiana. Walczą one o wypracowanie pozycji na rynku. Na takie działanie 

ogromny wpływ ma to, co dzieje się na zewnątrz, ale nie bez znaczenia pozostaje jej 

wnętrze. Nadmiar informacji, nieefektywne procesy, presja czasu, niezaangażowani 

pracownicy, to wszystko składa się na efekt jakimi są niska produktywność, problemy 

zarządcze czy niska jakość produktów. Wśród kadry menedżerskiej brakuje 

wyspecjalizowanej wiedzy dotyczącej możliwych metod i technik zarządzania, właściwego 

procesu ich wdrożenia, ale także instrumentów, które zapewnią sukces i przyczynią się do 

lepszych wyników organizacji, jako całości. Jedną z koncepcji, która posiada szerokie 

zastosowanie i pozwala na zwiększenie produktywności, redukcję kosztów oraz lepszą 

jakość tworzonych produktów i usług jest japońska filozofia Kaizen. Celem artykułu jest 

omówienie problematyki tej koncepcji przez pryzmat barier oraz korzyści jakie niesie jej 

wdrożenie. Omówione zostaną narzędzia: metoda 3M, 5S oraz Cykl Deminga (PDCA) wraz 

z ich wpływem na organizację. Jego realizacji posłużyła kwerenda literatury przedmiotu 

oraz opisane studia przypadków prezentujące zastosowanie omawianej filozofii ciągłego 

doskonalenia biznesu.  

2. Kwestie teoretyczne filozofii Kaizen  

Kaizen to japońska filozofia biznesowa, która koncentruje się na stopniowym 

zwiększaniu produktywności poprzez angażowanie wszystkich pracowników oraz poprawę 

środowiska pracy przy zastosowaniu małych kroków. Wzbudziła ona spore zainteresowanie 

wśród badaczy, ponieważ pozwala na wzrost efektywności firmy i pomaga wytwarzać 

produkty wysokiej jakości przy minimalnych wysiłkach (Singh & Singh, 2009). Japońskie 

słowo Kaizen można podzielić na dwie części: Kai, definiowane jako ciągły, dobry oraz zen 

tłumaczone jako mądrość, zmiana lub poprawa. Tak więc filozofia ta oznacza zmianę na 

dobre lub proces ciągłego doskonalenia. W Japonii znana jest ona od tysięcy lat, jednak jej 

rozpowszechnienie nastąpiło w połowie XX wieku. Metodę małych kroków stosowano 

podczas drugiej wojny światowej oraz później w implementacji planu Marshalla. Od tamtej 
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pory rozprzestrzeniła się na cały świat i cieszy się rosnącą popularnością (Carnerud, et al., 

2018).  

3. Metoda 3M  

Częścią implementacji Kaizen w przedsiębiorstwie może być metoda 3M. Stosuje się 

ją, aby zidentyfikować i wyeliminować działania pozbawione wartości dodanej w procesie 

produkcyjnym. Jej celem jest usunięcie trzech elementów takich jak: Muda (odpadów), 

Muri (przeciążenia) i Mura (niekonsekwencji) (Akio, et al., 2020). Pozwala to na redukcję 

kosztów w oparciu o te trzy zasady, jak i podniesienie produktywności, które ma szczególne 

znaczenie w przypadku małych firm. Może to pomóc wszystkim przedsiębiorstwom w 

ograniczaniu negatywnego wpływu środowiskowego oraz wyeliminowaniu 

marnotrawstwa.  

Muda według Smitha (Smith, 2014) charakteryzuje się siedmioma 

marnotrawstwami. Pierwszym z nich są wady, które sprawiają, że produkt nie spełnia 

oczekiwań klientów co do formy, dopasowania czy funkcji. Drugim jest dodatkowe 

przetwarzanie. Ma ono miejsce, gdy proces obejmuje kroki bez wartości dodanej lub 

przetwarzanie niezbędne do skorygowania wadliwych materiałów lub produktów 

(przeróbka). Uzupełniająca obróbka może być spowodowana wprowadzeniem do procesu 

gorszych surowców. Trzeci elementem muda jest czekanie, które może zostać skrócone 

poprzez zajmowanie się murą (niekonsekwencją), wykorzystaniem heijunka 

(poziomowaniem produkcji) i teorią ograniczeń w celu usunięcia wąskich gardeł. Czwarte 

to transport. W tym punkcie mowa o nadprodukcji i złym rozplanowaniu zasobów. Jako 

piąte wymienia się zaopatrzenie, które może generować niewydajność procesów, czasy 

kolejek i planowanie push niezwiązane z zapotrzebowaniem klientów prowadzące do 

nadmiernych zapasów. Szóste to ruch w znaczeniu osobistym, na co składa się słabe 

rozmieszczenie komórek roboczych bez uwzględnienia ich ergonomii, co prowadzi się do 

marnotrawstwa ruchu. Materiały powinny znajdować się w odpowiednim miejscu i czasie. 

Muri oznacza przeciążenie odnośnie do procesów jak i pracowników (Smith, 2014). Jednym 

z proponowanych rozwiązań jest standaryzacja zadań, tak by wszyscy uczestnicy mogli 

wykonywać pracę w sposób wydajny. Wyróżnić można trzy główne przyczyny muri: zła 

organizacja stanowiska pracy, brak pracy standaryzowanej (problemy z utrzymaniem 

zasady 5S) lub mura (Pieńkowski, 2014), wymieniana jako trzeci element i definiowania 

jako niekonsekwencja lub nierówność. Może przybierać dwie formy: różnice w 

harmonogramowaniu produkcji lub nierównomierne obciążenie i tempo produkcji 

(Pieńkowski, 2014). Jednym ze sposobów radzenia sobie z nierównościami jest ładowanie 

poziomów, czyli heijunka, która polega na wygładzeniu popytu tak by procesy były bardziej 
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przewidywalne (Smith, 2014). Metodę 3M w swojej działalności wykorzystuje System 

Produkcyjny Toyoty, który stanowi początek lean management.  

4. Metoda 5S  

Autorem metody 5S jest Edward Deming. Opiera się ona na japońskiej filozofii 

Kaizen i stanowi podstawę każdego programu z jej wykorzystaniem. Nie działa ona nigdy 

w odosobnieniu, ale raczej stanowi bazę do integralnego doskonalenia i współpracy 

(García-Alcaraz , et al., 2016). Składa się ona z pięciu kroków (por. Rys. 1). 

 

 

Rysunek 11. Metoda 5S. Opracowanie własne. 

 

Na rysunku powyżej w 5 krokach przedstawiona jest metoda 5S. Seri to usunięcie 

ze stanowiska pracy wszystkich elementów, które są zbędne do wykonywania pracy. Często 

stosuje się w tym przypadku metodę tzw.: czerwonej etykiety (ang. red tagging), polegającą 

na przenoszeniu bezcelowych przedmiotów ze stanowiska pracy do specjalnie do tego 

wyznaczonej strefy, z której albo są permanentnie usuwane, albo przenoszone (Pascal, 

2016, p. 45). Korzyści tej metody zauważalne są przy ciągłej selekcji przedmiotów i po 

wytworzeniu takiego nawyku wśród kadry pracowniczej.   

Seiton to uporządkowanie oraz późniejsze wyznaczenie miejsc dla wszystkich 

niezbędnych przedmiotów, które przeszły proces selekcji w kroku pierwszym.  W 

kontekście wiedzy, etap ten może obejmować także integrację ludzi  oraz ewentualne 



Znaczenie filozofii… 

162                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

uelastycznienie lub przeprojektowanie procesów (Medinilla, 2014, p. 20). Ważne jest 

zachowanie wyraźnych kanałów komunikacyjnych.  

Seiso polega na utrzymaniu stanowiska pracy w czystości. Na tym etapie niezbędne 

jest wdrożenie odpowiedniej organizacji pracy, która jasno precyzuje kto czym się zajmuje 

oraz czy posiada do tego odpowiednie zasoby. W przypadku zespołu, którego praca opiera 

się na wiedzy seiso może oznaczać dyscyplinę w utrzymywaniu przepływu informacji oraz 

używania przyjętych kanałów komunikacji w sposób ciągły i skuteczny (Medinilla, 2014, 

p. 20).  

Seiketsu (standaryzowane czyszczenie) można zastosować tylko, jeśli pierwsze trzy 

kroki zostały już wdrożone. Najbardziej istotnym elementem są normy, które powinny być 

jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników Stosowanie omawianej części składowej 

5S pozwala na tworzenie zespołów elastycznej odpowiadających na potrzeby organizacji. 

 Ostatni krok Shitsuke, opiera się przede wszystkim na upewnieniu się co do 

przestrzegania wszystkich powyższych zasad oraz utrzymywania zastosowanej dyscypliny.  

Jako korzyści wynikające z zastosowania metody 5S wymienia się: 

• wyższe poziomy bezpieczeństwa, 

• zwiększona motywacja pracowników, 

• zmniejszenie ryzyk i wypadków, 

• redukcja strat spowodowanych wadliwą produkcją, 

• wyższa jakość, 

• krótsze czasy realizacji, 

• szybsze dostawy (Medinilla, 2014, p. 20). 

Omawiana metoda jest powszechnie używana przez największe globalne 

korporacje. Wdrożona została przez m.in.:  Hewlett-Packard, Boeing i Harley-Davidson 

Motor Company. Pierwsza z wymienionych zaczęła stosować 5S by utrzymać obszary 

przechowywania niezbędnych części, w określonych konfiguracjach, tak aby dostęp do nich 

był ułatwiony i szybszy. Boeing, z kolei wykorzystał tę metodę w swojej fabryce i w 

biurach. Omawiana metoda stanowi uniwersalne narzędzie, które z powodzeniem może być 

używane także przez polskie firmy z różnych branż (Szczerba & Wolniak, 2013). Da im to 

możliwość poprawy zarówno efektywności, jak i bezpieczeństwa.  

5. Cykl Deminga (PDCA)  

Jest to schemat autorstwa Edwardsa Deminga, który ilustruje podstawową zasadę 

ciągłego ulepszania rozumianą jako Kaizen. Jego oryginalna wersja składa się z 4 kroków: 

Zaplanuj (Plan), Wykonaj (Do), Sprawdź(Check) Działaj (Act) (por. Rys. 2). W pierwszym 

etapie planowania należy zdefiniować proces oraz określić jego stadia. W kolejnym kroku 
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trzeba rozważyć możliwość wdrożenia usprawnień oraz ustalić kluczowe zadania, które 

mogą być pomocne w tym procesie. Istotne jest także zdefiniowanie interesariuszy oraz 

analiza konkretnych rozwiązań oraz ich wpływu na oceniany problem. Na etapie wykonania 

warto dokonać praktycznych oraz empirycznych prób, celem sprawdzenia czy 

zaprojektowane rozwiązanie przynosi planowane rezultaty. Równolegle z tym, konieczne 

jest również ustalenie jednoznacznego system pomiaru, by możliwe było zmierzenie 

progresu. Podczas sprawdzania należy przyjrzeć się efektom oraz wyciągnąć wnioski, które 

pozwolą na podjęcie decyzji, co do wdrożenia ulepszeń. Ostatni etap działania opiera się na 

dokonaniu wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania oraz jego implementacji w 

organizacji. Na rysunku poniżej przedstawiony został schemat PDCA.  

 

 

Rysunek 12. Cykl Deminga. Opracowanie własne. 

Wśród elementów filozofii Kaizen, które można zastosować w organizacji, jest 

także Kaizen costing, które nastawione jest głównie na zmniejszanie kosztów ponoszonych 

przez firmę. 

6. Kaizen costing i jego zastosowanie w przedsiębiorstwie 

Kaizen costing z japońskiego Genka Kaizen, oznacza rachunek redukcji kosztów 

rozumiany jako system pomiaru efektów realizacji koncepcji ustawicznego doskonalenia na 

etapie produkcji wyrobu gotowego lub półfabrykatu albo świadczenia usług (Jaruga, et al., 

2014, p. 649). Opiera się on na ciągłym, systematycznym procesie wdrażania udoskonaleń 
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na wielu polach działalności organizacji, których efektem jest redukcja ponoszonych 

kosztów (Bochenek, 2018). Koncepcja ta zasadza się na metodzie ciągłego doskonalenia 

się poprzez dokonywanie małych kroków, prowadzących do ustawicznego rozwoju i 

doskonalenia się. 

         Istotą Kaizen costing jest redukcja kosztów, ale także wzrost efektywności 

procesów produkcyjnych oraz operacyjnych. Jednym z elementów tej techniki jest 

planowanie ponoszonych wydatków, poszukiwanie możliwości ich redukcji, a także 

systematyczna analiza różnic pomiędzy zakładanymi, a osiąganymi wynikami.  

Omawiając działanie Kaizen costing w przedsiębiorstwach produkcyjnych, można 

wyróżnić dwa etapy jego zastosowania. Pierwszy, target costing, który ma miejsce na 

poziomie projektowania oraz rozwoju produktu. Służy przede wszystkim późniejszemu 

monitorowaniu kosztów przy wytwarzaniu produktów. Zasadniczym celem jest określenie 

pożądanej rentowności danego produktu oraz jego cyklu życia. Drugi, Kaizen costing, 

wykorzystywany podczas całego łańcucha wartości, a w szczególności na etapie produkcji 

(Trzcińska, 2012). Najważniejsze jest osiąganie wzrostu efektywności procesów pod 

względem ponoszonych kosztów. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala na dokładną 

analizę całego procesu produkcyjnego (Dudziak, et al., 2012). Stwarza to szansę na 

odnalezienie wąskich gardeł, a także wszelkich obszarów, w których może nastąpić 

usprawnienie, a w efekcie redukcja kosztów, będąca podstawowym celem stosowanej 

metody. 

Wdrażanie i stosowanie metod Kaizen, a szczególnie Kaizen costing wymaga 

zaangażowania ze strony kadry menedżerskiej. To oni są odpowiedzialni za tworzenie 

właściwej kultury organizacyjnej, sprzyjającej dzieleniu się wiedzą, spostrzeżeniami, ale 

także angażującej pracowników w podejmowanie procesów decyzyjnych. Takie 

rozwiązania tworzą poczucie wspólnoty, ale także motywują do ciągłego doskonalenia 

wszelakich procesów. Podejście rozwija wśród członków organizacji poczucie sprawczości 

i realnego wpływu na jej działalność. Kadra menedżerska powinna tworzyć zaangażowanie 

wśród podwładnych i zachęcać ich do dzielenia się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami 

dotyczącymi ulepszeń w różnych obszarach.  

Omawiane rozwiązanie ma wiele zalet, ale zauważalne są także jego wady. Wśród 

nich wymienić należy przede wszystkim powolną zmianę i długoterminowy horyzont 

czasowy osiąganych celów. Może to wpływać demotywująco na uczestników zmiany. Brak 

widocznych efektów może prowadzić do zaprzestania wdrażania nowych rozwiązań, co 

zniweczy wprowadzane zmiany. Po drugie Kaizen costing nie jest w stanie spełnić swoich 

założeń w przypadku skrajnych problemów finansowych jak na przykład bankructwo, z 

uwagi na długi horyzont czasowy osiąganych rezultatów. Kolejnym minusem stosowania 

pozostaje duża drobiazgowość jakiej wymaga omawiana technika. Niezbędne jest 

zastosowanie odpowiednich instrumentów, które będą służyły weryfikowaniu bardzo dużej 

ilości informacji oraz ich filtrowaniu. Dzięki temu wybrane zostaną jedynie te rozwiązania, 
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które są spójne z celami organizacji oraz możliwe do wykonania. Ponadto, barierą 

zastosowania tych technik zarządzania jest brak sprzyjających im odpowiednich kultur 

organizacyjnych, które by zachęcały pracowników do działania na rzecz przedsiębiorstwa 

oraz współpracy z kadrą zarządzającą. 

Zarówno w przypadku Kaizen, jak i Kaizen costing muszą zostać spełnione 

określone warunki, by mogły one skutecznie działać. Dlatego też, warto przyjrzeć się 

ogólnym barierom, jakie występują podczas ich implementacji do organizacji.  

7. Bariery wdrażania w przedsiębiorstwach filozofii Kaizen  

Kaizen stanowi niezwykle uniwersalną technikę ciągłego doskonalenia się poprzez 

metodę małych kroków. Można z powodzeniem stosować ją nie tylko na w organizacji, ale 

także w życiu prywatnym, gdzie przez realizację małych celów, można dążyć do 

samodoskonalenia i rozwoju. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pomimo 

wszechstronnych możliwości jej używania, nie każda organizacja posiada podstawy do jej 

skutecznej implementacji (Piasecka-Głuszak, 2015). 

Pierwszą z barier, jakie istotnie ograniczają prawidłowe wdrożenie filozofii Kaizen 

na grunt przedsiębiorstwa, jest odpowiednia kultura organizacyjna. W przypadku jej braku 

ryzyko niepowodzenia w implementacji tej techniki na grunt przedsiębiorstwa jest bardzo 

wysokie. Metoda ta, wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji. 

Najważniejsze jest by zaistniało ono wśród kierownictwa, natomiast nie sposób pominąć 

budowania zaangażowania także pośród podwładnych. Kadra menedżerska powinna 

korzystać z dostępnych instrumentów by zachęcać wszystkich pracowników do 

partycypacji w procesach decyzyjnych. Jest to niezwykle ważne, gdyż personel w 

większym stopniu uczestniczy w codziennych procesach i posiada duże zasoby wiedzy w 

tym zakresie.  Dlatego też, zachęcanie ich do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i 

pomysłami, stanowi jeden z kluczowych elementów skutecznego wdrażania filozofii 

Kaizen na grunt przedsiębiorstwa. Kierownictwo powinno także dbać o tworzenie 

odpowiednich procedur oraz instrumentów, które będą sprzyjały dzieleniu się wiedzą i 

spostrzeżeniami. W motywowaniu pracowników do takich działań, kluczowe mogą okazać 

się różnego rodzaju zachęty ekonomiczne, aby dodatkowo wzmocnić pożądane 

zachowania. 

Kolejna bariera dotyczy samej istoty Kaizen. Proces osiągania zamierzonych celów 

jest długotrwały. Nie można oczekiwać od tej metody natychmiastowych, widocznych 

rezultatów, ponieważ zakłada ona ciągły rozwój oraz dążenie do osiągania celów 

strategicznych poprzez dokonywanie małych kroków. Stwarza to ryzyko utraty motywacji 
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przez kierownictwo. Dlatego też kadra menedżerska musi mieć świadomość, że jedynie 

wytrwałość i determinacja może zapewnić sukces w zastosowaniu omawianej filozofii. 

Istotną barierę może stanowić także brak odpowiedniej wiedzy z zakresu wdrażania 

Kaizen do organizacji wśród kadry menedżerskiej. By było to skuteczne niezbędna jest 

znajomość stosowanych instrumentów, zasad Kaizen, ale także sposobów na osiągnięcie 

pożądanych efektów oraz pomiaru rezultatów. 

8. Kaizen costing na przykładzie przedsiębiorstwa z branży przemysłu 

włókienniczego 

Z uwagi na korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie filozofii Kaizen oraz koncepcja 

Kaizen costing są one coraz chętniej wdrażane na grunt przedsiębiorstw na całym świecie. 

Pozwala to na osiąganie celów strategicznych, a także budowanie przewagi konkurencyjnej 

oraz stabilnej pozycji na rynku. 

         Jedną z organizacji, które zdecydowała się na implementację tych rozwiązań jest 

przedsiębiorstwo działające w branży włókienniczej (Bogatko & Nitkiewicz, 2016, pp. 272-

278). Wytwarza ono różnego rodzaju komponenty wykorzystywane w wielu segmentach 

takich jak motoryzacja czy przemysł odzieżowy. Zdecydowano się na wdrożenie planu 

strategicznego, który poza zmianami w podstawowej działalności, miał opierać się na 

dokładnej analizie kosztów jakie ponosi. W pierwszej kolejności zdecydowano się wdrożyć 

zasady Kaizen. W drugim etapie zaimplementowano Kaizen costing, a ponadto podjęto 

działania wokół budowania zaangażowania wśród podwładnych. Końcowa faza 

obejmowała wdrożenie rozwiązań umożliwiających bieżące monitorowanie procesów. 

         Implementowany plan opiera się na założeniach zgodnych z filozofią Kaizen 

m.in.: procesie ciągłego doskonalenia, przekonaniu o wpływie na wielkość ponoszonych 

kosztów, o poszukiwaniu oszczędności w każdym możliwym segmencie działalności, a 

także przekonaniu o własnym wpływie na przebieg procesów wewnętrznych. Co ważne, 

kadra zarządzająca wyodrębniła ryzyka dla realizacji tych założeń i były to: zbyt duże 

oczekiwania co do efektów, niesprzyjająca kultura organizacyjna przejawiająca się brakiem 

wiary pracowników we własne kompetencje, ale także w możliwość porozumienia się z 

najwyższym szczeblem, wdrażanie wielu pomysłów na raz czy też brak inicjatywy 

pracowników bez odpowiednich zachęt finansowych. By zminimalizować ryzyko małego 

zaangażowania wśród personelu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji 

pomiędzy członkami organizacji, wdrożono specjalną platformę. Jej podstawowym 

zadaniem jest usprawnienie procesu przepływu danych, a także stworzenie procedur 

tożsamych z celami strategicznymi organizacji. 
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         Wdrażanie Kaizen costing firma oparła na programie odpowiedzialności 

menedżerów za przeprowadzane procesy i miejsca powstawania kosztów. Wszelakie 

inicjatywy personelu, które pozwalały na uzyskanie oszczędności, albo wprowadzenie 

usprawnień były premiowane. Przedsiębiorstwo wprowadzało udoskonalenia stosując 

skonkretyzowaną metodę. Składała się ona z następujących etapów: analizowanie zastanej 

sytuacji, określenie potencjalnych usprawnień oraz ich wdrożenie i ocena, a w końcowej 

fazie dokonanie wyboru najlepszych rozwiązań. Taki proces stwarza szansę na dokonanie 

precyzyjnej oceny pomysłów i określenia ich wartości dodanej. 

         Dzięki wdrożonym rozwiązaniom firmie udało się ograniczyć ponoszone koszty 

w wielu projektach realizowanych w ramach działalności przedsiębiorstwa m.in. poprzez 

wykorzystanie surowców wtórnych, zastosowanie matematycznego modelu w zakresie 

zarządzania zapasami. W efekcie, zastosowanie Kaizen costing w omawianym 

przedsiębiorstwie pozwoliło na uzyskanie oczekiwanych rezultatów m.in redukcję kosztów 

w różnych obszarach działalności. Ponadto stworzyło to szansę zbudowania zaangażowania 

wśród pracowników organizacji na różnych szczeblach i stworzenia pożądanej kultury 

organizacyjnej. 

9. Wdrażanie Kaizen na przykładzie firmy z branży odzieżowej 

Elementy i narzędzia Kaizen są wdrażane regularnie do wielu przedsiębiorstw na całym 

świecie. Jedna z największych polskich firm odzieżowych OTCF S.A. będąca właścicielem 

marki 4F, podjęła decyzję by się nimi wspomóc przy implementacji nowej strategii z 

zakresu ESG. Organizacja zdecydowała się na szeroko zakrojone działania, których celem 

jest ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego, poprzez zmiany w obszarze 

filozofii, miejsca pracy, produktów i środowiska. Obejmują one wprowadzanie ubrań do 

drugiego obiegu, zmiany w projektowaniu poprzez zwiększanie ilości materiałów 

ekologicznych, dekarbonizację, ograniczenie zużycia plastiku oraz pracę na rzecz 

społeczności.  

Strategia została zainicjowana przez pracowników, którzy uważają, że atmosfera w 

miejscu pracy pomaga przezwyciężyć problemy poprzez współpracę i proponowanie 

różnorodnych rozwiązań. Sprzyjająca kultura organizacyjna niewątpliwie pomogła w 

procesie wdrażania zmian. Rozpoczęto od poszukiwania obszarów, gdzie można 

wprowadzić proekologiczne zmiany. Rdzeń strategii stanowi metoda małych kroków. 

Początkowa faza projektu, na ponad 2 lata przed jego upublicznieniem, skupiona była na 

zmianach wewnątrz firmy. Zogniskowano się wówczas na ciągłym doskonaleniu, które z 

jednej strony obejmowało procesy, a z drugiej kompetencje pracowników. Przeprowadzono 

serię szkoleń oraz webinariów, w ramach których umożliwiono im rozwój oraz zdobywanie 
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nowych umiejętności. Projekt został zaplanowany na długi okres, podczas którego w 

pierwszej kolejności miała nastąpić zmiana wewnątrz oraz sposób myślenia pracowników. 

Miało to pozwolić na efektywniejsze wdrażanie strategii na zewnątrz w późniejszym 

okresie. Stworzono także specjalne narzędzie, które pozwala pracownikom na przesyłanie 

swoich pomysłów oraz ewentualnych uwag anonimowo. Są one rozpatrywane w 

regularnych odstępach czasu przez kadrę menadżerską, która stara się implementować 

zaproponowane zmiany.  

W przedsiębiorstwie stosowane jest także PDCA. Wszelkie kroki przewidziane w 

schemacie są implementowane przy realizacji kolejnych działań i projektów w ramach 

strategii. Istotną rolę odegrała także zasada 5S, która pozwoliła udoskonalić istniejące 

procesy i ograniczyć straty.  

Po ponad dwóch latach od rozpoczęcia projektu i wdrażania Kaizen, 

przedsiębiorstwo uzyskuje coraz lepsze wyniki. Przyjęta koncepcja pozwoliła na 

implementacje nowatorskiego pomysłu oraz coraz wyższą jakość produktów przy 

jednoczesnym budowaniu zaangażowaniu pracowników. Szczególnie w obszarze coraz 

szerzej rozwijającego się ESG wydaje się, że Kaizen może przynieść oczekiwane rezultaty, 

ale również pomoże zbudować kulturę organizacyjną dopasowaną do potrzeb pracownika 

XXI wieku.  

10.  Podsumowanie 

Filozofia Kaizen stanowi niezwykle uniwersalną metodę zarządzania organizacją. 

Pozwala to na zastosowanie jej w wielu różnorodnych organizacjach. Nie ma znaczenia 

branża, wielkość czy dotychczasowy sposób zarządzania. Kluczem do jej skutecznego 

wdrożenia, jest stosowanie odpowiednich instrumentów, podnoszenie wiedzy wśród kadry 

menedżerskiej co do jej mechanizmów, ale także tworzenie sprzyjającej kultury 

organizacyjnej, pozwalającej na maksymalizację korzyści jakie niesie za sobą Kaizen.  

Metoda małych kroków pozwala na ciągły rozwój organizacji poprzez wyznaczanie sobie 

małych celów, których osiągnięcie jest szybsze, łatwiejsze i szybciej uzyskuje się efekty. 

Należy jednak pamiętać, że w dłuższej perspektywie czasowej, która odnosi się do 

zamierzeń strategicznych, zmiany mogą przyjść dużo później. Może to prowadzić do 

zmniejszenia motywacji oraz zaprzestania stosowania filozofii Kaizen na gruncie 

organizacji z uwagi na brak oczekiwanych rezultatów. By osiągnąć sukces we wdrożeniu 

metody małych kroków na grunt organizacji, niezbędna jest wysoka świadomość warunków 

koniecznych do spełnienia. Sukces realizowanych działań kaizen w dużej mierze zależy 

także na pracy zespołowej (Gupta & Jain, 2014). Nie wolno przy tym pomijać możliwości 

jakie wynikają z zastosowania metodologii takich jak 5S, 3M czy cyklu Deminga. Istotę 
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tych różnorodnych technik, a także możliwości jakie można dzięki nim uzyskać i ich wpływ 

na działalność organizacji dobrze obrazują opisane case study.  
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ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE I POSTAWY WYBRANEJ GRUPY 

KOBIET (W POLSCE) WZGLĘDEM ZDROWIA I ŻYWNOŚCI O 

WŁAŚCIWOŚCIACH PROZDROWOTNYCH ZALECANEJ W 

PREWENCJI DEPRESJI 
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Streszczenie: Sposób żywienia całych populacji i jednostek ma wpływ na wiele aspektów 

życia, w tym na zmniejszenie objawów i ryzyka zachorowania na depresję. Według Światowej 

Organizacji Zdrowia depresja znajduje się w czołówce najczęściej występujących chorób na 

świecie. Najczęściej występuje u ludzi w przedziale wiekowym 20-40 lat, częściej u kobiet niż 

u mężczyzn. 

Celem badań była ocena stopnia akceptacji i częstości spożycia żywności zalecanej w 

prewencji depresji oraz ocena postaw względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności 

młodych kobiet. 

Badania przeprowadzono w 2021 roku w grupie kobiet (n=165) w wieku 18-30 lat. Metodą 

Food Attitude Survey (FAS-R) oceniono znajomość, stopień akceptacji i częstość spożycia 

żywności zalecanej w prewencji depresji przez młode kobiety (Frank, and Van der Klaauw, 

1994). Postawy respondentek w stosunku do zdrowia i walorów zdrowotnych żywności 

oceniono za pomocą skali General Health Interest, GHI (Roininen, and Tuorila, 1999). 

Młode kobiety wykazywały pozytywną postawę względem zdrowia i walorów zdrowotnych 

żywności. Poziom dochodów determinował częstość spożycia żywności zalecanej w 

prewencji depresji przez młode kobiety. Postawy względem żywności są dobrymi 

predyktorami zachowań, a ich znajomość odgrywa ważną rolę w kształtowaniu prawidłowych 

zachowań żywieniowych różnych grup ludności. Zrealizowane badania wpisują się w 

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i promocję zdrowia wśród populacji Polski. 

Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, postawy, zdrowie, żywność prozdrowotna, młode 

kobiety 

 

   



B. A. Platta, K. Sawlewicz 

173                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

 

DIETARY BEHAVIOUR AND ATTITUDES OF A SELECTED GROUP 

OF WOMEN (IN POLAND) TOWARDS HEALTH AND HEALTH-

PROMOTING FOODS 

 

 

Abstract: The diet of whole populations and individuals has an impact on many aspects of 

life, including the reduction of symptoms and risk of depression. According to the World 

Health Organisation, depression is among the most common diseases worldwide. It is most 

common in people between the ages of 20 and 40, and is more common in women than in 

men.  

The objective of this study was to assess the degree of acceptance and frequency of 

consumption of foods recommended for the prevention of depression, and to assess the 

attitudes towards health and the health values of foods by young women. 

The study was conducted in 2021 in a group of women (n=165) aged 18-30 years. The Food 

AttitudeSurvey (FAS-R) method was used to assess young women's knowledge, acceptance 

and frequency of consumption of foods recommended for the prevention of depression 

(Frank, and Van der Klaauw, 1994). Respondents' attitudes towards health and the health 

values of food were assessed using the General Health Interest scale, GHI (Roininen, and 

Tuorila, 1999). 

Young women showed positive attitudes towards health and the health values of food. The  

income level determined the frequency of consumption of foods recommended for the 

prevention of depression by young women. Attitudes towards food are good predictors of 

behaviour, and their knowledge plays an important role in shaping the correct dietary 

behaviour of different population groups. The research carried out constitute a part of health 

risk management and health promotion among the Polish population. 

Keywords: dietary behaviour, attitudes, health, health food, young women   

1. Wprowadzenie 

  Sposób żywienia całych populacji i jednostek ma wpływ na wiele aspektów życia,                      

w tym na zmniejszenie objawów i ryzyka zachorowania na depresję (Szczygieł, and 
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Samochowiec, 2019). Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja znajduje się                               

w czołówce najczęściej występujących chorób na świecie (NIK o zapobieganiu i leczeniu 

depresji, 2018) Najczęściej występuje u ludzi w przedziale wiekowym 20-40 lat, częściej                       

u kobiet niż u mężczyzn (Raport NIZP i PZH, 2021). Depresja może objawiać się na wiele 

sposobów, są one różne i niebezpieczne.  Mogą być zarówna psychiczne, jak i fizyczne, a wśród 

nich można wyróżnić: zaburzenia snu, pogorszenie apetytu, pogorszenie koncentracji, poczucie 

winy, słabą samoocenę, smutek, niepewność, zły humor, spadek lub wzrost masy ciała, 

zmęczenie, zachowania i czyny samobójcze (Makara-Studzińska,  and Madej, 2015). 

W odniesieniu do poszczególnych składników pokarmowych diety i ich wpływu na objawy 

depresji, korzystnego działania w leczeniu depresji dowiedziono w przypadku zastosowania 

kwasów tłuszczowych n-3 (Mischoulon, and Freeman, 2013), cynku (Lai, 2012;  Styczeń, 

2017), N-acetylocysteiny (Berk et al., 2013), witamin z grupy B (w tym folianów) (Fava, and 

Mischoulon, 2009), witaminy D (Eyles, Burne, and McGrath, 2013). Brakuje nadal dobrze 

zaplanowanych i przeprowadzonych badań interwencyjnych w dużych grupach chorych, które 

pozwoliłyby na uzyskanie większej siły statystycznej publikowanych wyników, a tym samym 

wiarygodnych, jednoznacznych informacji (Łojko et al., 2018; Szczygieł, and Samochowiec, 

2019; Wawer, 2017). 

Badania nad zachowaniami żywieniowymi nie są podejmowane jedynie z powodu 

akademickiej ciekawości naukowców. Szczególny wpływ na rozwój tych badań ma rosnąca 

świadomość konsumentów na temat związku między zachowaniami żywieniowymi człowieka 

a stanem jego zdrowia (Gedrich, 2003). W świetle danych literaturowych należy prowadzić 

dalsze badania, które wykazałyby skuteczność powiązania żywienia ze stanem zdrowia 

pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (Szczygieł, and Samochowiec, 2019; Wawer, 2017). 

Celem badań była ocena stopnia akceptacji i częstości spożycia żywności zalecanej w prewencji 

depresji oraz ocena postaw względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności młodych 

kobiet. 

2. Materiał badawczy i metody 

Badania empiryczne przeprowadzono w 2021 roku w grupie młodych kobiet (n=165) w 

wieku 19-30 lat w Gdyni (w Polsce). Dobór respondentek do badań był celowy, ponieważ 

wcześniej przeprowadzane badania wykazały, iż to kobiety bardziej niż mężczyźni wykazują 

pozytywnie postawy względem troski o zdrowie oraz żywności funkcjonalnej (Babicz-

Zielińska and Jeżewska-Zychowicz, 2015; Gruszka et al. 2014) oraz w większym stopniu niż 

mężczyźni są zainteresowane kwestiami dotyczącymi żywności i sposobu żywienia (Niewczas, 

2013). Wzajemne interakcje między płcią, a dietą uwarunkowane są czynnikami 

fizjologicznymi, psychologicznymi i społeczno-kulturowymi. Ten system wzajemnych 
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interakcji obejmuje informację zwrotną: płeć biologiczna i płeć kulturowa kształtują dietę 

kobiet i mężczyzn (Grzymisławska et al., 2020). Badania empiryczne przeprowadzono 

wykorzystując metodę pomiaru sondażowego pośredniego on-line.  

Postawy respondentek w stosunku do zdrowia i walorów zdrowotnych żywności (troski o 

zdrowie) oceniono za pomocą skali General Health Interest (GHI) (Roininen, and Tuorila, 

1999). Skala GHI składa się z 8 stwierdzeń: 1. Dbam o zdrowe odżywianie (postawa pozytywna 

- P); 2. Staram się, aby moja dieta była zdrowa i zbilansowana (postawa pozytywna - P); 3. Jest 

dla mnie ważne, aby moja dieta była ubogotłuszczowa (postawa pozytywna - P); Dbam, aby 

moja dieta była bogata w składniki mineralne i witaminy (postawa pozytywna - P); Jem, co 

lubię i nie przejmuję się zdrową dietą (postawa negatywna N); 6. Prozdrowotność żywności nie 

wpływa na mój wybór (postawa negatywna - N); 7. Wartość zdrowotna moich przekąsek nie 

ma dla mnie znaczenia (postawa negatywna - N); 8. Nie zwracam uwagi na zawartość 

cholesterolu w produkcie (postawa negatywna - N). Każda z respondentek określiła swój 

stosunek do powyższych stwierdzeń według 5-stopniowej skali Likerta z oznaczeniami 

brzegowymi „nie zgadzam się całkowicie” (1) do „zgadzam się całkowicie” (5) (Ritchey et al., 

2003). Zgodnie z założeniami metodyki zastosowano punktację odwróconą do 4 z 8 

postawionych stwierdzeń: 5, 6, 7 i 8. Na podstawie sumy punktów przyjęto podział na 3 

postawy względem żywności, występujące wśród respondentek: negatywną, ambiwalentną                    

i pozytywną. Jako kryterium podziału przyjęto 1/3 i 2/3 ich zakresu punktów: postawy 

negatywne (<1/3 zakresu: 8-13 pkt), postawy ambiwalentne (od 1/3 do 2/3 zakresu: 14-26 pkt), 

postawy pozytywne (> 2/3 zakresu: 27-40 pkt). 

Metodą Food Attitude Survey (FAS-R) (Frank, and van der Klaauw, 1994) oceniono 

znajomość, stopień akceptacji i częstość spożycia przez młode kobiety żywności zalecanej                                                           

w prewencji depresji. Stopień akceptacji i częstość spożycia produktów prezentowanych w 

badaniu ustalono na podstawie odpowiedzi udzielonych na następujące stwierdzenia: 1. Nigdy 

nie próbowałam tego produktu i nigdy nie zamierzam spróbować; 2. Nigdy nie spróbowałam 

tego produktu, ale spróbowałabym gdybym miała taką możliwość; 3. Nie lubię tego produktu. 

Smakuje okropnie; 4. Mogę zjeść lub nie dany produkt. Smakuje dobrze; 5. Bardzo lubię ten 

produkt. Myślę, że smakuje dobrze. Produkty, względem których badano akceptację młodych 

kobiet to: kasza gryczana (źródło witaminy B1 i B6, cynku i magnezu), wątróbka (źródło 

witaminy B2, B3, B12 i kwasu foliowego), kakao (źródło magnezu i cynku), łosoś (źródło selenu, 

kwasów tłuszczowych n-3, witaminy B1, B3, B6 i B12), suche nasiona roślin strączkowych 

(źródło witaminy B1, B2, B6 i cynku), natka pietruszki (źródło kwasu foliowego), nasiona 

słonecznika (źródło selenu), olej rzepakowy (źródło kwasów tłuszczowych n-3), owoce 

jagodowe: aronia, maliny, jeżyny (źródło antyoksydantów), maślanka, kefir, jogurt naturalny 

(źródło probiotyków). 

Analizę wyników skali FAS-R przeprowadzono z uwzględnieniem subiektywnej 

samooceny statusu ekonomicznego kobiet. Badaną grupę kobiet poproszono o dokonanie 

samooceny swoich dochodów poprzez wybór jednej z pięciu możliwych odpowiedzi: 1. dochód 
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całkowicie niewystarczający, 2. dochód pozwalający zaspokoić tylko podstawowe potrzeby, 3. 

stać mnie na niektóre, ale nie na wszystkie wydatki, 4. stać mnie na wszystko, 5. stać mnie na 

wszystko i mogę zaoszczędzić. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dokonano podziału 

respondentek na 3 grupy pod względem zadeklarowanego dochodu. Grupę 1 stanowiły 

respondentki o zadeklarowanym dochodzie całkowicie niewystarczającym i pozwalającym 

zaspokoić tylko podstawowe potrzeby – łącznie 53 osób (32,1% ogółu badanych). Do grupy 2 

zaliczono osoby, które stać na niektóre, ale nie na wszystkie wydatki – łącznie 70 osób (42,4% 

ogółu badanych). Grupę trzecią stanowiły respondentki o wysokim i bardzo wysokim 

dochodzie, które zadeklarowały, że stać je na wszystko oraz że stać je na wszystko i mogą 

jeszcze zaoszczędzić – łącznie 42 osoby (25,5% ogółu badanych). Do analizy wyników 

wykorzystano elementy statystyki opisowej: liczebność (n) i procent badanej grupy (%). 

3. Omówienie wyników 

3.1. Ocena postaw młodych kobiet względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności 

Za pomocą Skali Troski o Zdrowie (HCS) oceniono postaw respondentek względem 8. 

stwierdzeń dotyczących zdrowia i walorów zdrowotnych żywności. Na pierwsze stwierdzenie: 

„Dbam o zdrowe odżywianie” respondentki w większości wybrały odpowiedź: „raczej 

zgadzam się” (50,3% ogółu badanych) oraz „zdecydowanie zgadzam się” (22,4% ogółu 

badanych) (Tabela 1). W przypadku drugiego stwierdzenia: „Staram się, aby moja dieta była 

zdrowa i zbilansowana” najwyższy odsetek procentowy kobiet zaznaczył odpowiedź: „raczej 

zgadzam się” (50,3% ogółu badanych) oraz „zdecydowanie zgadzam się” (19,4% ogółu 

badanych) (Tabela 1). Na trzecie stwierdzenie: „Jest dla mnie ważne, aby moja dieta była uboga 

w tłuszcze zwierzęce” najwięcej respondentek udzieliło odpowiedzi: „nie mam zdania” (27,9% 

ogółu badanych) oraz „raczej nie zgadzam się” (25,5% ogółu badanych). Najniższy odsetek 

kobiet zaznaczył odpowiedź: „zdecydowanie się nie zgadzam” (9,1% ogółu badanych). Na tej 

podstawie można stwierdzić, że badana grupa kobiet nie zwracała uwagi na zawartość tłuszczy 

pochodzenia zwierzęcego w pożywieniu (Tabela 1). Na czwarte stwierdzenie na skali: „Dbam, 

aby moja dieta była bogata w składniki mineralne i witaminy” najwięcej respondentek wybrało 

odpowiedź: „raczej się zgadzam” (44,9% ogółu badanych)  oraz „zdecydowanie zgadzam się” 

(23% ogółu badanych) (Tabela 1). Na piąte stwierdzenie: „Jem to co lubię i nie przejmuję się 

zdrową dietą” tylko 10,3% badanych kobiet udzieliło odpowiedzi: „zdecydowanie nie zgadzam 

się” oraz aż 17% „nie mam zdania”. Młode kobiety w przeważającej większości zadeklarowały: 

„raczej nie zgadzam się” (39,4% ogółu badanych) oraz „raczej zgadzam się” (22,4% ogółu 

badanych) (Tabela 1). Na tej podstawie można stwierdzić, że ok. 62% respondentek zwracało 

uwagę na jakość i wartość odżywczą spożywanych posiłków. Na szóste stwierdzenie: 
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„Prozdrowotne działanie żywności nie wpływa na mój wybór dotyczący jej spożycia” najwięcej 

respondentek udzieliło odpowiedzi: „raczej się nie zgadzam” (34,6% ogółu badanych), a 

następnie „nie mam zdania” (24,9% ogółu badanych). Tylko 14,5% badanych kobiet 

zaznaczyło odpowiedź: „zdecydowanie nie zgadzam się” (Tabela 1). Na siódme stwierdzenie: 

„Wartość zdrowotna moich przekąsek nie ma dla mnie znaczenia” 18,8% respondentek 

udzieliło odpowiedzi: „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 38,2% „raczej nie zgadzam się” 

(Tabela 1). Na podstawie zadeklarowanych odpowiedzi na stwierdzenia 5-7 można stwierdzić, 

że ok. 44% badanych kobiet zwracało uwagę na jakość i wartość odżywczą spożywanej 

żywności. Ponadto na stwierdzenie numer osiem: „Nie zwracam uwagi na zawartość 

cholesterolu w spożywanych przeze mnie produktach” respondentki zadeklarowały głównie 2 

odpowiedzi: „raczej się zgadzam” (27,9% ogółu badanych) oraz „zdecydowanie się zgadzam” 

(23% ogółu badanych) (Tabela 1). Można zatem przypuszczać, że badana grupa kobiet przy 

wyborze żywności do konsumpcji nie zwracała uwagi w jakich ilościach zawiera ona 

cholesterol. 

Tabela 1. 

Ocena postaw młodych kobiet (n=165) względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności  

Stwierdzenia dotyczące 

troski o zdrowie 

Odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 

Raczej nie 

zgadzam się 

Nie mam 

zdania 

Raczej 

zgadzam się 

Zdecydowanie 

zgadzam się 

n % n % n % n % n % 

Dbam o zdrowe 

odżywianie 
2 1,2 24 14,6 19 11,5 83 50,3 37 22,4 

Staram się, aby moja 

dieta była zdrowa i 

zbilansowana 

4 2,4 28 17 18 10,9 83 50,3 32 19,4 

Jest dla mnie ważne, aby 

moja dieta była uboga w 

tłuszcze zwierzęce 

15 9,1 42 25,5 46 27,9 40 24,2 22 13,3 

Dbam, aby moja dieta 

była bogata w składniki 

mineralne i witaminy 

4 2,4 19 11,5 30 18,2 74 44,9 38 23 

Jem to co lubię i nie 

przejmuję się zdrową 

dietą 

17 10,3 65 39,4 28 17 37 22,4 18 10,9 

Prozdrowotne działanie 

żywności nie wpływa na 

mój wybór dotyczący jej 

spożycia 

24 14,5 57 34,6 41 24,9 39 23,6 4 2,4 

Wartość zdrowotna 
moich przekąsek nie ma 

dla mnie znaczenia 

31 18,8 63 38,2 24 14,5 34 20,6 13 7,9 
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Nie zwracam uwagi na 

zawartość cholesterolu w 

spożywanych przeze 

mnie produktach 

27 16,4 30 18,2 24 14,5 46 27,9 38 23 

Source: badania własne 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi przez młode kobiety obliczono sumę 

uzyskanych punktów dla każdej z badanych osób. Im większa była liczba uzyskanych punktów, 

tym bardziej pozytywną postawę względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności 

wykazywała respondentka. Następnie wyodrębniono osoby wykazujące negatywne, 

ambiwalentne i pozytywne postawy względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności.                      

W badanej grupie młodych kobiet, przeważała pozytywna i ambiwalentna postawa względem 

zdrowia i walorów zdrowotnych żywności, odpowiednio 54,5% i 37,6% ogółu badanych 

(Tabela 2). Wcześniej przeprowadzone badania wśród kobiet w wieku 60+ dotyczące oceny ich 

postaw względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności wykazały, że wśród kobiet                       

w wieku starszym przeważa postawa ambiwalentna i pozytywna (Platta, and Śmigaj, 2021). 

Pozytywne postawy młodych kobiet względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności są 

zjawiskiem korzystnym, mogącym wpłynąć pozytywnie na spopularyzowanie prozdrowotnego 

sposobu żywienia w tej grupe populacyjnej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Podobną 

zależność stwierdzono na podstawie badań przeprowadzonych wśród kobiet w wieku 60+ 

(Platta, 2019; Platta, and Pukszta, 2019). Konieczna jest kontynuacja badań celem 

monitorowania zmian zachodzących w zachowaniach żywieniowych i zdrowotnych młodych 

Polaków determinowanych przez producentów żywności poprzez zwiększanie asortymentu 

innowacyjnych produktów żywnościowych o właściwościach prozdrowotnych. 

Tabela 2. 

Postawy młodych kobiet względem zdrowia i walorów zdrowotnych żywności  

Postawa 
Troska o zdrowie 

n=165 % 

Negatywna 13 7,9 

Neutralna 62 37,6 

Pozytywna 90 54,5 

Source: badania własne 

3.2. Ocena znajomości, stopnia akceptacji i częstości spożycia żywności zalecanej w 

prewencji depresji 

Analiza skali FAS-R uwzględniająca subiektywną samoocenę statusu ekonomicznego 

badanej grupy kobiet wykazała, że niezależnie od uzyskiwanego dochodu wykazują one 

podobne postawy względem akceptacji produktów zalecanych w prewencji depresji (Tabela 3). 
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Stwierdzono, że badana grupa młodych kobiet na podstawie wyboru odpowiedzi: „Nie 

próbowałam tej żywności i nie zamierzam jej spróbować“ wykazała negatywną postawę wobec 

wątróbki  (24,5% grupa 1; 8,6% grupa 2; 21,4% grupa 3) (Tabela 3-5). Ponadto respondentki 

wskazały, że nie próbowały i nie zamierzają spróbować takich produktów, jak: kakao, natka 

pietruszki, łosoś, kasza gryczana, suche nasiona roślin strączkowych, mleczne napoje 

fermentowane bez dodatków (maślanka, kefir, jogurt naturalny) (Tabela 3-5). 

Młode kobiety zadeklarowały postawę pozytywną na podstawie wyboru odpowiedzi: „Nigdy 

nie spróbowałam tej żywności ale spróbowałabym gdybym miała taką możliwość” względem 

suchych nasion roślin strączkowych (1,9% grupa 1; 4,3% grupa 2; 4,8% grupa 3) (Tabela 3-5). 

Ponadto respondentki zadeklarowały chęć spróbowania: kaszy gryczanej (1,4% grupa 2; 2,4% 

grupa 3), natki pietruszki (1,9% grupa 1), oleju rzepakowego (3,8% grupa 1), wątróbki (1,9% 

grupa 1; 4,8% grupa 3) i łososia (2,4% grupa 3) (Tabela 3-5). 

Spośród prezentowanych w badaniu produktów respondentki miały również za zadanie 

wskazać te produkty, które znają, ale które im nie smakują. Najniższy stopień akceptacji na 

podstawie wyboru odpowiedzi: „Nie lubię tej żywności. Smakuje okropnie i więcej jej nie 

spróbuję” młode kobiety zadeklarowały względem wątróbki (34,3% grupa 1; 48,6% grupa 2; 

38,1% grupa 3), kaszy gryczanej (20,7% grupa 1; 18,6% grupa 2; 16,7% grupa 3), mlecznych 

napojów fermentowanych (18,9% grupa 1; 11,4% grupa 2; 14,3% grupa 3) i natki pietruszki 

(24,5% grupa 1; 11,4% grupa 2; 21,4% grupa 3) (Tabela 3-5).  

Tabela 3. 

Ocena akceptacji i częstości spożycia żywności o właściwościach prozdrowotnych przez młode 

kobiety – grupa 11 (n=53) 

Produkty spożywcze 

Stwierdzenia na skali FAS-R2 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Kasza gryczana 0 0 0 0 11 20,7 26 49 15 28,3 

Kakao 1 1,9 0 0 3 5,7 17 32,1 32 60,4 

Maślanka, kefir, jogurt naturalny 0 0 0 0 10 18,9 18 34 25 47,2 

Natka pietruszki 1 1,9 1 1,9 13 24,5 22 41,5 16 30,2 

Nasiona słonecznika 0 0 0 0 1 1,9 18 34 34 64,1 

Olej rzepakowy 0 0 2 3,8 3 5,7 32 60,4 16 30,2 

Owoce jagodowe  0 0 0 0 2 3,8 8 15,1 43 81,1 

Wątróbka 13 24,5 1 1,9 24 34,3 9 17 6 11,3 
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Łosoś 1 1,9 0 0 5 7,1 9 17 38 71,7 

Suche nasiona roślin strączkowych 0 0 1 1,9 8 15,1 25 47,2 19 35,8 

Note: 1 grupa 1 - respondentki o zadeklarowanym dochodzie całkowicie niewystarczającym i 

pozwalającym zaspokoić tylko podstawowe potrzeby; 2 Zakres możliwych odpowiedzi na skali FAS-R: 

1 - Nie próbowałam tej żywności i nie zamierzam jej spróbować; 2 - Nigdy nie spróbowałam tej 

żywności, ale spróbowałabym gdybym miała taką możliwość; 3 - Nie lubię tej żywności. Smakuje 

okropnie i więcej jej nie spróbuję; 4 - Mogę zjeść lub nie zjeść tę żywność. Smakuje dobrze i jadam ją 

od czasu do czasu; 5- Bardzo lubię tę żywność. Myślę, że jest smaczna, jadam ją. 

Source: badania własne 

Tabela 4. 

Ocena akceptacji i częstości spożycia żywności o właściwościach prozdrowotnych przez młode 

kobiety – grupa 21 (n=70) 

Produkty spożywcze 

Stwierdzenia na skali FAS-R2 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Kasza gryczana 0 0 1 1,4 13 18,6 37 52,8 19 27,1 

Kakao 0 0 0 0 0 0 29 41,4 41 58.6 

Maślanka, kefir, jogurt naturalny 0 0 0 0 8 11,4 35 50 27 38,6 

Natka pietruszki 0 0 0 0 8 11,4 28 40 34 48,6 

Nasiona słonecznika 0 0 0 0 0 0 30 42,8 40 57,1 

Olej rzepakowy 0 0 0 0 3 4,3 44 62,8 23 32,8 

Owoce jagodowe  0 0 0 0 1 1,4 20 28,6 49 70 

Wątróbka 6 8,6 0 0 34 48,6 16 22,8 14 20 

Łosoś 2 2,8 0 0 6 8,6 18 25,7 44 62,8 

Suche nasiona roślin strączkowych 0 0 3 4,3 9 12,8 39 55,7 19 27,1 

Note: 1 grupa 2 – respondentki, które zadeklarowały, że stać je na niektóre, ale nie na wszystkie wydatki; 

2 Zakres możliwych odpowiedzi na skali FAS-R: zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi przy tabeli 

nr 3. 

Source: badania własne 
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Tabela 5. 

Ocena akceptacji i częstości spożycia żywności o właściwościach prozdrowotnych przez młode 

kobiety – grupa 31 (n=42) 

Produkty spożywcze 

Stwierdzenia na skali FAS-R2 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Kasza gryczana 2 4,8 1 2,4 7 16,7 23 54,8 9 21,4 

Kakao 0 0 0 0 0 0 19 45,2 23 54,8 

Maślanka, kefir, jogurt naturalny 1 2,4 0 0 6 14,3 13 30,9 22 52,4 

Natka pietruszki 0 0 0 0 9 21,4 11 26,2 22 52,4 

Nasiona słonecznika 0 0 0 0 2 4,8 14 33,3 26 61,9 

Olej rzepakowy 0 0 0 0 5 11.9 21 50 16 38,1 

Owoce jagodowe  0 0 0 0 0 0 7 16,7 35 83,3 

Wątróbka 9 21,4 2 4,8 16 38,1 9 21,4 6 14,3 

Łosoś 1 2,4 1 2,4 5 11.9 9 21,4 26 61,9 

Suche nasiona roślin strączkowych 1 2,4 2 4,8 4 9,2 20 47,6 15 35,7 

Note: 1 grupa 3 – respondentki o wysokim i bardzo wysokim dochodzie, które zadeklarowały, że stać je 

na wszystko oraz że stać je na wszystko i mogą jeszcze zaoszczędzić; 2 Zakres możliwych odpowiedzi 

na skali FAS-R: zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi przy tabeli nr 3. 

Source: badania własne. 

Respondentki mogły również wskazać żywność, wobec której wykazują postawy 

ambiwalentne poprzez wybór odpowiedzi: „Mogę zjeść lub nie zjeść tę żywność. Smakuje 

dobrze i jadam ją od czasu do czasu”. Najwyższy odsetek kobiet wskazał: kaszę gryczaną (49% 

grupa 1; 52,8% grupa 2; 54,8% grupa 3), kakao (32,1% grupa 1; 41,4% grupa 2; 45,2% grupa 

3), naturalne mleczne napoje fermentowane (34% grupa 1; 50% grupa 2; 30,9% grupa 3), natkę 

pietruszki (41,5% grupa 1; 40% grupa 2; 26,2% grupa 3), nasiona słonecznika (34% grupa 1; 

42,8% grupa 2; 33,3% grupa 3), olej rzepakowy (60,4% grupa 1; 62,8% grupa 2; 50% grupa 3) 

i suche nasiona roślin strączkowych (47,2% grupa 1; 55,7% grupa 2; 47,6% grupa 3) (Tabela 

3-5). Drywień et al. (2018) stwierdzili, że kobiety w wieku 19–90 lat spożywały                                         

w największych ilościach jogurty i kefiry naturalne (ok. 34% ogółu produktów 
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fermentowanych) i smakowe (ok. 25%). Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Cheah, 

Moy, and Loh (2015) osoby starsze chętniej sięgają po zdrową żywność niż osoby młode. 

Produktami o właściwościach prozdrowotnych, które uzyskały najwyższy stopień 

akceptacji młodych kobiet, niezależnie od zadeklarowanego dochodu (powyżej 50% wskazań 

w każdej analizowanej grupie), przez wskazane odpowiedzi: „Bardzo lubię tę żywność. Myślę, 

że jest smaczna” były: owoce jagodowe (81,1% grupa 1; 70% grupa 2; 83,3% grupa 3), łosoś 

(71,7% grupa 1; 62,8% grupa 2; 61,9% grupa 3), nasiona słonecznika (64,1% grupa 1; 57,1% 

grupa 2; 61,9% grupa 3) i kakao (60,4% grupa 1; 58,6% grupa 2; 54,8% grupa 3) (Tabela 3-5). 

Ponadto młode kobiety, które zadeklarowały, że mają wysokie i bardzo wysokie dochody 

(grupa 3), lubiły i często spożywały naturalne mleczne napoje fermentowane i natkę pietruszki 

(52,4% respondentek) (Tabela 5). Według Jędrusek-Golińska et al. (2017) ważną rolę przy 

wyborze żywności odgrywa jej smak, a zatem na niewielkie spożycie niektórych produktów 

prozdrowotnych może wpływać brak akceptacji ich cech sensorycznych. Wydatki żywieniowe 

są często elastycznym elementem budżetu gospodarstwa, co oznacza, że konsumenci rzadko z 

góry je planują. W rezultacie zdrowsze produkty, takie jak owoce i warzywa, są pomijane przez 

biedniejszych konsumentów na rzecz mniej odżywczego, a bardziej energetycznego jedzenia 

[Baker, 2007; Inglis, Ball, and Crawford, 2009; Ruggeri et al., 2015]. 

4. Dyskusja 

 Według Beyer and Payne (2016) rodzaj spożywanej diety i stan odżywienia organizmu 

wpływa na zdrowie psychiczne człowieka. Dla funkcjonowania mózgu i zachowania jego 

morfologii (struktury) niezbędne jest dostarczanie energii (stanowiącej znaczną część 

całkowitej energii zawartej w pożywieniu) oraz szeregu składników odżywczych (lipidy, 

witaminy, makro – i mikroelementy, kofaktory reakcji antyoksydacyjnych, katalizatory – 

syntezy czynników neurotrofowych i wiele innych). Stąd sposób żywienia i ściśle z nim 

powiązany rozwój zwyczajów żywieniowych pośrednio wpływają na powstawanie i przebieg 

wielu zaburzeń psychicznych, a zatem mogłyby się również stać celem interwencji 

terapeutycznej i działań profilaktycznych (Łojko, Stelmach-Mardas, and Suwalska, 2018).  

Większość opublikowanych dotychczas badań dotyczy roli żywienia i poszczególnych 

składników pokarmowych w rozwoju i leczeniu depresji. Wyniki wskazywały na zależności 

między dietą a ryzykiem rozwoju depresji. Z metaanalizy badań obserwacyjnych wynika, że 

dieta typu śródziemnomorskiego wykazuje protekcyjne działanie przed wystąpieniem depresji, 

natomiast zachowania żywieniowe określane jako zachodni wzorzec diety zwiększają 

prawdopodobieństwo zachorowania na depresję (Psaltopoulou et al., 2013; Rahe, Unrath, and 

Berger, 2014). 
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Ponieważ dobrze udokumentowany jest wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie 

systemu nerwowego człowieka dokonano oceny postaw młodych kobiet względem troski o 

zdrowie, a także preferencji i częstości spożycia produktów spożywczych będących istotnym 

źródłem pobrania składników odżywczych z codziennej diety, ważnych w aspekcie prewencji 

depresji.  

Większość badanych kobiet charakteryzowała się pozytywną postawą w stosunku do zdrowia 

i walorów zdrowotnych żywności (troski o zdrowie). Respondentki zwracały uwagę na to co 

jedzą i starały się, aby ich dieta była zbilansowana oraz zawierała witaminy i składniki 

mineralne (Tabela 1). Respondentki zadeklarowały, że spożywają kaszę gryczaną i kakao 

(Tabela 3-5), czyli produkty będące źródłem magnezu. Ponadto badana grupa młodych kobiet 

oprócz kakao, kaszy gryczanej spożywała suche nasiona roślin strączkowych, czyli produkty 

będące źródłem cynku, a także nasiona słonecznika bogate w selen (Tabela 3-5). Według 

Wawer (2017) niedobory magnezu stanowią istotny czynnik wpływający na rozwój depresji, a 

suplementacja magnezem dość szybko poprawia stan zdrowia osób chorych. Potwierdziły to 

badania kliniczne, w których pacjentom ze średnio nasiloną depresją podawano 248 mg 

magnezu dziennie przez 6 tygodni – z dobrym skutkiem. Suplementacja magnezu, np. w dawce 

500 mg/dzień, może wzmocnić skuteczność leków przeciwdepresyjnych (Wawer, 2017; 

Majkutowicz, Tyszko and Okręglicka, 2014; Łojko et al., 2018). Pacjentom chorym na depresję 

zaleca się oprócz środków antydepresyjnych suplementaję cynku, co zmniejsza objawy 

depresji. Suplementacja cynkiem u osób chorujących na depresję pozwala na ustabilizowanie 

nastroju (Szczygieł, and Samochowiec, 2019). Według Szczygieł and Samochowiec (2019) 

należy prowadzić dalsze badania dotyczące pozytywnego wpływu spożycia cynku na 

zmniejszenie objawów depresji. Ponadto stwierdzono, że niedobory selenu w diecie mogą mieć 

wpływ na nastroje depresyjne. Selen odpowiada za przemiany hormonów tarczycy.                                 

Jego nieodpowiedni poziom w organizmie człowieka może powodować niedoczynność 

tarczycy, którą często diagnozuje się u osób chorych na depresję (Wawer, 2017).  

Benton, Haller and Fordy (1995) oraz Ussher and Swann (2000) sugerują korzyści zdrowotne 

wynikające ze stosowania suplementów witamin z grupy B. W badaniach własnych poproszono 

respondentki o wskazanie, które spośród 4 produktów spożywczych (kasza gryczana, wątróbka, 

łosoś i suche nasiona roślin strączkowych) będących źródłem witamin z grupy B spożywają. W 

większości respondentki zaznaczyły, że spożywa te produkty (z wyjątkiem wątróbki), a zatem 

należy przypuszczać, że ich dieta nie jest niedoborowa w witaminy z grupy B. Ponadto 

respondentki zadeklarowały, że jadają natkę pietruszki będącą źródłem kwasu foliowego 

(Tabela 3-5). Kwas foliowy i inne foliany mogą przyczyniać się do łagodzenia objawów 

depresji. Wyjaśnia się to ich udziałem w syntezie neurotransmiterów i wpływem na metylację 

DNA. Stwierdzono niższe stężenie folianów w erytrocytach i osoczu u osób z depresją niż u 

osób zdrowych (Majkutowicz, Tyszko, and Okręglicka, 2014). Niedobór kwasu foliowego 

może osłabiać działanie farmakoterapii, gdyż zmniejsza syntezę neurotransmiterów, np. 

serotoniny, noradrenaliny, dopaminy. Wzrasta też stężenie homocysteiny w ustroju, 
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aminokwasu który jest markerem służącym do określa „wysycenie” organizmu kwasem 

foliowym. Ustalono dawkę kwasu foliowego pozytywnie wpływającą na osłabienie objawów 

depresji na poziomie 0,8 mg/dobę (Majkutowicz, Tyszko, and Okręglicka, 2014). 

Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 odpowiadają za 

dojrzewanie neuronów, mielinizację mózgu, biorą udział w procesach synaptogenezy i 

neurogenezy. Odnotowano, że suplementacja kwasami tłuszczowymi n-3 może mieć pewien 

korzystny wpływ na łagodzenie objawów depresji, lecz potrzebne są dokładniejsze 

długoterminowe badania, aby móc zarekomendować stosowanie tych związków w jej leczeniu 

(Majkutewicz, Tyszko, and Okręglicka, 2014). Na podstawie badań własnych wykazano, że 

badana grupa młodych kobiet spożywała produkty spożywcze, takie jak: olej rzepakowy i łosoś, 

będące źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3. Ponadto badana grupa 

młodych kobiet bardzo chętnie spożywała owoce jagodowe zawierające związki 

antyoksydacyjne. Niestety brak jest dokładnych danych dotyczących wpływu spożycia 

antyoksydantów na zmniejszenie lub zapobieganie objawom depresji (Wolski et al., 2007). 

Według Laiego et al. (2014) dieta bogata w owoce, warzywa oraz ryby była związana ze 

zmniejszeniem ryzyka depresji, a dieta z większą zawartością węglowodanów prostych i 

obfitująca w produkty wysokoprzetworzone wiązała się z wyższym ryzykiem jej wystąpienia. 

Potwierdzono, że dieta śródziemnomorska i większe spożycie ryb wiążą się z obniżeniem 

stężenia markerów stresu oksydacyjnego w surowicy krwi (Fitó et al. 2007) oraz w moczu 

(Mitjavilaet al. 2013). 

Zdaniem autorki należy kontynuować badania dotyczące wyborów żywieniowych 

dokonywanych przez młode kobiety, ponieważ są one niewłaściwe i narażają je na ryzyko 

zachorowania na depresję. Jeżeli respondentki nie będą zwracały uwagi na wpływ 

spożywanych przez nie produktów na ich stan zdrowia, nie będą miały zbilansowanej diety oraz 

będą spożywały produkty bogate w węglowodany proste i nasycone kwasy tłuszczowe tłuszcze, 

to ryzyko wystąpienia u nich objawów charakterystycznych dla depresji znacznie się zwiększy. 

Niestety konsumenci nie mają wiedzy na temat wpływu żywności i sposobu żywienia na 

funkcjonowanie układu nerwowego człowieka, ale wykazują chęć poznania tych zależności i 

zastosowania ich w życiu codziennym. Przegląd systematyczny badań randomizowanych 

potwierdza pozytywny wpływ wprowadzania interwencji dietetycznych w redukcji objawów 

depresji (Opie et al., 2015; Jacka et al., 2017). 

5. Podsumowanie 

 
Postawy względem żywności są dobrymi predyktorami zachowań, a ich znajomość 

odgrywa ważną rolę w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych rożnych grup 

ludności. Młode kobiety wykazywały w większości pozytywną postawę względem zdrowia i 

walorów zdrowotnych żywności. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że nie zwracały one 
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uwagi na zawartość cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych w konsumowanych 

produktach spożywczych. Takie zachowanie żywieniowe jest niekorzystne ponieważ zwiększa 

ryzyko zachorowania na choroby metaboliczne i neurologiczne. Na preferencje i częstość 

spożycia żywności zalecanej w prewencji depresji miała wpływ subiektywna samoocena 

dochodu zadeklarowana przez młode kobiety. Najbardziej lubianym i bardzo często 

spożywanym produktem prozdrowotnym przez badana grupę młodych kobiet były owoce 

jagodowe. Respondentki nie lubiły i nie konsumowały wątróbki. Zrealizowane badania wpisują 

się w zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i promocję zdrowia wśród populacji Polski. 

 

Praca została sfinansowana przez WZNJ/2022/PZ/05 
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Streszczenie: Klienci stanowią istotny element każdego przedsiębiorstwa, który przyczynia się 

do prawidłowego przebiegu poszczególnych procesów odbywających się wewnątrz firmy. Są 

również kluczowym wyznacznikiem jakości oferowanych dóbr i usług dla danego podmiotu 

gospodarczego, dlatego bardzo ważnym aspektem w funkcjonowaniu każdego 

przedsiębiorstwa jest identyfikacji wymagań klientów. Zgodnie z zapisami normy ISO 

9001:2015, głównym celem każdej organizacji powinno być spełnianie wymagań klienta, a 

także dążenie do poznania ich przyszłych wymagań i oczekiwań W artykule omówiono istotę 

identyfikacji i badania wymagań klientów oraz przedstawiono ocenę spełnienia wymagań 

klientów na podstawie badań przeprowadzonych wśród tej grupy odbiorców na przykładzie 

przedsiębiorstwa produkcyjnego. 

Słowa kluczowe: klient, wymagania klientów, orientacja na klienta, ISO 9001 

ASSESSMENT OF FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE 

ORGANIZATION'S EXTERNAL CUSTOMERS  

 Abstract: Customers are an important element of any enterprise, which contributes to the 

proper course of the individual processes taking place inside the company. They are also a key 

determinant of the quality of the offered goods and services for a business entity, so it is a very 

important aspect in the operation of any business to identify customer requirements. According 

to the standard ISO 9001:2015 the main goal of each organization should be the fulfillment of 

customers’ requirements and also the identification of these requirements in the future. The 

article discusses the essence of identifying customer requirements and presents an assessment 

of the fulfillment of customer requirements using the example of a manufacturing enterprise. 

Keywords: customer, customer requirements, customer orientation, ISO 9001 
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1. Wprowadzenie  

Klient jest to konsument lub nabywca, korzystający z dóbr lub usług świadczonych na 

rynku, ale także beneficjent, pośrednik w sprzedaży lub użytkownik końcowy. Klientem może 

być osoba fizyczna, prawna lub organizacja skupiająca różne osoby (Tomczyk, 2013; 

Marchewka, 2004).  

Klienci stanowią cenny zasób, podstawę istnienia oraz główne źródło wartości dla każdego 

przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, iż klienci generują zyski i kapitał niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Przyczyniają się także do 

realizacji celów właścicieli przedsiębiorstwa, pracowników, dostawców, wierzycieli, władz 

lokalnych oraz budżetu państwa. Klienci mają również wpływ na wzrost gospodarczy oraz 

osiągnięcie przez organizację przewagi konkurencyjnej na rynku (Żak, 2013; Balon i 

Dziadkowiec, 2010; Moczydłowska i Bitkowska, 2020).  

Identyfikacja i spełnienie wymagań klientów jest kluczowa dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa (Kuhl & Krause, 2019). Wpływa pozytywnie nie tylko na tworzenie  

i utrzymanie dobrej współpracy z klientem, ale także na funkcjonowanie, rozwój oraz 

osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, dlatego poznanie i monitowanie 

wymagań klientów jest kluczowym elementem każdego podmiotu gospodarczego. 

Artykuł ma charakter badawczy. Celem pracy jest ocena spełnienia wymagań klientów na 

przykładzie przedsiębiorstwa X, czyli weryfikacja obszarów przedsiębiorstwa, które są istotne 

dla stałych i kluczowych klientów, ale także dla nowych. 

2. Wymagania klientów 

Według normy ISO 9001:2015 głównym celem każdej organizacji powinno być spełnianie 

wymagań klienta, a także dążenie do poznania ich przyszłych wymagań  

i oczekiwań. Zgodnie z tą normą klientem nie jest tylko odbiorca końcowy wyrobów i usług, 

ale wszyscy interesariusze. Przedsiębiorstwo może osiągnąć trwały sukces, tylko wtedy gdy 

uzyska zaufanie swoich klientów oraz pozostałych zainteresowanych stron i będzie je w stanie 

utrzymać. Aby to osiągnąć firma musi zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby oraz oczekiwania 

klientów, a także być w stanie rozwiązywać problemy, które mogą powstać podczas współpracy 

z danym klientem. Orientacja na klienta według normy ISO 9001:2015 ma przyczynić się do 

skutecznej i efektywnej współpracy z klientem oraz uzyskania znacznej przewagi wśród 

konkurencji. Według normy ISO 9001:2015 oraz modelu systemu zarządzania jakością, każde 

przedsiębiorstwo powinno przyjąć podejście procesowe, czyli rozpatrywać organizację jako 

zbiór powiązanych ze sobą i zależnych procesów. Wymagania klientów powinny stanowić 
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podstawową daną wejściową każdego procesu realizowanego w systemie, natomiast 

zadowolenie klientów z wyrobów końcowych lub usług świadczonych przez dane 

przedsiębiorstwo powinno być głównym wyjściem tych procesów (Murdzek, 2020; Szkiel, 

2016; Kobylanski et al., 2011; Ledro et al., 2022, Khan et al., 2020; Niewczas et al.).  

Orientacja na klienta w każdym przedsiębiorstwie powinna zostać uwzględniona podczas 

formułowania zakresu systemu zarządzania jakością. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 

9001:2015 zadaniem kierownictwa organizacji powinno być zapewnienie spełniania wymagań 

klientów, a tym samym dążenie do zwiększenia ich zadowolenia z produkowanych wyrobów i 

świadczonych usług. Orientacja na klienta powinna być zapewniona przez najwyższe 

kierownictwo również poprzez określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych 

pracowników przedsiębiorstwa, a także stworzenie struktury organizacyjnej. W orientacji na 

klienta bardzo ważnym elementem jest jakość produkowanych wyrobów oraz świadczonych 

usług, ponieważ stopień satysfakcji klientów zależy od zapewnienia zgodności oraz ciągłego 

doskonalenia wyrobów (Szkiel, 2016).  

Komunikacja z klientem stanowi również istotne narzędzie orientacji na klienta. Efektywna 

komunikacja z klientem umożliwia uzyskanie informacji dotyczących wyrobów  

i usług, a także zgłaszanych reklamacji i satysfakcji klientów. Dla każdego przedsiębiorstwa 

ważne jest, aby zidentyfikować nie tylko wymagania dotyczące samych wyrobów, czy usług, 

ale także dostawy i działań po dostawie. Zgodnie z normą ISO 9001:2015 przedsiębiorstwo 

powinno rozważyć potrzeby włączenia klientów w proces projektowania oraz rozwój wyrobów 

i sług.  Według normy wyroby niezgodne z wymaganiami klientów powinny zostać 

odpowiednio wcześnie zidentyfikowane. Przedsiębiorstwo powinno poinformować klienta  

o danej niezgodności i zapobiec zastosowanie niezgodnego wyrobu przez klienta. Każde 

przedsiębiorstwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i przebiegu 

poszczególnych procesów, powinno monitorować i oceniać współpracę z klientami, czyli 

skuteczność działań, które są realizowane przez organizację w ramach orientacji na klienta 

(Szkiel, 2016). 

Istotnym narzędziem pomocnym w spełnianiu wymagań klientów przez przedsiębiorstwo 

jest metoda TQM. Polega ona na zarządzaniu przedsiębiorstwem, którego istotnymi 

elementami są planowanie strategiczne kierownictwa oraz zaangażowanie wszystkich 

pracowników w realizację strategii, umożliwiającymi spełnienie oczekiwań i wymagań 

klientów, a tym samym utrzymaniem konkurencyjnej pozycji na rynku (Łuczak, and Matuszak-

Flejszman, 2007). Zbiór narzędzi, metod oraz koncepcji kompleksowego zarządzania jakością 

nie jest trwały i ulega zmianie w związku z postępem gospodarczym, technologicznym, czy 

cywilizacyjnym. Podstawowe zasady filozofii TQM to: zaangażowanie kierownictwa, 

koncentracja na kliencie i faktach, zaangażowanie oraz współuczestnictwo wszystkich 

pracowników, a także ciągłe doskonalenie (Ujda-Dyńka, 2018).  

Według J.S. Oaklad klienci stanowią główny element modelu kompleksowego zarządzania 

jakością, natomiast pracownicy, dobrze zorganizowany system i procesy służą do zaspokojenia 
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potrzeb i wymagań klientów. Ważnymi aspektami zewnętrznymi są kultura, zaangażowanie 

oraz komunikacja, które powinny stanowić fundament każdego zespołu (Dziedzic, 2020). 

Zgodnie z ideą TQM w celu zapewnienia zadowolenia klientów przedsiębiorstwa, konieczne 

jest zaangażowanie wszystkich pracowników w osiągnięcie jak najwyższej jakości wyrobów i 

usług, zidentyfikowanie wymagań i oczekiwań klientów oraz dążenie do ich spełnienia. 

Ponadto istotne jest również uświadamianie pracowników wszystkich szczebli, że ich praca ma 

wpływ na jakość wyrobów i usług, a tym samym na spełnienie wymagań i oczekiwań klientów 

oraz ich końcowe zadowolenie, a także stałą poprawę działań i procesów tzn.: dążenie do 

redukcji kosztów, szybszej identyfikacji niezgodnych wyrobów oraz rozwoju pracowników 

przedsiębiorstwa (Greber, 2003).  

Idea TQM obejmuje wszystkie komórki przedsiębiorstwa, zakłada zorientowanie na 

klienta, zachęca do wprowadzania zmian oraz zaangażowania pracowników, a tym samym do 

współpracy i dzielenia się posiadaną wiedzą. Dzięki temu przedsiębiorstwo może sprostać 

wymaganiom swoich klientów, utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, a także stale się 

rozwijać (Kolman et al., 1996).  

Poprzez identyfikacje potrzeb i wymagań klientów przedsiębiorstwo może dostosować 

poszczególne etapy procesu produkcyjnego do indywidualnych potrzeb klientów, a także 

uzyskać pełny obraz najbardziej oczekiwanych przez klientów cech i działań przedsiębiorstwa. 

Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do jak najlepszego poznania wymagań danego 

klienta, zwłaszcza kluczowych klientów, aby nawiązać z nimi trwałą i owocną współpracę.  

3. Metoda badań  

Badanie zadowolenia klientów zostało przeprowadzone na przestrzeni lat 2015-2021 wśród 

kluczowych odbiorców wyrobów oferowanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne X 

zlokalizowane w województwie małopolskim. Przedsiębiorstwo działa w branży 

przemysłowej, zatrudnia ponad 600 osób. Ankiety zostały odpowiednio przygotowane  

w języku polskim dla klientów krajowych oraz w języku angielskim dla klientów 

zagranicznych. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły trzech obszarów:  

1) codziennego kontaktu, czyli czynności związanych z:  

- jakością codziennego kontaktu,  

- kompetencjami pracowników przedsiębiorstwa X, 

- wsparciem w zakresie logistyki. 

2) zamówieniami oraz zapytaniami ofertowymi, a więc realizacji zamówień pod względem: 

- szybkości realizacji dostaw,  

- udzielania odpowiedzi na zapytania i zamówienia,  

- obsługi reklamacji. 
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3) produktywności oraz konkurencyjności, to znaczy weryfikacji dostarczonych produktów 

w odniesieniu do: 

- jakości oferowanych wyrobów, 

- spełniania specyficznych wymagań klientów,  

- poziomu cen oferowanych produktów przedsiębiorstwa. 

Osoby udzielające odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dokonywały oceny 

poszczególnych obszarów firmy X w skali 1 – 5, gdzie ocena 1 oznaczała najniższą, natomiast 

5 ocenę najwyższą. 

Ankieta przeznaczona dla klientów zewnętrznych zawierała również pytanie odnoszące się 

do oczekiwań tej grupy odbiorców związanych z rozwojem nowych produktów. Klienci 

udzielający odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie mogli również umieścić w niej inne 

uwagi, które były dla nich istotne, a które nie zostały uwzględnione w arkuszu. Ankiety 

dotyczyły oceny poszczególnych obszarów w określonym przedziale czasowym. 

Arkusze zawierające ankiety zostały wysłane w formie elektronicznej do 12 kluczowych 

klientów zewnętrznych przedsiębiorstwa przez pracowników działu handlowego. Klienci 

zewnętrzni odsyłali uzupełnione ankiety do poszczególnych pracowników działu handlowego, 

a następnie przekazywane do osoby odpowiedzialnej za analizę stopnia zadowolenia klientów 

zewnętrznych oraz przygotowanie raportu końcowego. 

4. Analiza wymagań klientów na podstawie kwestionariuszy ankiet wśród 

klientów przedsiębiorstwa X  

Analiza trzech głównych obszarów oraz dziewięciu podobszarów przedsiębiorstwa X 

dotyczących codziennego kontaktu, zamówień i zapytań ofertowych oraz produktywności na 

przestrzeni lat 2015 – 2021 została dokonana na podstawie wyznaczonych średnich wartości z 

ocen przyznanych przez poszczególnych klientów zewnętrznych z zakresie analizowanych 

obszarów. Do analizy stopnia zadowolenia klientów określono również średnie oceny dla trzech 

głównych obszarów oraz poszczególnych podobszarów. W celu zachowania anonimowości 

posłużono się oznaczeniami A-L dla poszczególnych klientów przedsiębiorstwa. 

 

Tabela 1. 

Ocena obszaru przedsiębiorstwa X dotyczącego codziennego kontaktu przez poszczególnych 

klientów zewnętrznych na przestrzeni lat 2015-2021 

CODZIENNY KONTAKT 

Rok 

Klienci zewnętrzni 

A B C D E F G H I J K L 
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2015 5,00 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 4,00 3,33 4,00 5,00 5,00 

2016 5,00 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 5,00 4,67 4,00 4,00 5,00 4,00 

2017 5,00 4,33 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,33 4,67 5,00 4,33 

2018 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 5,00 4,67 5,00 5,00 

2019 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 4,33 3,00 4,33 4,67 4,67 

2020 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 4,33 

2021 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 4,00 5,00 4,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Na przestrzenia lat 2015 – 2021  (Tabela 1) czterech klientów zewnętrznych oceniło 

przedsiębiorstwo X w zakresie codziennego kontaktu na poziomie 5,00 w każdym 

analizowanym roku. Grupa ta nie miała żadnych zastrzeżeń do pracy osób odpowiedzialnych 

za bezpośredni kontakt i obsługę. Klient zewnętrzny I ocenił obszar przedsiębiorstwa X 

odnoszący się do codziennego kontaktu najniższej spośród wszystkich ankietowanych w latach 

2015 – 2017 oraz w 2019 roku. Niska ocena mogła wynikać z indywidualnych problemów 

pomiędzy tym klientem a pracownikiem działu handlowego, opiekującego się tą firmą. W 2018 

roku najniższą ocenę, równą 4,67, dla badanego obszaru przyznał klient J, który w ciągu 

analizowanego okresu przyznał aż cztery razy ocenę z przedziału 4,00 – 4,33. W latach 2020 – 

2021 obszar przedsiębiorstwa związany z codziennym kontaktem został oceniony najsłabiej 

przez klienta zewnętrznego L. Warto jednak zauważyć, że w ciągu analizowanych lat poza 

dwiema ocenami, równymi 3,00 oraz 3,33, które zostały przyznane przez klienta zewnętrznego 

I, badane przedsiębiorstwo otrzymywało oceny równe lub wyższe 4,00. Rok 2018 

charakteryzował się najwyższą średnią oceną, równą 4,94, wyznaczoną na podstawie ocen 

otrzymanych od wszystkich ankietowanych, natomiast w 2019 roku wartość ta była najniższa 

wśród pozostałych analizowanych lat i wynosiła 4,64. Wyniki uzyskane przez firmę X w 

okresie poddanym analizie świadczą, że przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo w 

zakresie codziennego kontaktu, z wyjątkiem kilku klientów  

w konkretnych latach. 
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Tabela 2. 

Ocena obszaru przedsiębiorstwa X dotyczącego zamówień i zapytań ofertowych przez 

poszczególnych klientów zewnętrznych na przestrzeni lat 2015-2021 

ZAMÓWIENIA I ZAPYTANIA OFERTOWE 

Rok 

Klienci zewnętrzni 

A B C D E F G H I J K L 

2015 5,00 4,33 5,00 4,00 5,00 4,67 4,33 4,00 3,00 4,33 5,00 4,33 

2016 5,00 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 5,00 4,33 4,33 4,00 5,00 3,67 

2017 4,67 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 4,33 5,00 3,67 4,33 4,67 4,67 

2018 5,00 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 3,67 5,00 4,33 4,33 4,67 4,33 

2019 4,67 4,33 5,00 4,33 5,00 5,00 3,00 3,67 3,00 4,33 3,67 4,33 

2020 5,00 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 4,67 5,00 4,00 4,33 4,33 4,00 

2021 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 4,00 4,33 5,00 4,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Przedsiębiorstwo X otrzymało w latach 2015 – 2021 (Tabela 2) oceny równe 5,00 tylko od 

dwóch klientów zewnętrznych z zakresie zamówień i zapytań ofertowych. Byli to klienci, 

którzy w zakresie codziennego kontaktu również przyznali najwyższe oceny w każdym 

analizowanym roku. Może to świadczyć, że tych dwóch odbiorców końcowych wyrobów 

produkowanych przez firmę X, było w pełni zadowolonych z pracy specjalistów ds. sprzedaży, 

którzy byli odpowiedzialni za ich bezpośrednią obsługę. Klient zewnętrzny I przyznał aż pięć 

razy w ciągu analizowanego okresu najniższą ocenę wśród wszystkich ankietowanych w 

zakresie zamówień i zapytań ofertowych. Od klienta zewnętrznego L przedsiębiorstwo X 

otrzymało najniższe oceny dla badanego obszaru w 2016 roku oraz w latach 2020 – 2021, 

natomiast od klienta G w latach 2018 – 2019. Najwyższą średnią oceną charakteryzował się rok 

2021, natomiast najniższą rok 2018. Na podstawie wyników uzyskanych przez analizowane 

przedsiębiorstwo w ciągu badanych lat, można wywnioskować, że obszar dotyczący zamówień 

i zapytań ofertowych funkcjonował znacznie gorzej w porównaniu z obszarem odnoszącym się 

do codziennego kontaktu. Mogła mieć na to wpływ obsługa reklamacji, która wiązała się z 

czasochłonną weryfikacją wad zgłaszanych przez klientów, a tym sam spadkiem zadowolenia 

odbiorców końcowych, a także długie terminy realizacji zamówień, spowodowane nadmiarem 

zamówień koniecznych do realizacji w danym okresie czasu. 
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Tabela 3. 

Ocena obszaru przedsiębiorstwa X dotyczącego produktywności i konkurencyjności przez 

poszczególnych klientów zewnętrznych na przestrzeni lat 2015-2021 

PRODUKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ 

Rok 

Klienci zewnętrzni 

A B C D E F G H I J K L 

2015 4,00 3,67 4,33 4,33 5,00 5,00 4,00 3,33 2,67 3,33 4,00 4,67 

2016 5,00 5,00 4,67 4,67 5,00 5,00 4,33 3,67 4,00 3,67 4,67 3,33 

2017 5,00 2,67 5,00 4,67 5,00 5,00 4,33 3,67 5,00 4,00 4,67 4,00 

2018 4,67 5,00 5,00 4,67 5,00 5,00 3,67 3,67 4,33 4,00 5,00 3,67 

2019 5,00 5,00 5,00 3,33 5,00 5,00 3,67 3,67 3,67 4,67 4,00 3,67 

2020 4,67 5,00 5,00 2,67 4,67 5,00 4,33 3,67 4,00 4,00 4,33 3,33 

2021 4,67 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,67 3,67 4,00 3,67 4,00 3,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Produktywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa X na przestrzeni lat 2015 -2021 

(Tabela 3) zostały ocenione na poziomie 5,00 tylko przez klienta zewnętrznego F, który także 

ocenił na tym samym poziomie obszar dotyczący codziennego kontaktu w każdym 

analizowanym roku. Najniższą ocenę dla całego obszaru, równą 2,67 przyznał w 2015 roku 

klient I, w 2017 roku klient B oraz w 2020 roku klient D. Warto również zauważyć, że oceny 

klienta zewnętrznego D dla obszaru przedsiębiorstwa X dotyczącego produktywności i 

konkurencyjności charakteryzowały się najmniejszymi wartościami na przestrzeni lat 2019 – 

2021 wśród pozostałych ocen przyznanych przez ankietowanych, natomiast w 2018 roku 

analizowana firma otrzymała najniższą ocenę równą 3,67 aż od trzech odbiorców 

produkowanych wyrobów. W oparciu o średnie oceny otrzymane przez analizowane 

przedsiębiorstwo w latach 2015 – 2021 w zakresie  produktywności i konkurencyjności, można 

stwierdzić, że prawie każdy klient zewnętrzny dostrzegł jakieś niezgodności, czy problemy 

związane z tym obszarem w analizowanym okresie czasu. Powodem niskich ocen przyznanych 

przez klientów zewnętrznych dla tego obszaru mogła być zbyt wysoka cena wyrobów w 

porównaniu z cenami oferowanymi przez innych dostawcami, względnie długie terminy 

wdrażania nowych, indywidualnych produktów oraz wystąpienie problemów jakościowych w 

procesie produkcji. 
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Rysunek 1. Średnia ocena poszczególnych podobszarów przedsiębiorstwa X dotyczących codziennego 

kontaktu na przestrzeni lat 2015-2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Na postawie średnich ocen dla poszczególnych podobszarów dotyczących codziennego 

kontaktu uzyskanych na przestrzeni lat 2015 – 2021 (Rysunek 1), można zaobserwować, że 

jakość codziennego kontaktu została oceniona na najwyższym poziomie, czyli 5,00 w latach 

2017 – 2018, natomiast najniższą średnią oceną podobszar ten uzyskał w 2019 roku. W każdym 

analizowanym roku wartość średniej oceny dla tego podobszaru wynosiła powyżej 4,5, co 

świadczy o tym, że przedsiębiorstwo X funkcjonowało prawidłowo w zakresie jakości 

codziennego kontaktu. Kompetencje pracowników badanego przedsiębiorstwa uzyskały 

średnią ocenę równą 5,00 tylko w roku 2018, jednak w każdym rozpatrywanym roku wartości 

te osiągały poziom powyżej 4,5, co potwierdza, że klienci bardzo wysoko ocenili również ten 

podobszar firmy X na przestrzeni analizowanych lat. Wsparcie pracowników w zakresie 

logistyki charakteryzowało się nieco niższymi średnimi ocenami w porównaniu z pozostałymi 

podobszarami związanymi z codziennym kontaktem z klientami w latach 2015 -2021, jednakże 

wartości średnich ocen wskazywały na zadowolenie klientów zewnętrznych z funkcjonowania 

firmy X w tym zakresie. 
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Rysunek 2. Średnia ocena poszczególnych podobszarów przedsiębiorstwa X dotyczących zamówień i 

zapytań ofertowych na przestrzeni lat 2015-2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Analizując średnie oceny osiągnięte przez pracowników przedsiębiorstwa X 

odpowiedzialnych za szybkość realizacji dostaw, odpowiadanie na zapytania i zamówienia oraz 

obsługę reklamacji w latach 2015 – 2021 (Rysunek 2) można dostrzec, że żaden z badanych 

podobszarów nie uzyskał średniej oceny równej 5,00. W przypadku szybkości realizacji dostaw 

wartość średniej oceny w latach 2015 – 2017 miała tendencję rosnącą, natomiast w pozostałych 

latach można zauważyć spadek tej wartości. Znaczny spadek średniej oceny został odnotowany 

w 2019 roku, co powinno być sygnałem dla przedsiębiorstwa X do przeprowadzenia analizy 

oraz znalezienia przyczyny drastycznego spadku średniej oceny w porównaniu z pozostałymi 

latami. W przypadku średnich ocen w zakresie odpowiadania na zapytania i zamówienia można 

zauważyć ogólny wzrost tej wartości w analizowanym okresie, z wyjątkiem lat 2018 – 2019. 

Może to świadczyć o tymczasowych problemach w zakresie odpowiadania na zapytania i 

zamówienia lub w prowadzeniu nieodpowiednich działań korygujących. Poddając analizie 

średnie oceny dla podobszaru związanego z obsługą reklamacji, można zauważyć ciągłe 

wahania wartości, na co mogła wpłynąć przede wszystkim ilość wadliwych detali lub 

uszkodzonych wyrobów, ale także długość rozpatrywania reklamacji. Wahania wartości 

średniej oceny na przestrzeni analizowanych lat powinny być sygnałem dla przedsiębiorstwa X 

o konieczności sprawdzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym zakresie oraz 

zastosowaniu działań naprawczych. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Szybkość realizacji dostaw Odpowiadanie na zapytania i
zamówienia

Obsługa reklamacji

Sk
al

a

Obszary przedsiębiorstwa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



M. Niewczas-Dobrowolska, B. Cabała 
 

199                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

 

Rysunek 3. Średnia ocena poszczególnych podobszarów przedsiębiorstwa X dotyczących 

produktywności i konkurencyjności na przestrzeni lat 2015-2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Na przestrzeni lat 2015 – 2021 wszystkie podobszary związane z produktywnością i 

konkurencyjności przedsiębiorstwa X (Rysunek 3) charakteryzowały się średnimi ocenami 

poniżej 4,75. Jakość oferowanych wyrobów została oceniona najniżej w 2015 i 2019 roku, 

natomiast najwyższą średnią ocenę podobszar ten uzyskał w 2016 roku. Pod względem 

spełniania specyficznych wymagań klienta przedsiębiorstwo X zostało ocenione najsłabiej w 

2015 roku, niemniej jednak zadowolenie klientów w tym aspekcie znacząco wzrosło i 

utrzymało się na tym samym poziomie w latach 2016 – 2018. W kolejnych latach można 

dostrzec spadek średniej oceny dla tego podobszaru, co może świadczyć na przykład o 

wysokich, indywidualnych i trudnych do spełnienia wymagań klientów przedsiębiorstwa X. W 

przypadku poziomu cen oferowanych produktów można zauważyć wzrost wartości średniej 

oceny na przestrzeni lat 2015 – 2018, natomiast w latach 2019 – 2021 można zaobserwować 

jej spadek, co mogło być spowodowane koniecznością wprowadzenia podwyżek cen dla 

produkowanych wyrobów.  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Jakość oferowanych wyrobów Spełnianie specyficznych
wymagań klienta (CSR)

Poziom cen oferowanych
produktów

Sk
al

a

Obszary przedsiębiorstwa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Ocena spełnienia… 

200                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

Rysunek 4. Średnia ocena poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa X na przestrzeni lat 2015-2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa X 

Poddając analizie trzy główne obszary przedsiębiorstwa X na przestrzeni lat 2015 – 2021 

(Rysunek 4) można dostrzec, że w każdym omawianym roku najwyższymi średnimi ocenami 

charakteryzował się podobszar dotyczący codziennego kontaktu, natomiast produktywność i 

konkurencyjności firmy prawie w każdym roku otrzymały najniższą średnią ocenę. Wyjątek 

stanowił rok 2019, w którym niższą średnią ocenę analizowane przedsiębiorstwo otrzymało w 

zakresie zamówień i zapytań i zamówień ofertowych. Na podstawie uzyskanych wyników w 

latach 2015 – 2021 można stwierdzić, że najsłabiej funkcjonującym obszarem przedsiębiorstwa 

jest produktywność i konkurencyjność, a tym samym, że właśnie w tym zakresie organizacja 

wymaga dokładnej weryfikacji, znalezienia przyczyny wystąpienia niskich wyników oraz 

zmiany dotychczasowych działań korygujących lub wprowadzenie nowych. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród wybranych klientów zewnętrznych 

przedsiębiorstwa X w latach 2015 – 2021, można zauważyć, że najlepiej funkcjonuje ono w 

zakresie obszaru dotyczące codziennego kontaktu. Większe trudności w zakresie codziennego 

kontaktu w analizowanym okresie czasu można dostrzec w przypadku klienta zewnętrznego I. 

Badane przedsiębiorstwo zastosowało odpowiednie działania korygujące, w celu poprawy 

funkcjonowania firmy w zakresie jakości codziennego kontaktu. Działanie korygujące polegało 

na przeprowadzeniu rozmowy kierownika działu handlowego z osobą odpowiedzialną za 

bezpośredni kontakt z tym klientem oraz uświadomienie, że szybkość oraz sposób reagowania 

na potrzeby klienta są bardzo istotnymi aspektami decydującymi o stopniu zadowolenia 

klientów.  
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Analizując obszar dotyczący zamówień i zapytań ofertowych na podstawie ocen 

przyznanych przez ankietowanych na przestrzeni lat 2015 – 2021, można dostrzec spadek 

wartości średnich ocen przyznanych w tym zakresie badanemu przedsiębiorstwu. Problemy  

w aspekcie zamówień i zapytań oferowanych występowały najczęściej w przypadku klientów 

zewnętrznych: G, I, J oraz K. Przedsiębiorstwo X po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy 

wprowadziło działania korygujące, polegające na utworzeniu stanów magazynowych dla 

klientów, którzy zgłosili problem związany z terminem realizacji dostaw oraz wdrożeniu 

spotkań okresowych, mających na celu kontrolowanie przebiegu zgłaszanych przez klientów 

reklamacji.  

W celu poprawy szybkości realizacji dostaw analizowane przedsiębiorstwo powinno 

sprawdzić możliwość optymalizacji procesu produkcji, pakowania, logistyki oraz 

automatyzacji, w celu skrócenia czasu realizacji dostaw, natomiast aby obsługa reklamacji 

odbywała się w prawidłowy sposób oraz w oczekiwanym przez klienta czasie, firma X powinna 

przeprowadzić odpowiednie szkolenia dla pracowników działu jakości w tym zakresie.  

Produktywność i konkurencyjność stanowi obszar przedsiębiorstwa X, który 

charakteryzował się najniższymi średnimi ocenami na przestrzeni lat 2015 – 2021. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że prawie każdy klient zewnętrznych w 

mniejszym lub większym stopniu napotkał problemy w zakresie obszaru dotyczącego 

produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa X związane z jakością oferowanych 

wyrobów, spełnianiem przez firmę X specyficznych wymagań klientów lub poziomem cen 

oferowanych wyrobów.  

Przedsiębiorstwo X w celu poprawy jakości oferowanych wyrobów wprowadziło  

w analizowanym okresie kompleksowe rozwiązania ograniczające starty spowodowane 

niestabilnymi procesami odlewniczymi oraz wdrożyło testery szczelności na detale  

o wysokim ryzyku nieszczelności. Zarząd firmy X, aby sprostać specyficznym wymaganiom 

klientów, zdecydował się na zakup nowych maszyn CNC. Dzięki temu firma ma możliwość 

złożenia oferty na produkcję nie tylko na duże detale, ale również detale mniejszej wielkości. 

Przedsiębiorstwo X skłoniło się również do sprawdzenia ofert na materiały i komponenty 

niezbędne do produkcji u innych dostawców w celu możliwości obniżenia cen produkowanych 

wyrobów. 

Działaniem korygującym, które mogłoby zapewnić odpowiednią jakość oferowanych 

detali, jest wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz zakup nowego sprzętu 

laboratoryjnego ułatwiającego zidentyfikowanie wadliwych detali przez dostarczeniem ich do 

odbiorców końcowych. W celu kontynuowania dobrej współpracy z klientami, którzy nisko 

ocenili poziom cen oferowanych wyrobów, przedsiębiorstwo X powinno wyjść z propozycją 

wspólnego przeanalizowania i  znalezienia możliwości optymalizacji pewnych procesów 

produkcji. Analizowana firma powinna również zaproponować swoim klientom organizowanie 

co jakiś czas spotkań lub telekonferencji, aby pokazać w ten sposób, że zależy jej na utrzymaniu 
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jak najlepszej współpracy oraz poznawaniu ich indywidualnych potrzeb  

i wymagań. 

Ocena stopnia spełnienia wymagań klientów przedsiębiorstwa X wskazuje, że potrzeby  

i wymagania tej grupy odbiorców związane z codziennym kontaktem są prawie w pełni 

realizowane przez badaną firmę, natomiast wymagania związane z produktywnością  

i konkurencyjnością, wymagają zastosowania działań korygujących, mających na celu 

osiągniecie wyższego i satysfakcjonującego stopnia zadowolenia klientów zakresie tego 

obszaru.   

Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonej wśród klientów badanego przedsiębiorstwa 

można stwierdzić, że praca każdego pracownika przyczynia się do uzyskania odpowiedniej 

jakości oferowanych produktów i usług, a także zdolności spełnienia potrzeb i wymagań 

odbiorców końcowych produkowanych wyrobów, a tym samym osiągnięcia sukcesów przez 

całą organizację. Ponadto na postawie opracowania kwestionariuszy ankiet można dostrzec, że 

klienci stanowią kluczowy element każdego przedsiębiorstwa, który wpływa na zachodzące w 

nim procesy, dlatego istotnym aspektem dla każdego przedsiębiorstwa jest identyfikacja i stałe 

monitorowanie potrzeb i wymagań klientów. 
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 7 
 8 
 9 

Streszczenie: W ostatnich czasach zyskujemy coraz większą świadomość ekologiczną. 10 
W trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie i życie naszych najbliższych i nas samych na co 11 
dzień wdrażamy praktyki proekologiczne, a w swoich działaniach i wyborach kierujemy się 12 

społeczną i środowiskową odpowiedzialnością. Trend waterless (z ang. mniej wody) powstał 13 
z myślą o ochronie środowiska i naszego najważniejszego zasobu, jakim jest woda pitna. 14 

Waterless to proekologiczne podejście do pielęgnacji skóry i używanych do niej produktów. 15 
Oznacza ograniczenie zużycia wody, zarówno do produkcji kosmetyku, jego opakowania, jak 16 

i późniejszego użytkowania. Kosmetyki waterless to preparaty niezawierające w swoim 17 
składzie wody lub zawierające jej minimalną ilość. Usunięcie wody ze składu produktu 18 

przynosi wiele korzyści między innymi: ograniczenie dodatku konserwantów i innych 19 
składników pomocniczych, zwiększenie ilości naturalnych składników oraz otrzymanie 20 

produktu skoncentrowanego i nasyconego większą zawartością substancji aktywnych. W 21 
niniejszej pracy zaprezentowano analizę polskiego rynku wybranych kosmetyków waterless w 22 

kostkach. Na podstawie łacińskich nazw składników, obecnych w podanym na opakowaniu 23 
składzie INCI (z ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) zidentyfikowano 24 

podstawowe grupy związków występujących w bezwodnych kosmetykach. W oparciu o 25 
literaturę przedmiotu,  przedstawiono charakterystykę, właściwości oraz znaczenie 26 

stosowanych składników w produktach waterless.  27 

Słowa kluczowe: kosmetyki waterless; składniki kosmetyków; zrównoważony rozwój.  28 

ECO-FRIENDLY WATERLESS COSMETICS  29 

 30 
Abstract: In recent times, we are gaining more and more environmental awareness. In the interests of 31 

the natural environment and the health and life of our loved ones and ourselves, we implement pro-32 

ecological practices on a daily basis, and we are guided by social and environmental responsibility in 33 

our actions and choices. The waterless trend was created to protect the environment and our most 34 

important resource, which is drinking water. Waterless is an eco-friendly approach to skin care and the 35 
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products used for it. It means reducing water consumption, both for the production of the cosmetic, its 1 

packaging and subsequent use. Waterless cosmetics are preparations that do not contain water or contain 2 

a minimum amount of it. Removing water from the composition of the product brings many benefits, 3 

including: limiting the addition of preservatives and other additives, increasing the amount of natural 4 

ingredients and obtaining a concentrated and saturated product with a greater content of active 5 

substances. This paper presents an analysis of the Polish market of selected waterless cosmetic bars. 6 

Based on the Latin names of the ingredients present in the INCI (International Nomenclature of 7 

Cosmetic Ingredients) composition specified on the packaging, the basic groups of compounds found in 8 

anhydrous cosmetics have been identified. Based on the literature on the subject, the characteristics, 9 

properties and importance of the ingredients used in waterless products are presented. 10 

Keywords: waterless cosmetics; cosmetics ingredients; sustainable development.  11 

1. Wprowadzenie  12 

1. Zrównoważony rozwój 13 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju została zdefiniowana przez Komisję Brundtland w 14 

1987r. jako „rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby bez uszczerbku dla zdolności przyszłych 15 

pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb” (Brundtland, 20.03.1987). Koncepcja ta jest 16 

oparta na zrównoważonym współistnieniu trzech podstawowych filarów: rozwoju 17 

gospodarczego, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój 18 

stanowi więc  paradygmat myślenia o przyszłości, w którym względy środowiskowe, społeczne 19 

i ekonomiczne są równoważne w dążeniu do poprawy jakości życia (Fulekar et al., 2014). 20 

Zrównoważony rozwój jest podstawą dzisiejszych wiodących globalnych ram współpracy 21 

międzynarodowej. We wrześniu 2015 roku wszystkie państwa członkowskie Organizacji 22 

Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęły Agendę 2030, czyli wspólny plan na rzecz pokoju, 23 

dobrobytu ludzi i dobra planety Ziemi (ONZ, 2015). Wyodrębnione przez ONZ globalne i 24 

uniwersalne Cele Zrównoważonego Rozwoju dążą do poprawy zdrowia i jakości życia oraz 25 

pobudzenia wzrostu gospodarczego, a wszystko to przy jednoczesnym przeciwdziałaniu 26 

zmianom klimatycznym i pracy na rzecz ochrony zasobów naturalnych. Jednym z takich celów 27 

jest zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Zrównoważona 28 

konsumpcja zakłada optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów do uzyskania rozwoju oraz 29 

zaspokojenia potrzeb i podniesienia jakości życia w wymiarze lokalnym, jak również 30 

globalnym (Zrównoważona konsumpcja, 18.03.2022). Świadomość społeczna 31 

zrównoważonego rozwoju szybko rośnie i staje się inspiracją do zmian w produkcji i 32 

konsumpcji.  Dla przedsiębiorstw przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju oznacza 33 

bycie odpowiedzialnymi i zaangażowanymi członkami społeczeństwa, poprzez harmonijne 34 
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łączenie celów gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Obecnie przemysł kosmetyczny 1 

stosuje coraz więcej rozwiązań opierających się na zrównoważonym rozwoju i chce służyć 2 

konsumentom w sposób bezpieczny i efektywny. Producenci kosmetyków starają się 3 

zmaksymalizować ich pozytywne oddziaływanie i zminimalizować wszelki negatywny wpływ 4 

na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Cały proces wytwarzania i użytkowania 5 

produktów kosmetycznych, od momentu pozyskania surowców poprzez używanie przez 6 

konsumentów aż do ich utylizacji, może mieć wpływ na zrównoważony rozwój (PZPK, 2012) 7 

Zmienia się model zakupowy i zachowania konsumenckie. Klienci zwracają uwagę na 8 

pochodzenie produktu i jego skład są również zainteresowani w jaki sposób firmy kosmetyczne 9 

pozyskują składniki i czy prowadzą produkcję z dbałością o środowisko i zrównoważony 10 

rozwój. To daleko poszerza definicję naturalności zarówno produktów kosmetycznych, jak i 11 

składników wykorzystywanych do ich przygotowania. 12 

1.2 Woda – dobro luksusowe 13 

Większość krajów na świecie zmaga się z deficytem wody pitnej. To skutek zmian 14 

klimatycznych oraz naszej niezrównoważonej gospodarki wodnej. Problem ten dotyczy 15 

również Polski, która jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej 16 

w przeliczeniu na mieszkańca. Zużywamy bardzo dużo wody zarówno w procesach 17 

produkcyjnych, rolnictwie i leśnictwie, jak i w gospodarstwach domowych. Zgodnie z raportem 18 

Mintel woda jako dobro luksusowe w ciągu najbliższych lat będzie miała ogromny wpływ na 19 

światowy przemysł kosmetyczny (Beauty and personal care trends 2025, 22.03.2022). Woda 20 

jest częścią cyklu życia produktu kosmetycznego od zbierania i przetwarzania surowców przez 21 

tworzenie formuły, wykańczanie, opakowanie, transport czy użytkowanie przez konsumenta. 22 

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy kosmetyczne dążą do redukcji zużycie 23 

wody na każdym etapie produkcji oraz ograniczenia swojej zależność od wody, poprzez zmianę 24 

sposobu wytwarzania produktów kosmetycznych. 25 

Woda jest najbardziej popularnym składnikiem bazowym większości produktów 26 

pielęgnacyjnych i upiększających i najczęściej pojawia się na pierwszym miejscu w spisie 27 

INCI. Woda stanowi podstawowy rozpuszczalnik, znacząco zwiększający objętość produktu, a 28 

restrykcje dotyczące jej czystości są bardzo wysokie i muszą być ściśle przestrzegane. W 29 

wodzie rozpuszczają się związki aktywne zawarte w formule, w tym środki kondycjonujące i 30 

myjące. Obecność wody w produkcie wpływa na jego konsystencję,  nadaje mu kremowość, 31 

gładkość i łatwość rozprowadzania się na skórze. Jednak obecność wody niesie ze sobą również 32 

kilka problemów, które dotyczą zarówno naszego ciała, jak i środowiska. Produkty bogate w 33 

wodę charakteryzują się niska stabilnością oraz trwałością oraz stanowią idealne środowisko 34 

do namnażania się mikroorganizmów. Aby wydłużyć okres ich przydatności do użycia i 35 
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zapewnić im bezpieczeństwo mikrobiologiczne do produktów takich dodaje się dużą ilości 1 

konserwantów, których bezpieczeństwo w kosmetykach często jest kwestionowane.  2 

1.3 Trend waterless 3 

Odpowiedzią na zmiany środowiskowe wywołane nadmierną eksploatacją naturalnych 4 

zbiorników wodnych jest trend waterless, czyli proekologiczne podejście do pielęgnacji skóry 5 

i używanych do niej produktów. Waterless oznacza ograniczenie zużycia wody, zarówno do 6 

produkcji kosmetyków (bezwodne formuły kosmetyczne), ich opakowań, jak również 7 

późniejszego ich użytkowania. Koncepcja bezwodnych produktów narodziła się w Korei 8 

Południowej. Wzrost ich popularności w Europie obserwujemy od 2015 roku. Pierwotnie 9 

ograniczenie wody w kosmetykach miało zwiększyć korzyści pielęgnacyjne ze względu na 10 

większą koncentrację składników aktywnych, a przez to skuteczniejsze i efektywniejsze 11 

działanie preparatu. Dziś jednak bezwodne kosmetyki wpisują się nie tylko w świadomą 12 

pielęgnację, ale także w troskę o środowisko i zrównoważoną produkcję. Przede wszystkim 13 

formuły bezwodne umożliwiają zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie konserwantów i 14 

niepotrzebnych wypełniaczy. Formuły waterless są nietoksyczne i ekologiczne zgodnie z 15 

ukierunkowanymi proekologicznie przekazami marketingowymi producentów (Kosmetyki 16 

waterless. Dlaczego warto i kto powinien ich używać?, 22.06.11). Kosmetyki bezwodne są 17 

często droższe od tradycyjnych, ponieważ technologia potrzebna do ich wyprodukowania i 18 

koszt składników bywają wyższe od standardowych. Z drugiej strony, ze względu na 19 

skoncentrowaną formułę, wystarczają na dłużej (Dobos, 22.03.14).  20 

1.4 Rynek kosmetyków waterless w Polsce 21 

Świadomi konsumenci coraz częściej szukają zrównoważonych i zdrowszych produktów, 22 

dotyczy to również produktów kosmetycznych. Wraz ze wzrostem popularności trendu 23 

waterless, sprzedaż kosmetyków bezwodnych stale wzrasta. Niezależne marki oraz małe 24 

manufaktury kosmetyczne odegrały znaczącą rolę w promowaniu koncepcji waterless. 25 

Pozytywna reakcja konsumentów zmusiła marki kosmetyczne zajmujące się masową produkcją 26 

oraz marki luksusowe do poszerzenia swoich horyzontów biznesowych w zakresie bezwodnego 27 

piękna. Coraz więcej znanych i cenionych firm decyduje się na wprowadzenia bezwodnych 28 

kosmetyków do swojej oferty. Producenci reklamują swoje produkty waterless jako 29 

nietoksyczne, organiczne, przyjazne dla środowiska, aby przekonać i zachęcić konsumentów 30 

do kupna swoich produktów. Ze względu na coraz większą popularność trendu waterless, na 31 

rynku pojawiają się nowe produkty marek lokalnych i regionalnych, a znane marki 32 

kosmetyczne wzbogacają swoją ofertę o nową linię produktów waterless.  33 
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Obecnie rynek kosmetyków bezwodnych w Polsce jest w połowie zdominowany przez 1 

znane polskie marki kosmetyczne oraz wielkie koncerny międzynarodowe, które wzbogacają 2 

swoją ofertę o nową linię produktów waterless: Barwa Cosmetics, Lirene, Procter & Gamble. 3 

Obok nich produkcją kosmetyków waterless zajmuje się kilka małych polskich przedsiębiorstw 4 

i manufaktur: Dolina Czeremchy, Kann, Cztery Szpaki, Miodowa Mydlarnia, Ministerstwo 5 

Dobrego Mydła, Nowa Kosmetyka i inne.  6 

Rynek kosmetyków waterless w Polsce charakteryzuje się szeroką i bardzo różnorodną 7 

gama produktów, nieustannie doskonalonych i modyfikowanych. Kosmetyki bezwodne 8 

pojawiają się w każdej z grup kosmetyków do pielęgnacji skóry, włosów czy do makijażu i 9 

znajdziemy je głównie w formie kostek (kostki myjące, szampony, odżywki i balsamy do 10 

włosów). Odrębną część preparatów waterless stanowią produkty  naturalnie bezwodne, takie 11 

jak: formuły olejowe, olejki, kosmetyki na bazie tłuszczów czy też produkty suche np. pudrowe. 12 

Producenci takich kosmetyków, często w celach marketingowych, reklamują je jako produkty 13 

waterless.    14 

Ze względu na coraz większą świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju produktów 15 

konsumenci coraz częściej wybierają produkty naturalne, które są bezpieczne dla zdrowia i 16 

środowiska naturalnego. Ze względu na brak doniesień literaturowych dotyczących 17 

charakterystyki składników kosmetyków waterless, w niniejszej pracy przeprowadzono analizę 18 

składu wybranych produktów waterless dostępnych na polskim rynku oraz zidentyfikowano 19 

podstawowe grupy związków występujących w tych produktach, zapewniających im trwałą 20 

formę i odpowiednie działanie.   21 

2. Analiza składu wybranych kosmetyków waterless 22 

Analiza składników kosmetyków waterless dostępnych na polskim rynku (w sprzedaży 23 

stacjonarnej i internetowej) została przeprowadzona dla wybranych kosmetyków myjących 24 

oraz kosmetyków do mycia i pielęgnacji włosów występujących w formie kostek. Usunięcie 25 

lub znaczne ograniczenie ilości wody w produkcie wymaga zastosowania odpowiednio 26 

dobranych składników w celu otrzymania trwałej formulacji zamkniętej w kostce. Analizę 27 

oparto na zadeklarowanym przez producenta na etykiecie lub opakowaniu kosmetyku składzie 28 

podanym w międzynarodowej nomenklaturze INCI. Przeprowadzona analiza pozwoliła na 29 

wyróżnienie podstawowych grup składników kosmetyków myjących i pielęgnujących 30 

zamkniętych w formie kostki. Analizę uzupełniono o krótką charakterystykę właściwości 31 

wybranych substancji chemicznych. W tabelach 1 i 2 zaprezentowano przykładowe składy 32 

INCI kostek do mycia i pielęgnacji włosów (Tabela 1) oraz kostek myjących (Tabela 2).  33 
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Tabela 1. 1 
Przykładowe składy INCI kostek do mycia i pielęgnacji włosów wraz z podziałem na grupy w 2 

oparciu o pełnione funkcje 3 

Produkt Skład INCI 

Uniwersalny szampon 

do włosów w kostce 

Sodium Coco Sulfate, Sodium Cocoyl Isethionate, Decyl Glucoside, Butyrospermum 

Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Cetyl Alcohol, Oleum 

Citrus Limonum, Inulin, Ricinus Communis (Castor) Oil, Simmondsia Chinensis 

(Jojoba) Oil, Illite (Red Clay), Panthenol, Pelargonium Graveolens Flower Oil, 

Geraniol*, Citronellol*, Linalool*, Limonen*, Citral* 

*składowe naturalnych olejków eterycznych 
 

Składniki myjące: Sodium Coco Sulfate, Sodium Cocoyl Isethionate, Decyl 

Glucoside. 

Emolienty: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed 

Butter, Cetyl Alcohol. 

Substancje czynne: Oleum Citrus Limonum, Inulin, Ricinus Communis (Castor) 

Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Illite (Red Clay), Panthenol. 

Substancje zapachowe: Pelargonium Graveolens Flower Oil, Geraniol, Citronellol, 

Linalool, Limonen, Citral. 

 

Szampon do włosów  

w kostce o działaniu 
regeneracyjnym  

i odżywczym 

Sodium Cocoyl Isethionate*(derived from Coconut Oil), Sodium Coco-

Sulfate**(derived from Coconut Oil), Cetearyl Alcohol** (derived from Coconut 

Oil), Cetyl Alcohol** (derived from Coconut Oil), Theobroma Cacao (Cocoa) 
Butter** (derived from Cocoa Nuts), Aqua*, Stearamidopropyl Dimethylamine* 

(derived from Vegetable Oils), Glycerin** (derived from Vegetable Oil), Cocoyl 

Methyl Glucamide/*(derived from Coconut Oil), Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter*(derived from Shea Butter), Gluconolactone**(derived from Corn), Argania 

Spinosa Kernel Oil**(derived from Argan Oil), Zingiber Officinale Root Oil*** 

(derived from ginger oil), Aniba Rosaeodora Wood Oil*** (derived from Rose Tree), 

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond Oil)**(derived from Sweet Almond Oil), 

Beta Vulgaris Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride**(derived from Cyamopsis 

Tetragonoloba), Sodium Benzoate. Citric Acid*, SorbicAcid*, Geraniol***, 

Linalool***.  

*składniki pochodzenia naturalnego; **certyfikowane składniki pochodzenia 
naturalnego; ***naturalne olejki eteryczne i alergeny wchodzące w ich skład 

 

Składniki myjące: Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Coco-Sulfate, Cocoyl 

Methyl Glucamide. 

Emolienty: Theobroma Cacao Butter, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, 

Stearamidopropyl Dimethylamine, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter. 

Sunbstancje kondycjonujące: Beta Vulgaris Guar. 

Substancje czynne: Argania Spinosa Kernel Oil, Zingiber Officinale Root Oil, 

Zingiber Officinale Root Oil, Aniba Rosaeodora Wood Oil, Prunus Amygdalus 

Dulcis.  

Regulator pH: Citric Acid. 

Konserwanty: Sodium Benzoate, Sorbic Acid. 
Substancje zapachowe: Geraniol, Linalool. 

 

Balsam do włosów  

w kostce  

Behentrimonium Methosulfate & Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, 

Cetyl Alcohol, Hydroxypropyltrimonium Honey & Leuconostoc / Radish 

RootFerment Filtrate, Honey, Citrus Aurantinum Dulcis Peel Oil, Panthenol, Sodium 

Lactate, Beeswax, Macadamia Ternifolia Seed Oil & Pulmonariae Officinalis Extract 

& Tilia Cordata (Linden) Extract & Sambucus Nigra Flower Extract, Persea 

Gratissima Oil, Juglans Regia Seed Oil, Dehydroacetic Acid & Benzyl Alcohol, 

Lactic Acid, Citral*, Linalool*, Limonene*     
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*naturalny składnik olejku eterycznego 
 

Składniki myjące: Behentrimonium Methosulfate & Cetearyl Alcohol. 

Emolienty: Theobroma Cacao Seed Butter, Cetyl Alcohol, Beeswax. 

Substancje czynne: Hydroxypropyltrimonium Honey & Leuconostoc / Radish 

RootFerment Filtrate, Honey, Citrus Aurantinum Dulcis Peel Oil, Panthenol, 

Sodium Lactate, Beeswax, Macadamia Ternifolia Seed Oil & Pulmonariae 

Officinalis Extract & Tilia Cordata (Linden) Extract & Sambucus Nigra Flower 

Extract, Persea Gratissima Oil, Juglans Regia Seed Oil.  

Konserwanty: Dehydroacetic Acid & Benzyl Alcohol. 

Regulator pH: Lactic Acid. 

Substancje zapachowe:  Linalool, Limonene.  
 

Odżywka do włosów 

w kostce 

Cetearyl Alcohol**(derived from Coconut Oil), Sodium Coco-Sulfate**(derived 

from Coconut Oil), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*(derived from Shea Butter), 

Cocos Nucifera (Coconut) Oil**(derived from Coconut Oil), Aqua*, Theobroma 

Cacao (Cocoa) Butter**(derived from Cocoa Nuts), Stearamidopropyl 

Dimethylamine*( derived from Vegetable Oils), Glycerin**( derived from Vegetable 

Oil), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil**(derived from sweet Almond 

Oil), Argania Spinosa Kernel Oil**(derived from Agran Oil), Aniba Rosaeodora 

Wood Oil***(derived from Rose Tree), Beta Vulgaris*, Zinigiber Officinale Root 

Oil*** (derived from Ginger Oil), Guar Hydroxypropyltrimonium 

Chloride**(derived from Cyamopsis Tetragonoloba), Benzyl Alcohol, 

Dehydroacetatic Acid*, Geraniol***, Linalool***.  

* składniki pochodzenia naturalnego; ** certyfikowane składniki pochodzenia 
naturalnego; ***naturalne olejki eteryczne i alergeny wchodzące w ich skład 

 

Składniki myjące: Sodium Coco-Sulfate. 

Emolienty: Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cocos Nucifera 

(Coconut) Oil, Theobroma Cacao (Cocoa) Butter, Stearamidopropyl 

Dimethylamine, Glycerin. 

Substancje kondycjonujące: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. 

Substancje czynne: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Argania 

Spinosa Kernel Oil , Aniba Rosaeodora Wood Oil, Beta Vulgaris, Zinigiber 

Officinale Root Oil. 

Konserwanty: Benzyl Alcohol, Dehydroacetatic Acid. 
Substancje zapachowe: Geraniol, Linalool. 

 

Źródło danych: Informacja deklarowana przez producenta na etykiecie lub opakowaniu produktu 1 
kosmetycznego.  2 

Tabela 2. 3 
Przykładowe składy INCI kosmetyków myjących w kostce wraz z podziałem na grupy w 4 

oparciu o pełnione funkcje 5 

Produkt Skład INCI 

Uniwersalna kostka 

myjąca do ciała 

Sodium Cocoyl Isethionate, Aqua, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, 

Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, Jojoba Esters, Inulin, Camellia 

Kissi Seed Oil, Shea Butter Ethyl Esters, Helianthus Annuus Seed Wax, 

Distearoylethyl Dimonium Chloride, Parfum, Behentrimonium Methosulfate, 

Squalane, Glycerin, Meadowfoam Estolide, Avena Sativa Kernel Flour, Lanolin, 

Quillaja Saponaria Wood Extract, D-Panthenol, Sodium Chloride, Polyglycerin-3, 

Lactic Acid, Cl 77289, Sodium Benzoate, Tocopherol, Citric Acid, Benzyl 

Benzoate*, Limonene*, Linalool* 

*potencjalne alergeny występujące naturalnie w olejkach eterycznych i aromatach 
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Składniki myjące: Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Laurylglucosides 
Hydroxypropylsulfonate.  

Emolienty: Jojoba esters, Camellia Kissi Seed Oil, Shea Butter Ethyl Esters, 

Helianthus Annuus Seed Wax, Squalane, Glycerin. 

Substancje czynne: Inulin, Meadowfoam Estolide, Avena Sativa Kernel Flour, 

Lanolin, Quillaja Saponaria Wood Extract, D-Panthenol. 

Regulator pH: Lactic Acid. 

Konserwanty: Sodium Benzoate, Tocopherol, Citric Acid, Benzyl Benzoate. 

Substancje zapachowe: Limonene, Linalool. 

 

 

Kostka do mycia ciała 

Sodium Cocoyl Isethionate*(derived from Coconut Oil), Sodium Coco-

Sulfate**(derived from Coconut Oil), Cetearyl Alcohol**(derived from Coconut 
Oil), Cetyl Alcohol**(derived from Coconut Oil), Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter*(derived from Shea Butter), Aqua*, Glycerin**(derived from Vegetable Oil), 

Cocoyl Methyl Glucamide**(derived from Coconut Oil), Theobroma Cacao (Cocoa) 

Butter**(derived from Cocoa Nuts), Macadamia Ternifolia Seed Oil*(derived from 

Macadamia Nuts), Gluconolactone**(derived from Corn), Citrus Nobilis Peel 

Oil***(derived from Mandarin Fruits), Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel 

Oil***(derived from Orange Tree), Hippophae Rhamnoides Oil*(derived from 

Seabuckthorn Berries), Sodium Benzoate, Citric Acid*, Sorbic Acid*, Limonene***. 

*składniki pochodzenia naturalnego, ** certyfikowane składniki pochodzenia 

naturalnego, *** naturalne olejki eteryczne i alergeny wchodzące w ich skład 

 

Składniki myjące: Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Coco-Sulfate, Cocoyl 
Methyl Glucamide. 

Emolienty: Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 

Glycerin. 

Substancje czynne: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Gluconolactone, Citrus 

Nobilis Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Hippophae 

Rhamnoides Oil. 

Konserwanty: Sorbic Acid. 

Substancje zapachowe: Limonene. 

 

Uniwersalna kostka 

myjąca do włosów, 

ciała i stref intymnych 

3 w 1 

Ceterayl Alcohol, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Lauryl Sulphosuccinate, Sodium 

Cocoyl Isethionate, Zea Mays, Glycerin, Lactic Acid, Aqua, Hydrogenated Castor 

Oil, Kaolin, Calamine, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Titanium Dioxide 
 

Składniki myjące: Sodium Coco-Sulfate, Disodium Lauryl Sulphosuccinate, 

Sodium Cocoyl Isethionate. 

Emolienty: Zea Mays, Glycerin, Hydrogenated Castor Oil. 

Substancje czynne: Kaolin, Calamine, Aloe Barbadensis Leaf Juice. 

Konserwanty: Titanium Dioxide. 

 

Kostka do higieny 
intymnej 

Cetearyl Alcohol, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Lauryl Sulphosuccinate, Sodium 

Cocoyl Isethionate, Zea Mays, Glycerin, Lactic Acid, Aqua, Hydrogenated Castor 

Oil, Kaolin, Calamine, Panthenol, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis 

Leaf Juice, Paraffinum Liquidum,Titanium Dioxide   

 

Składniki myjące: Sodium Coco-Sulfate, Disodium Lauryl Sulphosuccinate, 
Sodium Cocoyl Isethionate. 

Emolienty: Glycerin, Hydrogenated Castor Oil, Paraffinum Liquidum. 

Substancje czynne: Zea Mays, Kaolin, Calamine, Panthenol, Chamomilla Recutita 

Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice. 

Konserwanty: Titanium Dioxide.   
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Źródło danych: Informacja deklarowana przez producenta na etykiecie lub opakowaniu produktu 1 
kosmetycznego.  2 

W kosmetykach największą uwagę przywiązuje się do składników aktywnych, które 3 

warunkują jego działanie oraz skuteczność, jednakże do wykonania odpowiedniej formy 4 

preparatu kosmetycznego niezbędne są substancje bazowe, stanowiące większość masy 5 

kosmetyku i nadające mu odpowiednie właściwości aplikacyjne. Tradycyjne szampony do 6 

mycia włosów w płynie zawierają składniki, które można podzielić na grupy w zależności od 7 

pełnionej funkcji: grupa główna (składniki myjące, odpowiedzialne za powstawanie piany), 8 

grupa pomocnicza (m.in. stabilizatory pian) oraz grupa dodatkowa (składniki o działania 9 

zagęszczającym, konserwującym, kondycjonującym, klarującym, leczniczym, barwiącym, oraz 10 

rozpuszczalniki). Duża liczba składników w szamponach pełni równocześnie wiele funkcji i 11 

trudno je przyporządkować do danych grup (Sikora et al. 2012). Kosmetyki myjące, takie jak 12 

żele pod prysznic, zawierają głównie składniki myjące, w tym emulgatory,  emolienty, które 13 

mają za zadanie zapobiegać utracie wody przez skórę (z ang. transepidermal water loss - 14 

TEWL) oraz nawilżać i natłuszczać skórę, a także szereg składników aktywnych w zależności 15 

od opisanego działania preparatu kosmetycznego (Welz-Kubiak and Reich, 2016). W 16 

preparatach myjących składnikami bazowymi są związki powierzchniowo-czynne (ZPC) tzw. 17 

tenzydy, które charakteryzują się właściwościami emulgującymi i pianotwórczymi, posiadają 18 

silne działanie oczyszczające oraz pełnią funkcję stabilizatora piany (Sikora et al. 2012, Lasoń 19 

et al., 2013).  20 

W analizowanych produktach myjących i pielęgnacyjnych w formie kostek najczęściej 21 

stosowanymi środkami powierzchniowo-czynnymi są: sól sodowa siarczanu alkoholi 22 

tłuszczowych z oleju kokosowego (sodium coco sulfate), półsyntetyczna substancja myjąca 23 

pochodzenia roślinnego, anionowy ZPC; kokoiloizetionian sodowy (sodium cocoyl 24 

isethionate), anionowy ZPC pochodzenia roślinnego; sól sodowa kwasów tłuszczowych oleju 25 

kokosowego i kwasu glutaminowego, (sodium cocoyl glutamate), anionowy ZPC pochodzenia 26 

roślinnego oraz syntetycznego; sól disodowa sulfobursztynianu oksyetylenowanego alkoholu 27 

laurylowego (disodium laureth sulfoccinate) pochodzenia syntetycznego; mieszanina soli 28 

sodowych glicynianów kwasów tłuszczowych oleju kokosowego (disodium 29 

cocoamphodiacetate), substancje pochodzenia roślinnego lub syntetycznego;  metylosiarczan 30 

behenotrójmonium, czwartorzędowa sól amoniowa (behentrimonium methosulfate)  kationowy 31 

ZPC pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz glukozyd kaprylowo-kaprynowy 32 

(caprylyl/capryl glucoside) roślinny lub syntetyczny niejonowy ZPC (Kosmopedia, 33 

25.03.2022) .  34 

Jedna z analizowanych kostek zawiera w składzie palmitynian sodu (sodium palmate), który 35 

może mieć potencjalne działanie drażniące.  Składnik ten znajduje zastosowanie w mydłach 36 

twardych jako ZPC. W jednej z kostek producent w składzie INCI na pierwszym miejscu 37 



Przyjazne środowisku… 

213                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

zamieścił olej kokosowy (Cocos Nucifera Oil), który nie jest środkiem myjącym. Analizując 1 

skład tej kostki można stwierdzić, że głównymi jej składnikami są naturalne emolienty, co 2 

wskazuje na  delikatne działanie produktu i jego zastosowanie do pielęgnacji problematycznej 3 

skóry związanej z nadmiarem transepidemalnej utraty wody (skóra sucha i podrażniona). 4 

Naturalność i ekologiczność tego produktu została zmniejszona poprzez wprowadzenie do 5 

formulacji wodorotlenku sodu Sodium Hydroxide), który podnosi wartość pH produktu i może 6 

działać wysuszająco na skórę. Ze względu na brak danych dotyczących zawartości 7 

wodorotlenku, nie można jednoznacznie określić jego działania w analizowanym produkcie. 8 

Dodatkowo preparat ten zawiera wodę (w składzie INCI znalazła się na trzeciej pozycji).      9 

Emulgatory jako jedna z grup ZPC mają szerokie zastosowanie w kostkach myjących, 10 

zwiększają stabilność emulsji poprzez obniżenie napięcia międzyfazowego układu. Odwołując 11 

się do analizy kostek myjących najczęściej stosowanymi emulgatorami są: mieszanina alkoholu 12 

cetylowego i stearylowego (Cetearyl Alkohol)  lub alkohol cetylowy (Cetyl Alkohol), które 13 

mogą być pochodzenia zarówno roślinnego i syntetycznego. Składniki te pełnią funkcję 14 

emulgatorów W/O, tzw. tłustych, tworzą warstwę okluzyjną, wpływają na lepkość produktu, 15 

mogą być potencjalnie komedogenne (zaskórnikotwórcze). Do innych stosowanych 16 

emulgatorów zaliczymy: glukozyd decylowy (Decyl Glucoside) oraz skwalen (Squalane). 17 

Producenci nie zawsze zamieszczają informację dotyczącą z jakiego źródła pochodzi dany 18 

składnik w formulacji.  19 

Kolejną grupą stosowanych składników są emolienty, które mają właściwości 20 

regeneracyjne, natłuszczające, zmiękczające, kondycjonujące oraz nawilżające. Pełnią one 21 

funkcję składników bazowych i składników aktywnych, zazwyczaj są pochodzenia roślinnego.  22 

Najczęściej zastosowanymi emolientami w kostkach myjących są: masło Shea (Butyrospermum 23 

Parkii Butter); masło z nasion kakaowca właściwego (Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter); 24 

uwodorniony olej roślinny (Hydrogenated Vegetable Oil); olej jojoba (Simmondsia Chinensis 25 

(Jojoba) Seed Oil); olej rycynowy (Ricinus Communis Seed Oil); olej ryżowy (Oryza Sativa 26 

Seed Oil); olej z orzechów makadamia (Macadamia Ternifolia Seed Oil), który dodatkowo 27 

charakteryzuje się działaniem regeneracyjnym na włosy, przeciwdziała ich łamliwości; olejek 28 

z liści rozmarynu (Rosmarinus Officinalis Leaf Oil), dodatkowo charakteryzujący się 29 

właściwościami antyseptycznymi oraz przeciwłupieżowymi; olej ze słodkich migdałów 30 

(Prunus Amygdalus Dulcis Oil) oraz olej z awokado (Persea Gratissima Oil). Dużą ilość 31 

zastosowanych olei zidentyfikowano w składzie odżywek do włosów.  32 

W produktach waterless w kostkach znajdują zastosowanie glinki pochodzenia 33 

mineralnego: glinka biała (Kaolin), glinka czerwona (Montmorillonite) oraz glinka zielona 34 

(Illite), które ze względu na bogaty skład wykazują działanie oczyszczające, wygładzające oraz 35 

przeciwzapalne. Glinka biała wpływa na barwę i konsystencję produktu, jest stosowana jako 36 
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środek wypełniający, przyspiesza gojenie się ran. Glinka czerwona poprawia ukrwienie, 1 

charakterystyczną barwę nadaje jest tlenek żelaza(III), stosowana jest zwłaszcza do pielęgnacji 2 

skór wrażliwych i naczynkowych. Glinka zielona ma działanie antybakteryjne, dezynfekujące 3 

oraz przeciwstarzeniowe (Bernat et al., 2017).  4 

Kostki do mycia i pielęgnacji włosów i ciała często wzbogacone są składnikami aktywnymi 5 

takimi jak: skrobia pszeniczna (Triticum Vulgare Starch), która wykazuje właściwości 6 

absorbujące nadmiar sebum, jest dobrym regulatorem lepkości oraz stabilizatorem formulacji;  7 

leuconostoc /radish root ferment filtrate charakteryzujący się właściwościami 8 

antybakteryjnymi, przeciwgrzybicznymi oraz przeciwłupieżowymi; inulina (Inulin),  która 9 

pełni rolę humektanta, działa przeciwzapalnie i łagodząco; wyciąg z szałwi lekarskiej (Salvia 10 

Officinalis Extract) jako składnik przeciwłupieżowy oraz przeciwdziałający wypadaniu 11 

włosów. Składniki aktywne zazwyczaj są pochodzenia roślinnego. W składzie kostek myjących 12 

występuje również pantenol (Panthenol), substancja pochodzenia syntetycznego  13 

charakteryzująca się właściwościami nawilżającymi oraz dobrą zdolnością do przenikania 14 

przez naskórek i włosy i przekształcania się w aktywną biologicznie witaminę B5. Związek ten 15 

działa stymulująco na wzrost włosa oraz odnowę komórek (Molski, 2012).  16 

Substancją dodatkową wykorzystywaną w kostkach myjących jest tetrasodowy glutaminian 17 

dioctanu (Tetrasodium Glutamate Diaceta), który chelatuje jony metali,  wpływa na 18 

konsystencję, stabilność oraz barwę kosmetyku. Inną substancją dodatkową obecną w 19 

bezwodnych formulacjach jest chlorek sodu (Sodium Chloride) pochodzenia mineralnego lub 20 

syntetycznego, który pełni role wypełniacza i regulatora lepkości. Jej obecność w składzie 21 

kosmetyku waterless wzbudza kontrowersje, gdyż związek ten  może wykazywać działanie 22 

drażniące na skórę.  23 

Brak lub ograniczenie ilości wody w produktach waterless zwiększa ich bezpieczeństwo 24 

mikrobiologiczne. Część formulacji bezwodnych zawiera w niewielkich ilościach substancje 25 

konserwujące takie jak: benzoesan sodu (Sodium Benzoate) czy alkohol benzylowy (Benzyl 26 

Alkohol). Substancje te mają pochodzenie syntetyczne, mino to, są uważane za substancje 27 

bezpieczne i są dozwolone do stosowania w produktach kosmetycznych, w tym w kosmetykach 28 

naturalnych i ekologicznych (Deska et al., 2016; UE, 2009). Kwas cytrynowy (Citric Acid) 29 

obecny w składzie wybranych kosmetyków waterless może pełnić rolę konserwantu i 30 

przedłużać trwałość produktu, jednakże najczęściej jest on składnikiem regulującym 31 

kwasowość preparatu.    32 

Produkty kosmetyczne są wzbogacane przez liczne substancje uatrakcyjniające ich formę 33 

takie jak środki zapachowe i barwiące. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej producent nie ma 34 

obowiązku zamieszczania użytych w formulacji  środków zapachowych oprócz 26 substancji, 35 

które mogą wywoływać reakcje alergiczne na skórze. Jeśli zawartość któregokolwiek z tych 36 
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składników przekracza 0,001% to producent jest zobowiązany do umieszczenia go w składzie 1 

INCI (UE, 2009). Najczęściej stosowanymi substancjami zapachowymi z tej listy w produktach 2 

waterless są: limonen (Limonene), linalol (Linalool),  geraniol i cytral (Citral). W niektórych 3 

produktach substancje zapachowe oznaczono jako Parfum, które stanowią mieszaniną 4 

naturalnych lub syntetycznych substancji zapachowych o potencjalnym działaniu 5 

alergizującym. Można zauważyć, że niektórzy producenci w celu nadania barwy kosmetykom 6 

bezwodnym używają syntetycznych składników takich jak dwutlenek tytanu (CI 77891) czy 7 

lazuryt (CI 77007).  8 

Dodatkowe substancje aktywne o działaniu łagodząco-nawilżającym można znaleźć w 9 

kostkach do higieny intymnej, takie jak: kwas mlekowy (Lactic Acid), który ma za zadanie 10 

obniżać pH okolic intymnych oraz chronić te okolice przed rozwojem drobnoustrojów 11 

(Bahamondes et al., 2015); ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego (Aloe Barbadencis Leaf 12 

Extract), który działa regenerująco i przeciwzapalnie;  ekstrakt z rumianku pospolitego 13 

(Chamomilla Recutita Extract) o działaniu przeciwświądowym i przeciwzapalnym oraz 14 

pantenol.  15 

Bezpieczeństwo składników produktów kosmetycznych są ważne dla wielu grup 16 

konsumentów w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych, dlatego też analizowane 17 

składniki sprawdzono pod względem zagrożenia dla zdrowia wg. EWG’s Skin Deep Cosmetic 18 

Database. Baza danych produktów i składników EWG’s Skin Deep dostarcza informacji na 19 

temat bezpieczeństwa składników i surowców kosmetycznych oceniając ich potencjalne 20 

zagrożenie dla zdrowia konsumenta, przypisując im określoną grupę zagrożenia. EWG 21 

wyróżnia trzy poziomy zagrożenia: niskie, średnie i wysokie zagrożenie. Po sprawdzeniu 22 

analizowanych składów INCI większość składników można zaliczyć do grupy niskiego 23 

zagrożenia dla zdrowia. Składniki na które warto zwrócić uwagę to: Behentrimonium 24 

Methosulfate, Sodium Hydroxide, Sodium Hydroxide, Benzyl Alkohol, Linalool, Limonene, 25 

Citral, Parfum, Lactic Acid, Aloe Barbadencis Leaf Extract, CI 77891, CI 77007, które według 26 

EWG są zaliczone do grupy składników o średnim ryzyku dla zdrowia z powodu ich 27 

potencjalnego działania alergizującego  lub kancerogennego. Składniki te w większości pełnią 28 

funkcję konserwantów, substancji zapachowych, barwników lub regulatorów pH.  29 

Po przeprowadzeniu analizy składu wybranych kostek myjących nie zaobserwowano 30 

znaczących różnić w zawartości poszczególnych grup substancji. Wszystkie składniki są 31 

dopuszczone do wprowadzenia do produktów kosmetycznych, duża liczba związków jest 32 

pochodzenia naturalnego (nie każdy producent zamieszcza informacje dotyczące ich 33 

pochodzenia), a zatem jest przyjazna środowisku naturalnemu. Zgodnie z ideą waterless 34 

producenci wyeliminowali ze składu wodę, lub występuje ona w mniejszej ilości w porównaniu 35 

do tradycyjnych kosmetyków myjących w płynie (w których stanowi do 95% zawartości). 36 
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Usunięcie wody ze składu produktu przynosi wiele korzyści między innymi: ograniczenie 1 

dodatku konserwantów i innych składników pomocniczych oraz otrzymanie produktu 2 

skoncentrowanego. Ze względu na bogactwo substancji myjących i składników aktywnych 3 

można stwierdzić, że kostki myjące spełniają swoją funkcję oczyszczającą oraz pielęgnującą.    4 

3. Podsumowanie  5 

W obliczu coraz bardziej widocznych skutków zmian klimatycznych zrównoważony 6 

rozwój produktów staje się coraz pilniejszą kwestią we wszystkich sektorach przemysłu, 7 

dotyczy to również sektora przemysłu kosmetycznego. Ograniczenie zużycia wody w produkcji 8 

kosmetyków, wyeliminowanie lub ograniczenie jej ilości w formulacjach kosmetycznych to 9 

niewątpliwie znaczące i skuteczne kroki w zakresie oszczędzania jej zasobów. Działaniem 10 

ukierunkowanym na zmniejszenie wpływu produktu na środowisko naturalne jest 11 

opracowywanie możliwie jak najbardziej prostej i zrównoważonej receptury kosmetycznej, 12 

pozbawionej wody, opartej na niewielkiej liczbie składników, w większości pochodzenia 13 

naturalnego, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Stosowanie naturalnych i organicznych 14 

składników stało się światowym trendem w branży kosmetycznej. Konsumenci świadomi 15 

wpływu związków pochodzenia syntetycznego na zdrowie i kondycje skóry wybierają 16 

produkty naturalne, zawierające delikatne i bezpieczne składniki (Kantor and Hubner, 2019; 17 

Firek and Dziadkowiec, 2020). Zaprezentowana w pracy analiza składu wybranych kostek 18 

myjących potwierdziła bezpieczeństwo składników zawartych w badanych formulacjach (duża 19 

liczba składników została zaliczona do grupy niskiego ryzyka wg EWG). Większość 20 

wprowadzonych składników nie stanowi również zagrożenia dla środowiska naturalnego, ze 21 

względu na swoje naturalne pochodzenie. Analizowane produkty posiadają bezwodne 22 

receptury co ma wpływ na ich stabilność oraz czystość mikrobiologiczną. Producenci 23 

ograniczyli lub zrezygnowali z użycia substancji konserwujących. Analizowane produkty 24 

zawierały bogactwo naturalnych olejów, ekstraktów roślinnych oraz wiele innych substancji 25 

aktywnych.  26 

W świetle rosnącej popularności kosmetyków naturalnych i ekologicznych  27 

(Pienczykowska, 08.04.2021) produkcja i sprzedaż kosmetyków bezwodnych stale wzrasta 28 

(Waterless Cosmetics Market Size, Sales Analysis & Opportunity, 2022.06.12). Formulacje 29 

waterless są nie tylko ekologiczne i zrównoważone, ale mają potencjał, by w najbliższej 30 

przyszłości zastąpić  konwencjonalne produkty kosmetyczne oparte na bazie wody 31 

 32 
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ANALIZA ZMIAN POZIOMU WYKORZYSTANIA INTERNETU 1 

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE ASPEKTY  2 

Ewa DZIAWGO 3 
 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; edziawgo@ukw.edu.pl; ORCID: 0000-0001-9764-8855 4 

Streszczenie: Znaczny rozwój technologii i narzędzi internetowych umożliwia 5 

przedsiębiorstwom szybszy i sprawniejszy przepływ informacji, co przyczynia się do bardziej 6 
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja, porównanie i 7 

ocena zmian poziomu wykorzystania internetu przez przedsiębiorstwa w Polsce w wybranych 8 
obszarach zarządzania ich działalnością. Badania dotyczą okresu 2018-2021. Analiza 9 

uwzględnia wielkość przedsiębiorstw i jest przeprowadzona dla małych, średnich oraz dużych 10 
przedsiębiorstw. Rozpatrywany okres uwzględnia wpływ pandemii Covid-19 na tempo zmian 11 

liczby przedsiębiorstw i zakresu stosowania przez nie internetu w ich działalności. Ocena zmian 12 
poziomu wykorzystania internetu przez przedsiębiorstwa jest przeprowadzona na podstawie 13 

analizy kształtowania się indeksów dynamiki i współczynników struktury obliczonych dla 14 
analizowanych przedsiębiorstw.  15 

Sowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, jakość zarządzania, technologie 16 
informacyjno-telekomunikacyjne. 17 

ANALYSIS OF CHANGES IN THE LEVEL OF INTERNET USE BY 18 

COMPANIES – SELECTED ASPECTS 19 

Abstract: The significant development of Internet technologies and tools enables businesses to 20 

transfer information more quickly and efficiently, which contributes to more effective business 21 
management. The aim of the article is to present, compare and evaluate the changes in the level 22 

of Internet use by companies in Poland in selected areas of their business management. The 23 
research concerns the period 2018-2021. The analysis takes into account the size of companies 24 

and is carried out for small, medium-sized and large companies. The period considered takes 25 
into account the impact of the Covid-19 pandemic on the rate of change of the scope of use of 26 
the Internet by enterprises in their activities. The evaluation of changes in the level of Internet 27 

use by enterprises is based on the analysis of the dynamics indexes and structure coefficients 28 
calculated for analysed enterprises. 29 
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Keywords: business management, quality management, information and communication 1 
technologies. 2 

1. Wprowadzenie 3 

Dynamiczny postęp w zakresie technologii informatycznych i powstawanie nowych 4 

możliwości komunikacji elektronicznej przyczynił się do ewolucji w kierunku  społeczeństwa 5 

informacyjnego. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych i wykorzystanie 6 

internetu stwarza przedsiębiorstwom coraz więcej nowych możliwości zwiększania obszarów 7 

komunikacji z otoczeniem, przez co można wpłynąć na poprawę funkcjonowania firmy w 8 

konkurencyjnym otoczeniu. Poprzez wykorzystanie możliwości internetu można usprawnić 9 

efektywność działalności przedsiębiorstwa w wielu obszarach. Adaptacja przedsiębiorstw do 10 

nowych rozwiązań technologii informatycznych staje się koniecznością, którą wymuszają 11 

zmieniające się uwarunkowania współczesnej gospodarki.  12 

W artykule dokonano analizy porównania zmian liczby przedsiębiorstw12 w Polsce 13 

korzystających z internetu i posiadających stronę internetową. Badania przeprowadzone są dla 14 

okresu 2018-2021. Pandemia Covid-19 i w związku z nią wprowadzone obostrzenia zakłóciły 15 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. Firmy chcąc zachować ciągłość działania musiały w 16 

opracowanych planach i wdrażanych strategiach wprowadzać możliwości stosowania 17 

rozwiązań nowoczesnych technologii informatycznych. Rozpatrywany okres badań 18 

uwzględnia wpływ pandemii Covid-19 na zmianę liczby przedsiębiorstw prowadzących 19 

działalność gospodarczą oraz na zmianę liczby przedsiębiorstw wdrażających możliwości 20 

wykorzystania internetu do zwiększenia komunikacji z otoczeniem. Badania przeprowadzono 21 

dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest zbadanie, prezentacja 22 

i porównanie zmian struktury i dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw korzystających z 23 

technologii internetowych w zarządzaniu firmą. Ocena zmian przeprowadzona jest na 24 

podstawie analizy kształtowania się wartości obliczonych wskaźników struktury i indeksów 25 

dynamiki. Zaprezentowane wyniki badań są efektem obliczeń przeprowadzonych na podstawie 26 

danych z GUS.  27 

 
12 Z wyłączeniem przedsiębiorstw z sekcji K.  
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2. Internet jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem   1 

Rozwój technologii internetowych wpływa na pojawianie się nowych - dodatkowych 2 

możliwości w zakresie wspierania głównych działań przedsiębiorstwa. Poprzez umiejętne 3 

wykorzystanie internetu firmy mogą zwiększać swoją przewagę konkurencyjną gdyż dostęp do 4 

sieci pozwala m.in. na tworzenie nowych kanałów dystrybucji, zwiększanie możliwości 5 

pozyskiwania nowych klientów, usprawniania kontaktów z klientami i dostawcami, tworzenie 6 

oraz udoskonalanie sieci sprzedaży, obniżanie kosztów operacyjnych (Woźniak, 2004; 7 

Małachowski, 2005; Hofmoki, 2009; Wolniak, 2012; Ogonowski, 2014).  8 

W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się liczby, struktury i dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw 9 

prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w latach 2018-2021. 10 

Tabela 1. 11 
Liczba, struktura i dynamika zmian liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność 12 

gospodarczą 13 

 

Wyszczególnienie  

 

  

Rodzaj przedsiębiorstw  
Liczba 

przedsiębiorstw 

ogółem  

 

małe  średnie duże 

liczba  

 

struktura  

[%] 

liczba 

 

struktura 

[%] 

liczba 

 

struktura 

[%] 

analizowany 

rok 

2018 84 087 81,2 15 918 15,4 3 492 3,4 103 498 

2019 86 211 81,3 16 324 15,4 3 535 3,3 106 069 

2020 88 854 81,7 16 211 14,9 3 668 3,4 108 731 

2021 87 066 81,7 15 870 14,9 3 602 3,4 106 537 

dynamika zmian liczby przedsiębiorstw [rok poprzedni =100%] 

2019 102,5 102,6 101,2 102,4 

2020 103,1 99,3 103,8 102,5 

2021 98,0 97,9 98,2 98,0 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  14 

W 2021 r. w Polsce łączna liczba małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 15 

prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 106,5 tys. W porównaniu z 2020 r. liczba ta 16 

zmniejszyła się o ok. 2%. W latach 2018-2021 średnioroczne tempo zmian liczby ogółem 17 

analizowanych przedsiębiorstw wynosiło 1%. W grupie przedsiębiorstw prowadzących 18 

działalność gospodarczą – najwięcej - ponad 81% przypada na małe przedsiębiorstwa, około 19 
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15% stanowią średnie przedsiębiorstwa. Odsetek dużych firm w badanej wynosi ponad 3%. W 1 

każdej grupie przedsiębiorstw w porównaniu z 2020 r, w roku 2021 zaznaczył się spadek liczby 2 

przedsiębiorstw o ok. 2%.   3 

W latach 2018-2021 średnioroczne tempo zmiany liczby przedsiębiorstw było dodatnie w 4 

przypadku małych (1,2%) i dużych (1%) przedsiębiorstw. Natomiast liczba średnich 5 

przedsiębiorstw zmniejszała się średnio o 0,1%. Tabela 2 zawiera kształtowanie liczby, 6 

struktury i dynamiki zmian przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i 7 

posiadających dostęp do inetrnetu.  8 

W 2021 r. łącznie 104,9 tys. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadało dostęp do 9 

internetu, co stanowiło 98,5% liczby wszystkich analizowanych przedsiębiorstw prowadzących 10 

działalność gospodarczą. Wobec 2018 r. w roku 2021 udział przedsiębiorstw z dostępem do 11 

internetu w rozpatrywanej strukturze zwiększył się o 2,9 p.p. W okresie 2018-2020 corocznie 12 

zwiększała się liczba przedsiębiorstw z dostępem do internetu: 13 

− w 2019 r. o 3,2%, 14 

− w 2020 r. o 4,9%. 15 

W roku 2021, w stosunku do 2020 r. liczba ogółem przedsiębiorstw z dostępem do internetu zmniejszyła 16 

się o 2 %, co niewątpliwie ma związek ze spadkiem liczby firm prowadzących działalność gospodarczą 17 

w roku 2021. 18 

Tabela 2. 19 
Liczba i dynamika zmian liczby przedsiębiorstw z dostępem do internetu oraz udział tych 20 
przedsiębiorstw w liczbie ogółem przedsiębiorstw danego rodzaju prowadzących działalność 21 

gospodarczą  22 

 

Wyszczególnienie  

 

  

Rodzaj przedsiębiorstw  
Przedsiębiorstwa 

ogółem  
małe  średnie duże 

liczba  

 

udział   

[%] 

liczba 

 

udział 

[%] 

liczba 

 

udział 

[%] 

liczba  udział 

[%] 

analizowany 

rok 

2018 79 718 94,8 15 767 99,1 3 479 99,6 98 961 95,6 

2019 82 383 95,6 16 188 99,2 3 528 99,8 102 098 96,3 

2020 87 339 98,3 16 153 99,6 3 665 99,9 107 156 98,6 

2021 85 499 98,2 15 816 99,7 3 600 99,9 104 916 98,5 

dynamika zmian liczby przedsiębiorstw [rok poprzedni =100%] 

2019 103,3 102,7 101,4 103,2 

2020 106,0 99,8 103,9 104,9 
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2021 97,9 97,9 98,2 98,0 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  1 

W poszczególnych grupach przedsiębiorstw największy udział przedsiębiorstw z 2 

dostępem do internetu zaznaczył się w grupie dużych przedsiębiorstw (99,6% - 99,9%) a 3 

następnie w grupie średnich przedsiębiorstw (99,1% - 99,7%). W 2018 r. małe przedsiębiorstwa 4 

z dostępem do internetu stanowiły 94,8% liczby ogółem małych przedsiębiorstw. W latach 5 

2019 i 2020 zaznaczył się szczególny wzrost udziału małych podmiotów z dostępem do 6 

internetu. W  2021 r. odsetek małych firm z dostępem do sieci ukształtował się na poziomie 7 

98,2%.  8 

W okresie 2018-2021 średnioroczne tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw w Polsce z 9 

dostępem do internetu wynosiło 1,97%. Uwzględniając wielkość analizowanych 10 

przedsiębiorstw (rysunek 2), w badanym okresie 2018-2021 największym tempem wzrostu 11 

liczby przedsiębiorstw z dostępem do internetu charakteryzowały się małe przedsiębiorstwa 12 

(2,36%) a w dalszej kolejności duże (1,15%) i średnie firmy (0,1%).  13 

 14 

 15 

Rysunek 1. Średnioroczne tempo zmian liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 16 
oraz przedsiębiorstw z dostępem do internetu  17 

Źródło: opracowanie własne  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Tabela 3. 24 
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Udział [%] przedsiębiorstw z dostępem do internetu w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 1 

prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych województwach  2 

Województwo 

 

Analizowany rok  

2018 2019 2020 2021 

dolnośląskie  96,7 98,8 98,7 99,0 

kujawsko-pomorskie 96,4 96,9 98,7 98,8 

lubelskie 94,3 96,0 97,6 99,0  

lubuskie 97,2 96,1 98,7 98,5 

łódzkie 93 95,9 98,7 98,7 

małopolskie 95,5 96,6 98,7 98,1 

mazowieckie 96,9 96,4 98,7 98,0 

opolskie 93,7 94,2 97,4 96,1 

podkarpackie 94,3 96,8 97,8 98,8 

podlaskie 94,2 97,4 99,1 98,8 

pomorskie 96,1 96,0 98,7 98,6 

śląskie 95,4 96,0 98,5 98,7 

świętokrzyskie 95,8 93,3 98,2 98,1 

warmińsko-mazurskie 93,2 95,1 99,3 99,6 

wielkopolskie 95,2 95,0 98,5 98,4 

zachodniopomorskie 98,2 98,1 98,9 98,6 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  3 

We wszystkich województwach (tabela 3) zwiększył się udział przedsiębiorstw z dostępem do 4 

internetu. W porównaniu z rokiem 2018, w 2021 r. szczególny wzrost udziału liczby danych 5 

przedsiębiorstw wystąpił w województwach: lubelskim (z 94,3% do 99%), łódzkim (z 93% do 98,7%), 6 

podkarpackim (z 94,3% do 98,8%), podlaskim (z 94,2% do 98,8%), warmińsko-mazurskim (z 93,2% 7 

do 99,6%). W 2021 r. najmniejszy udział przedsiębiorstw z dostępem do internetu charakteryzuje 8 

województwo opolskie (96,1%). W pozostałych województwach przedsiębiorstwa korzystające z 9 

internetu stanowią ponad 98% liczby przedsiębiorstw w danym województwie.  10 

 11 
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Tabela 4. 1 
Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą oraz 2 

przedsiębiorstw z dostępem do inetrnetu w poszczególnych województwach  3 

Województwo 

 

Dynamika zmian liczby 

przedsiębiorstw ogółem   

[rok poprzedni = 100%] 

Dynamika zmian liczby 

przedsiębiorstw z dostępem do 

internetu  

 [rok poprzedni = 100%] 

Analizowany rok  Analizowany rok  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

dolnośląskie  104,4 98,5 98,7 106,7 98,5 98,9 

kujawsko-pomorskie 95,2 100,4 101,1 95,7 102,3 101,1 

lubelskie 107,9 100,9 100,1 109,8 102,6 101,6 

lubuskie 110,3 103,1 92,7 109,0 105,8 92,5 

łódzkie 101,3 100,9 101,9 104,4 103,9 101,9 

małopolskie 100,7 105,4 97,1 101,9 107,6 96,6 

mazowieckie 97,5 106,2 98,4 97,0 108,7 97,8 

opolskie 101,5 95,8 92,5 102,1 99,1 91,3 

podkarpackie 104,2 111,1 84,3 106,8 112,2 85,2 

podlaskie 94,7 107,6 105,8 97,9 109,5 105,5 

pomorskie 100,9 106,8 97,9 100,7 109,8 97,9 

śląskie 106,7 102,2 99,8 107,4 104,9 99,9 

świętokrzyskie 109,6 100,1 97,5 106,7 105,4 97,4 

warmińsko-mazurskie 104,9 97,3 98,1 107,1 101,6 98,3 

wielkopolskie 107,4 96,7 100,3 107,3 100,2 100,1 

zachodniopomorskie 99,1 102,5 93,5 98,9 103,4 93,2 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  4 

W porównaniu z 2018 r. w 2019 r. zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw prowadzących 5 

działalność gospodarczą w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i 6 
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zachodniopomorskim (tabela 4). Również w tych województwach w 2019 wystąpił spadek 1 

liczby przedsiębiorstw korzystających z internetu.  2 

W okresie 2018-2021 w większości województw wystąpiło dodatnie średnioroczne 3 

tempo zmian liczby przedsiębiorstw z dostępem do internetu (rysunek 2). Szczególnie wysokie 4 

średnioroczne tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw z dostępem do internetu charakteryzowało 5 

województwa lubelskie (4,6%), podlaskie (4,2%), śląskie (4%) oraz świętokrzyskie (3,15%).  6 

Natomiast województwa kujawsko-pomorskie, opolskie i zachodniopomorskie odznaczyły się 7 

ujemnym tempem zmian liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i 8 

przedsiębiorstw z dostępem do internetu. Szczególnie niekorzystna sytuacja wystąpiła w 9 

województwie opolskim, w którym średnioroczne tempo spadku liczby przedsiębiorstw 10 

prowadzących działalność gospodarczą wynosiło 3,4%, a średnioroczne tempo spadku liczby 11 

przedsiębiorstw z dostępem do internetu ukształtowało się na poziomie 2,6%.   12 

 13 

Rysunek 2. Średnioroczne tempo zmian w poszczególnych województwach liczby przedsiębiorstw 14 
prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw z dostępem do internetu 15 

Źródło: opracowanie własne  16 

 17 

Z kolei w województwie podkarpackim średnioroczne tempo zmiany liczby 18 

przedsiębiorstw było ujemne (-0,9%) a tempo zmiany liczby przedsiębiorstw z dostępem do 19 

internetu było dodatnie i wynosiło 0,7%. W badanym okresie w województwie warmińsko-20 

mazurskim zaznaczyła się znaczna różnica pomiędzy średniorocznym tempem wzrostu liczby 21 

przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą (0,03%) a średniorocznym tempem 22 

wzrostu liczby przedsiębiorstw korzystających z internetu (2,3%).  23 

 24 
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3. Strona internetowa przedsiębiorstwa w wspieraniu działalności firmy 1 

Strona internetowa przedsiębiorstwa jest wizytówką firmy – istotnym źródłem informacji o 2 

prowadzonej działalności, przez co może stać się jednym z filarów wspierających działalność 3 

firmy. Strona internetowa zapewnia całodobową dostępność promocji przedsiębiorstwa, w tym 4 

także informacji o oferowanych produktach i usługach oraz możliwościach przyjmowania i 5 

realizacji zamówień i usług. Do głównych korzyści, które można osiągnąć przez stworzenie 6 

odpowiedniej strony internetowej zalicza się: możliwość dotarcia do szerokiego grona 7 

odbiorców i zaistnienie w ich świadomości, możliwość połączenia reklamy z zakupami online, 8 

usprawnienie kontaktu z klientami i dostawcami, obniżenie kosztów operacyjnych, skrócenie 9 

czasu reakcji na zmiany na rynku, obniżenie kosztów sprzedaży poprzez stworzenie nowych 10 

kanałów dystrybucji.  11 

W tabeli 5 przedstawiono liczbę i dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw posiadających 12 

stronę internetową oraz udział tych przedsiębiorstw w liczbie ogółem przedsiębiorstw danego 13 

rodzaju prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w latach 2018-2021.  14 

Tabela 5. 15 

Liczba i dynamika zmian liczby przedsiębiorstw  posiadających stronę internetową oraz udział 16 
tych przedsiębiorstw w liczbie ogółem przedsiębiorstw danego rodzaju prowadzących 17 

działalność gospodarczą  18 

 

Wyszczególnienie  

 

  

Rodzaj przedsiębiorstw  
Przedsiębiorstwa 

ogółem  
małe  średnie duże 

liczba  

 

udział   

[%] 

liczba 

 

udział 

[%] 

liczba 

 

udział 

[%] 

liczba  udział 

[%] 

analizowany 

rok 

2018 52 522 62,5 13 457 84,5 3 181 91,1 69 160 66,8 

2019 56 921 66,0 14 280 87,5 3 278 92,7 74 479 70,2 

2020 59 788 67,3 14 370 88,6 3 393 92,5 77 553 71,3 

2021 58 517 67,2 14 179 89,3 3 375 93,7 76 070 71,4 

dynamika zmian liczby przedsiębiorstw [rok poprzedni =100%] 

2019 108,4 106,1 103,0 107,7 

2020 105,0 100,6 103,5 104,1 

2021 97,9 98,7 99,5 98,1 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  19 
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W Polsce w roku 2021 ponad 76 tys. przedsiębiorstw posiadało stronę internetową.                1 

W porównaniu z 2018 r. liczba tych przedsiębiorstw zwiększyła się o 9,99%. W 2021 r. 2 

przedsiębiorstwa posiadające stronę internetową stanowiły 71,4% ogólnej liczby 3 

przedsiębiorstw. W analizowanym okresie średnioroczne tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw 4 

posiadających witrynę w sieci wynosiło 3,2%. 5 

W poszczególnych grupach przedsiębiorstw największy udział przedsiębiorstw z witryną w 6 

sieci występuje w przypadku dużych przedsiębiorstw (91,1%-93,7%). W dalszej kolejności 7 

znajdują się średnie przedsiębiorstwa (84,5%-89,3%) oraz małe przedsiębiorstwa (62,5%-8 

67,2%). W badanym okresie, z roku na rok w każdej grupie przedsiębiorstw zaznaczył się 9 

wzrost udziału przedsiębiorstw posiadających stronę internetową. Przy czym największy 10 

wzrost tego udziału w badanej strukturze charakteryzował średnie przedsiębiorstw (4,8 p.p.).  11 

W porównaniu do roku poprzedniego, największy wzrost liczby przedsiębiorstw posiadających 12 

stronę internetową wystąpił w roku 2019. Wówczas liczba małych przedsiębiorstw z witryną w 13 

sieci zwiększyła się o 8,4%, średnich przedsiębiorstw o 6,1% i dużych firm o 3%. W 14 

porównaniu z 2019 r.,  w 2020 r. w przedsiębiorstwach każdego rodzaju zaznaczył się wzrost 15 

liczby firm wykorzystujących stronę internetową, przy czym najkorzystniejsza sytuacja w tym 16 

zakresie charakteryzowała małe przedsiębiorstwa (wzrost o 5%). Natomiast w kolejnym roku 17 

zauważa się spadek liczby przedsiębiorstw wykorzystujących stronę internetową w strategiach 18 

działania. Zaistniała sytuacja dotyczy wszystkich analizowanych z uwagi na wielkość firm i 19 

jest konsekwencją zmniejszenia się liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku w 2021 20 

r. 21 

W analizowanym okresie 2018-2021 największym tempem zmian liczby 22 

przedsiębiorstw posiadających stronę internetową (rysunek 3) charakteryzowały się małe firmy 23 

(3,7%), a w dalszej kolejności duże (2%) i średnie firmy (1,8%). 24 

 25 
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Rysunek 3. Średnioroczne tempo zmian liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 1 
i posiadających stroną internetową  2 

Źródło: opracowanie własne  3 

Tabela 6. 4 
Udział [%] przedsiębiorstw posiadających stronę internetową w ogólnej liczbie 5 

przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych województwach  6 

Województwo 

 

Analizowany rok  

2018 2019 2020 2021 

dolnośląskie  69,3 72,6 75,6 72,5 

kujawsko-pomorskie 68,3 66,4 75,0 68,7 

lubelskie 59,9 64,4 63,2 68,9 

lubuskie 60,9 73,6 69,4 67,2 

łódzkie 64,3 67,1 70,2 71,0 

małopolskie 67,2 71,2 72,6 69,2 

mazowieckie 71,8 75,8 76,0 76,1 

opolskie 62,4 65,7 68,1 67,4 

podkarpackie 57,3 64,3 63,5 66,1 

podlaskie 67,3 68,3 71,4 71,9 

pomorskie 70,4 71,1 75,1 73,1 

śląskie 69,4 74,0 74,1 74,2 

świętokrzyskie 60,6 61,9 63,0 61,4 

warmińsko-mazurskie 59,1 65,8 62,6 66,5 

wielkopolskie 65,8 67,5 67,0 71,1 

zachodniopomorskie 64,4 68,1 67,5 69,9 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.   7 

W badanym okresie, w każdym roku największy udział przedsiębiorstw posiadających 8 

stronę internetową w ogólnej liczbie przedsiębiorstw danego województwa (tabela 6) 9 

charakteryzuje województwo mazowieckie.  10 

W roku 2018 najmniejszy analizowany udział firm z witryną w sieci charakteryzował 11 

województwo  podkarpackie (57,3%), a następnie warmińsko mazurskie (59,1%) i lubelskie 12 

(59,9%). W porównaniu z 2018 r, w roku 2012 w każdym województwie zaznaczył się wzrost 13 
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udziału firm posiadających stronę internetową, przy czym największy wzrost analizowanego 1 

udziału występuje w przypadku województw: lubelskiego (9 p.p.), a dalszej kolejności 2 

podkarpackiego (8,8 p.p.), warmińsko-mazurskiego (7,4 p.p.), lubuskiego (6,3 p.p.). W  2021 3 

r. najmniejszy udział firm z witryną w sieci  odznaczył się w województwie świętokrzyskim 4 

(61,4%).  5 

Tabela 7. 6 

Dynamika zmian w poszczególnych województwach liczby przedsiębiorstw prowadzących 7 

działalność gospodarczą i posiadających stronę internetową 8 

Województwo 

 

Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw  [rok poprzedni = 100%] 

Analizowany rok  

2019 2020 2021 

dolnośląskie  109,3 102,6 94,7 

kujawsko-pomorskie 92,5 113,5 92,6 

lubelskie 115,8 99,1 109,1 

lubuskie 133,3 97,3 89,8 

łódzkie 105,7 105,5 103,1 

małopolskie 106,8 107,4 92,5 

mazowieckie 102,8 106,6 98,5 

opolskie 106,8 99,4 91,5 

podkarpackie 116,5 109,7 87,9 

podlaskie 96,2 112,4 106,6 

pomorskie 101,1 112,8 95,3 

śląskie 113,8 102,3 99,9 

świętokrzyskie 111,9 101,9 95,0 

warmińsko-mazurskie 116,7 92,6 104,2 

wielkopolskie 110,4 95,2 106,5 

zachodniopomorskie 104,7 101,7 96,8 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  9 

W stosunku do roku 2018, w roku 2019 w dwóch województwach zaznaczył się spadek 10 

liczby przedsiębiorstw posiadających stronę internetową: w województwie kujawsko-11 
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pomorskim (7,5%) oraz podlaskim (3,8%). Z kolei w roku 2019 województwo lubuskie 1 

charakteryzowało się największym  (33,3%) wzrostem liczby przedsiębiorstw posiadających 2 

stronę internetową, a w dalszej kolejności województwo warmińsko-mazurskie (16,7%) i 3 

lubelskie (15,8%).  4 

 5 

 6 

Rysunek 4. Średnioroczne tempo zmian w poszczególnych województwach liczby przedsiębiorstw 7 
prowadzących działalność gospodarczą i posiadających witrynę w sieci 8 

Źródło: opracowanie własne  9 

W analizowanym okresie 2018-2021 większym średniorocznym tempem wzrostu liczby 10 

przedsiębiorstw posiadających stronę internetową (rysunek 4) charakteryzowały się 11 

województwa: lubelskie (7,5%), lubuskie (5,2%) i śląskie (5,1%). Natomiast ujemnym tempem 12 

zmian (-0,9%) odznaczyły się województwa kujawsko-pomorskie oraz opolskie. 13 

Tabela 8. 14 
Udział przedsiębiorstw w zastosowaniu strony internetowej w wybranych obszarach 15 

komunikacji z klientami 16 

 

Wyszczególnienie  

 

analizowany 

rok 

Rodzaj przedsiębiorstw  
Przedsiębiorstwa 

ogółem  
małe  średnie duże 

Udział  [%] Udział [%] 

Prezentacja produktów lub 

usług oraz cenników 

 

2018 57,3 77,1 84,2 61,2 

2019 62,3 82,3 88,5 66,2 

2020 63,0 83,3 87,8 66,8 

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

[%]
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2021 62,8 83,3 89,4 66,8 

Zamawianie lub rezerwacja 

online 

2018 13,1 18,0 23,0 14,1 

2019 11,9 17,3 23,8 13,1 

2020 12,2 15,6 22,8 13,0 

2021 12,3 14,6 23,5 13,0 

Sprawdzanie stanu realizacji 

zamówień online 

2018 8,3 12,1 18,7 9,2 

2019 8,1 11,9 18,9 9,0 

2020 9,0 11,7 18,6 9,7 

2021 8,9 11,0 19,7 9,5 

Umożliwienie 

użytkownikom zamawiania 

produktów według własnej 

specyfikacji  

2018 12,1 16,3 18,0 13,0 

2019 8,9 12,0 18,0 9,7 

2020 10,0 13,1 17,3 10,7 

2021 10,1 12,3 16,7 10,7 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  1 

Strona internetowa umożliwia i ułatwia komunikację z klientami w podstawowych 2 

czterech obszarach, do których należą: prezentacja produktów lub usług oraz cenników, 3 

zamawianie lub rezerwacji online, sprawdzanie staniu realizacji zamówienia online, 4 

umożliwianie użytkownikom zamawiania produktów według własnej specyfikacji.  5 

W porównaniu z 2018 r. ,w 2019 r. wystąpił znaczny wzrost udziału przedsiębiorstw ogółem w 6 

wykorzystywaniu strony internetowej do prezentacji produktów lub usług oraz cenników. 7 

Istotny wzrost tego udziału odznaczył się w każdej grupie przedsiębiorstw. W badanym okresie, 8 

w tym obszarze strona internetowa w największym stopniu była stosowana przez duże 9 

przedsiębiorstwa (84,2% - 89,4%), a następnie średnie (77,1%-83,3%) oraz małe firmy (57,3%-10 

62,8%).  11 

W mniejszym stopniu strona internetowa była stosowana w celu: 12 

−  zamawiania i rezerwacji online (przedsiębiorstwa ogółem ok. 13% w 2021 r.), 13 

−  umożliwiania użytkownikom zamawiania produktów według własnej specyfikacji 14 

(przedsiębiorstwa ogółem 10,7 % w 2021 r.), 15 

− sprawdzania stanu realizacji zamówienia online (przedsiębiorstwa ogółem 9,5 % w 2021 16 

r.). 17 



E. Dziawgo 

233                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

Z porównania zakresu wykorzystywania strony internetowej przez przedsiębiorstwa 1 

wynika, że również w tych trzech powyższych obszarach komunikacji największy udział 2 

przypada dla dużych firm, a w dalszej kolejności znajdują się średnie i małe firmy.  3 

Tabela 9. 4 
Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw stosujących stronę internetową w wybranych 5 

obszarach komunikacji z klientami 6 

 

Wyszczególnienie  

 

analizowany 

rok 

Rodzaj przedsiębiorstw  
Przedsiębiorstwa 

ogółem  
małe  średnie duże 

dynamika  [rok poprzedni =100 %] 

Prezentacja produktów lub usług 

oraz cenników 

 

2019 111,5 109,5 106,4 110,8 

2020 104,2 100,5. 102,9 103,4 

2021 97,7 97,8 99,9 97,9 

Zamawianie lub rezerwacja  

online 

2019 94,0 98,3 105,1 95,4 

2020 105,2 89,7 99,3 101,7 

2021 98,8 91,7 101,1 97,7 

Sprawdzanie stanu realizacji 

zamówień online 

2019 100,2 100,5 102,3 100,5 

2020 114,6 98,2 102,4 110,4 

2021 96,3 91,8 103,5 95,9 

Umożliwienie użytkownikom 

zamawiania produktów według 

własnej specyfikacji  

2019 75,1 75,4 101,4 76,4 

2020 115,7 108,3 99,5 113,3 

2021 99,3 92,1 95,3 97,8 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS. 7 

W porównaniu z 2018 r., w 2019 r. znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw zaznaczył się w 8 

zakresie stosowania strony internetowej w celu prezentacji produktów lub usług oraz cenników 9 

(tabela 9, przedsiębiorstwa ogółem: 10,8%). W tym obszarze komunikacji, w 2019 r. 10 

największy wzrost charakteryzował małe firmy (11,5%), a następnie średnie (9,5%) oraz duże 11 

firmy (6,4%).  12 

W 2019 r. we wszystkich grupach przedsiębiorstw zaznaczył się wzrost ich udziału również 13 

w zakresie stosowania strony internetowej do sprawdzania stanu realizacji zamówień online. 14 

W tym obszarze, największy wzrost w 2019 r. charakteryzował duże firmy (2,3%), a następnie 15 

średnie (0,5%) i małe firmy (0,2%).  16 



Analiza zmian… 

234                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

Natomiast w 2019 r., w przypadku stosowania strony internetowej do zamawiania lub 1 

rezerwacji online oraz umożliwiania użytkownikom zamawiania produktów według własnej 2 

specyfikacji wystąpił spadek liczby firm w grupie małych i średnich przedsiębiorstw.  3 

W okresie 2018-2021,  w obszarze stosowania witryny w sieci do prezentacji produktów 4 

lub usług oraz cenników, średnioroczne tempo zmian (tabela 10) było dodatnie w każdej grupie 5 

przedsiębiorstw, przy czym największym tempem wzrostu charakteryzowały się małe firmy 6 

(4,3%).  7 

Z kolei, w przypadku zastosowania strony internetowej do umożliwiania użytkownikom 8 

zamawiania produktów według własnej specyfikacji, każda grupa przedsiębiorstw 9 

charakteryzowała się ujemnym średniorocznym tempem zmian, a największy średnioroczny 10 

spadek zaznaczył się w grupie średnich przedsiębiorstw (-9,1%).  11 

W obszarze zastosowania witryny w sieci w celu sprawdzania stanu zamówień online 12 

średnioroczne tempo zmian liczby przedsiębiorstw było dodatnie w przypadku małych i dużych 13 

firm.  14 

Dodatnim średniorocznym tempem zmian liczby przedsiębiorstw stosujących stronę 15 

internetową w zakresie zamawiania lub rezerwacji odznaczyły się tylko duże przedsiębiorstwa 16 

(1,7%). 17 

Tabela 10. 18 

Średnioroczne tempo zmian [%] liczby przedsiębiorstw stosujących stronę internetową w 19 

wybranych obszarach komunikacji z klientami w okresie 2018-2021. 20 

 

Wyszczególnienie  

 

Rodzaj przedsiębiorstw  

Przedsiębiorstwa 

ogółem  
małe  średnie duże 

Prezentacja produktów lub usług oraz cenników 4,3 2,5 3,0 3,9 

Zamawianie lub rezerwacja online -0,7 -6,8 1,7 -1,7 

Sprawdzanie stanu realizacji zamówień online 3,4 -3,2 2,7 2,1 

Umożliwienie użytkownikom zamawiania produktów 

według własnej specyfikacji 
-4,8 -9,1 -1,3 -5,4 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS.  21 

 22 

Tak więc, w badanym okresie 2018-2021, tylko w jednym obszarze zastosowań  strony 23 

internetowej do komunikacji z klientem – prezentacji produktów lub usług oraz cenników: 24 

− zaznaczył się wzrost udziału wszystkich grup przedsiębiorstw, 25 
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− wystąpiło dodatnie średnioroczne tempo zmian liczby małych, średnich i dużych 1 

przedsiębiorstw korzystających z tej formy komunikacji.  2 

Na rysunku 5 przedstawiono kształtowanie się wartości wskaźnika tempa zmian w poszczególnych 3 

województwach liczby przedsiębiorstw stosujących stronę internetową w celu prezentacji produktów 4 

lub usług oraz cenników. 5 

 6 

 7 

Rysunek 5. Średnioroczne tempo zmian w poszczególnych województwach liczby przedsiębiorstw 8 
stosujących stronę internetową do prezentacji produktów lub usług 9 

Źródło: opracowanie własne  10 

 11 

W Polsce w latach 2018-2021 średniookresowe tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw 12 

stosujących witrynę w sieci do prezentacji produktów i usług wynosiło (3,9%).   13 

W przypadku dwóch województw (rysunek 5) zaznaczył się średnioroczny spadek liczby 14 

przedsiębiorstw stosujących stronę internetową w celu prezentacji produktów lub usług. Były 15 

to województwa kujawsko-pomorskie (-0,2%) oraz opolskie (-1,2%). Pozostałe województwa 16 

charakteryzowały się dodatnim tempem zmian w zakresie stosowania przez przedsiębiorstwa 17 

strony internetowej do prezentacji produktów i usług. Najwyższym średniookresowym tempem 18 

wzrostu w tym obszarze odznaczyło się województwo lubelskie (9,8%), a następnie podlaskie 19 

(5,8%), śląskie (5,5%) i warmińsko-mazurskie (5,3%).   20 

W tabeli 11 przedstawiono kształtowanie się zmian liczby przedsiębiorstw w zakresie 21 

wykorzystania internetu w wybranych obszarach komunikacji z klientami w okresie dwuletnim 22 

2020-2021. Jest to okres funkcjonowania firm w warunkach wprowadzonych obostrzeń w 23 

związku z pandemią Covid-19. Przedstawiona dynamika dotyczy zmian, które zaszły w roku 24 

2021 w stosunku do roku 2019. 25 
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Tabela 11. 1 
Średnioroczne tempo zmian [%] liczby przedsiębiorstw, liczby przedsiębiorstw z dostępem do 2 

internetu, liczby przedsiębiorstw stosujących stronę internetową w wybranych obszarach 3 
komunikacji z klientami w dwuletnim okresie 2020-2021 oraz dynamika zmian w 4 

analizowanych obszarach [rok 2019=100%]  5 

 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa 

ogółem  

Rodzaj przedsiębiorstw  

małe  średnie duże 

Indeks dynamiki [rok 2019 = 100%] 

Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność 

gospodarczą  
100,4 101,0 97,2 101,9 

Liczba przedsiębiorstw z dostępem do internetu 102,8 103,8 97,7 102,0 

Liczba przedsiębiorstw posiadających stronę internetową  102,1 102,8 99,3 102,9 

Liczba przedsiębiorstw stosujących stronę internetową  w 

zakresie:  
 

a)  prezentacji produktów lub usług oraz cenników 101,2 101,8 98,4 102,8 

b)  zamawiania lub rezerwacji online 99,4 104,7 82,3 100,3 

c)  sprawdzania  stanu realizacji zamówień online 105,9 110,4 90,2 106,0 

d)  umożliwienia użytkownikom zamawiania produktów 

według własnej specyfikacji 

110,7 114,9 99,7 94,8 

 Tempo zmian [%]  

w okresie dwuletnim 2020-2021 

Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność 

gospodarczą  
0,2 0,5 -1,4 0,9 

Liczba przedsiębiorstw z dostępem do internetu 1,4 1,9 -1,1 1,0 

Liczba przedsiębiorstw posiadających stronę internetową  1,1 1,4 -0,4 1,5 

Liczba przedsiębiorstw stosujących stronę internetową  w 

zakresie:  

 

a)  prezentacji produktów lub usług oraz cenników 0,6 0,9 -0,8 1,4 

b)  zamawiania lub rezerwacji online -0,3 2,0 -9,2 0,2 

c)  sprawdzania  stanu realizacji zamówień online 2,9 5,1 -5,0 2,9 

d)  umożliwienia użytkownikom zamawiania produktów 

według własnej specyfikacji 

5,2 7,2 -0,1 -2,6 

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS. 6 

 7 
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W porównaniu z 2019 r., w 2021 roku liczba przedsiębiorstw ogółem prowadzących 1 

działalność gospodarczą wzrosła o 0,4 p.p., przy czym zwiększyła się liczba dużych i małych 2 

przedsiębiorstw, ale w przypadku średnich przedsiębiorstw odnotowano ich spadek (o 2,8%).  3 

Również wobec 2019 r. w roku 2021 zaznaczył się wzrost liczby przedsiębiorstw ogółem oraz 4 

liczby małych i dużych firm w zakresie dostępu do internetu oraz posiadania strony 5 

internetowej. W konsekwencji spadku liczby średnich firm funkcjonujących na rynku,  6 

zmniejszyła się również w grupie tych firm, liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do 7 

inetrnetu (o 2,3%) oraz posiadających stronę internetową (o 0,7%).  8 

Uwzględniając liczbę przedsiębiorstw ogółem, to w okresie 2020-2021 największe tempo 9 

wzrostu  charakteryzowało stosowanie internetu w celu umożliwienia użytkownikom 10 

zamawiania produktów według własnej specyfikacji (5,2%), a w dalszej kolejności 11 

sprawdzania stanu realizacji zamówień online (2,9%), a następnie prezentacji produktów lub 12 

usług oraz cenników (0,6%). Natomiast ujemne tempo zmian charakteryzowało obszar 13 

zamawiania lub rezerwacji online (-0,3%).  14 

Z kolei, rozpatrując wielkość analizowanych przedsiębiorstw,  to w okresie dwuletnim 2020-15 

2021 ujemne tempo zmian charakteryzowało:  16 

− średnie firmy - we wszystkich analizowanych obszarach stosowania strony 17 

internetowej, tj.: prezentacji produktów lub usług oraz cenników, zamawiania lub 18 

rezerwacji online, sprawdzania  stanu realizacji zamówień online,  umożliwienia 19 

użytkownikom zamawiania produktów według własnej specyfikacji, 20 

− duże firmy – w obszarze umożliwienia użytkownikom zamawiania produktów według 21 

własnej specyfikacji (-2,6%). 22 

Tak więc, tylko w przypadku małych firm najkorzystniej kształtowało się wykorzystanie 23 

przez nie stron internetowych w komunikacji z klientem. We wszystkich analizowanych 24 

obszarach wystąpiło dodatnie tempo zmian liczby małych firm stosujących stronę internetową 25 

w kontaktach z klientami. 26 

4. Podsumowanie 27 

Rozwój technologii informatycznych pozwala firmom zwiększać zasięg oddziaływania  i 28 

dostosowywania ofert produktów i usług do potrzeb i gustów konsumentów. W analizowanym 29 

okresie  2018-2021 zaznaczył się wzrost wykorzystania internetu przez małe, duże i średnie 30 

przedsiębiorstwa. W porównaniu do 2018 r., w roku 2021 o 6% wzrosła liczba ogółem 31 

przedsiębiorstw korzystających z internetu. Największym wzrostem w tym zakresie 32 
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charakteryzowały się małe przedsiębiorstwa (7,3%), a następnie duże (3,5%) oraz średnie 1 

(0,3%).  2 

Również w porównaniu z 2018 r., w roku 2021 zaznaczył się znaczny wzrost wykorzystania 3 

przez przedsiębiorstwa strony internetowej (10%). W tym przypadku największy wzrost 4 

zaznaczył się w przypadku małych firm (11,4%), dużych (6,1%) i średnich firm (5,4%).  5 

W stosunku do 2018 r., w roku 2021 istotnie zwiększyło się stosowanie strony internetowej 6 

w celu prezentacji produktów i usług przedsiębiorstwa. Wzrost ten ukształtował się na poziomie 7 

12,2%. W tym obszarze małe przedsiębiorstwa w największym stopniu zwiększyły 8 

komunikację z klientem (13,5%), a w dalszej kolejności duże  (9,4%) i średnie 9 

przedsiębiorstwa.  10 

W dobie lockdownu zwiększyło się wykorzystanie nowoczesnych technologii w 11 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jednakże nie wszystkie przedsiębiorstwa w równym stopniu 12 

takie technologie stosowały. Z analizy dwuletniego okresu 2020-2021 wynika, że tylko małe 13 

firmy charakteryzowały się dodatnim tempem zmian w wykorzystaniu strony internetowej w 14 

komunikacji z klientem w obszarze: zamawiania produktów według własnej specyfikacji, 15 

sprawdzania stanu realizacji zamówień online, prezentacji produktów lub usług oraz cenników, 16 

zamawiania lub rezerwacji online.  17 

 Niekorzystnie kształtowała się sytuacja średnich firm, które odznaczyły się ujemnym tempem 18 

zmian w analizowanych obszarach stosowania internetu w strategiach kontaktu z klientem. 19 

Niewątpliwie, do przyczyn powstania  tego stanu można zaliczyć spadek liczby średnich firm 20 

prowadzących działalność gospodarczą w danym okresie.  21 

Pandemia Covid-19 oraz wprowadzenie obostrzeń wpłynęły na przyspieszenie 22 

dostosowywania się firm do funkcjonowania w dobie cywilizacji elektronicznej. W większości 23 

województw Polski wystąpiły pozytywne zmiany w zakresie wykorzystywania przez 24 

przedsiębiorstwa internetu i strony internetowej w usprawnianiu komunikacji z klientami. 25 

Jednakże w badanym okresie zaznaczyły się również pewne dysproporcje między 26 

poszczególnymi województwami w średniorocznym tempie zmian liczby przedsiębiorstw z 27 

dostępem do internetu, posiadających witrynę w sieci, czy też wykorzystujących stronę 28 

internetową w komunikacji z klientem w zakresie prezentacji produktów lub usług. 29 

 30 

 31 
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 8 

Streszczenie:  9 

Celem opracowania jest zaprezentowanie elementów interpretacji pojęcia „cyklu życia 10 
produktu”; od podstawowego ujęcia klasycznego, poprzez charakterystykę poszczególnych faz, 11 

do współczesnego pojmowania produktu, w którym to cykl życia nie jest przedstawiany jedynie 12 
w ujęciu marketingowym, lecz badany jest również pod kątem możliwości ograniczenia 13 

potencjalnego wpływu na środowisko na każdym etapie życia produktu od projektowania i 14 
wytwarzania do wycofywania z obiegu. W tym celu dokonano systematycznego przeglądu 15 

literatury, gdzie omówiono oraz scharakteryzowano klasyczną oraz współczesną koncepcję 16 
cyklu życia produktu w odniesieniu do myślenia kategoriami cyklu życia – Life Cycle Thinking 17 

(LCT), pozwalającego na stosowanie prośrodowiskowego podejścia dającego kolejną szansę w 18 
edukacji i rozwoju we współczesnym podejściu marketingowym.  19 

Słowa kluczowe: cykl życia produktu, Life Cycle Thinking, marketing 20 

PRODUCT LIFE CYCLE CONCEPT - MARKETING AND LCT 21 

APPROACH 22 

 23 

Abstract: The aim of the study is to present the elements of the interpretation of the concept of 24 

"product life cycle"; from the basic classical approach, through the characteristics of individual 25 
phases, to the contemporary understanding of the product, in which the life cycle is not only 26 
presented in marketing terms, but is also examined in terms of the possibility of reducing the 27 

potential environmental impact at every stage of the product life, from design and production 28 
to withdrawal from circulation. For this purpose, a systematic review of the literature was 29 

carried out, where the classic and contemporary concept of the product life cycle was discussed 30 
and characterized in relation to thinking in terms of the life cycle - Life Cycle Thinking (LCT), 31 
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which allows the use of a pro-environmental approach that gives another chance in education 1 
and development in the contemporary marketing approach. 2 

Keywords: Product Life Cycle, Life Cycle Thinking, Marketing. 3 

1. Wprowadzenie 4 

Produkty stanowią podstawowe narzędzie, które wykorzystują organizacje w celach 5 

marketingowych. Najogólniej można definiować je jako wszystko to, co możliwe jest do 6 

zaoferowania nabywcom w celu jego użytkowania, dalszego przekształcania bądź posiadania. 7 

Produktem może być wyrób, usługa, ale można tutaj zakwalifikować również organizację, 8 

miejsce, idee czy osobę. Są one m.in. istotnym narzędziem marketingowym dla konkretnych 9 

nabywców, a zatem można nimi zarządzać. Zarządzanie produktem dotyczy wszystkich kwestii 10 

związanych z decyzjami planistycznymi, organizacyjnymi, wdrożeniowymi i kontrolnymi, 11 

które wiążą się z produktami oferowanymi przez organizacje. Obejmuje ono m.in. zarządzanie 12 

produktem w jego cyklu życia (Hajdas et al., 2014). 13 

2. Koncepcja cyklu życia produktu  14 

Koncepcja cyklu życia produktu powstała i została rozpowszechniona w literaturze w latach 15 

60-tych ubiegłego wieku (Szwacja, 2013). Za twórcę klasycznej teorii dotyczącej koncepcji 16 

cyklu życia produktu uznaje się T. Levitt’a (Majewski, 2015). Zdaniem Levitt’a na sukces 17 

produktu na rynku wpływa zarówno długość jego cyklu życia, jak również poziomu sprzedaży 18 

w całym tym okresie (Kozłowski, 2011). Twórca klasycznej koncepcji cyklu życia produktu 19 

wyznaczył cztery fazy, przez które produkt musi przejść: etap wstępny, wzrost, dojrzałość oraz 20 

schyłek (Picard, and Hollander, 2019). Koncepcję Levitt’a rozwinął oraz uzupełnił G. Day, 21 

który to zwrócił uwagę na to, że w większości modeli na ówczesnych rynkach produktów 22 

zaczynają pojawiać się produkty konkurencyjne, które podążają za krzywą dyfuzji 23 

przypominającej kształtem literę S. Levitt twierdził, że konsumenci stanowią grupę odbiorców 24 

o charakterze jednorodnym oraz nie podejmują oni decyzji marketingowych pod wpływem 25 

rabatów czy reklam. Takie podejście przyczyniło się do tego, że model ten był niekompletny 26 

oraz ograniczał możliwości przedsiębiorstw do przewidywania popytu na produkty (Warren & 27 

Robinson, 2018). 28 
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Od momentu pojawienia się koncepcji cyklu życia produktu powstały różne definicje tego 1 

pojęcia. Najprościej cykl życia produktu definiować można jako okres, w którym produkt 2 

dostępny jest na rynku. Z kolei Griffin (1998) opisuje cykl życia produktu jako wskazówkę w 3 

postaci schematu, pozwalającą managerom organizacji na lepsze rozumowanie popytu na 4 

produkt. Górska–Warsewicz i in. (2013) wskazują, że cykl życia produktu odnosi się do 5 

wielkości sprzedaży określanej na przestrzeni czasu, w którym produkt funkcjonuje na rynku.  6 

Inna definicja mówi o tym, że cykl życia jest zmienną zależną, która inicjowana jest przez 7 

działania marketingowe, natomiast nie jest zmienną niezależną, której organizacje muszą 8 

podporządkowywać programy marketingowe (Kotler, 1994). 9 

Według klasycznej teorii cyklu życia produktów, znacząca część produktów na rynku 10 

przechodzi przez etapy, które są identyfikowalne. Przyjmują one postać krzywej zysku 11 

przypominającej literę S (rys. 1). W klasycznym ujęciu wyróżnia się cztery etapy: 12 

wprowadzenie, wzrost, dojrzałość oraz schyłek. Każdy z etapów charakteryzuje się innym 13 

poziomem sprzedaży oraz zysków, różnymi kosztami działań marketingowych, rodzajami 14 

klientów, konkurencją itd. (Kozłowski, 2011). 15 

 16 

Rysunek 1. Fazy klasycznego cyklu życia produktu. Źródło: Griffin (1998) 17 

Pierwszą fazą w klasycznym cyklu życia produktu jest „wprowadzenie”. Faza ta jest 18 

najtrudniejsza, ponieważ produkty wprowadzane na rynek muszą wyprzeć i zastąpić produkty 19 

stare, które na nim funkcjonują. Wprowadzenie produktu na rynek wiąże się z wysokimi 20 

kosztami związanymi z dystrybucją, a szczególnie z promocją. Dzieje się tak ze względu na to, 21 

że konieczne jest przekazanie potencjalnym konsumentom wiedzy na temat istnienia tych 22 

produktów. Faza ta często przynosi straty, ponieważ proces akceptacji tego produktu przez 23 

konsumentów jest dość długi (Krawiec, 2012). Wprowadzenie produktu na rynek może być 24 

realizowane z wykorzystaniem jednej z czterech strategii, które dotyczą promocji oraz ceny 25 

produktu (Mruk et al., 2020): 26 
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− strategia szybkiego „zbierania śmietanki” – ustalenie wysokich cen przy wysokich nakładach 1 

na promocję, 2 

− strategia wolnego „zbierania śmietanki” – ustalenie wysokich cen przy niskich nakładach na 3 

promocję, 4 

− strategia szybkiej penetracji – ustalenie niskich cen przy wysokich nakładach na promocję, 5 

− strategia wolnej penetracji – ustalenie niskich cen przy niskich nakładach na promocję. 6 

Kolejną fazą jest „wzrost”, która zaczyna się w momencie, w którym następuje wyraźny 7 

wzrost poziomu sprzedaży produktu. W tej fazie następuje zwiększanie bezpośrednich i 8 

organizacyjnych kosztów związanych z działalnością organizacji. W pewnym momencie może 9 

dojść do osiągnięcia progu rentowności, czyli wydatki inwestycyjne związane z produktem 10 

zrównoważą się z dochodami z jego sprzedaży. Po przekroczeniu progu rentowności następuje 11 

osiąganie przez organizacje zysków. W fazie wzrostu na rynku zaczynają pojawiać się produkty 12 

konkurencyjne, które naśladują produkt osiągający sukces i przynoszący zyski. Ostatecznie 13 

faza ta ulega wyhamowaniu i wchodzi w kolejną fazę - dojrzałości (Smoleń, 2013). Faza 14 

wzrostu umożliwia organizacjom kształtowanie krzywej cyklu życia w dwóch kierunkach. 15 

Pierwszy kierunek dotyczy maksymalizacji udziałów w rynku, tak aby możliwe były do 16 

osiągnięcia zyski długookresowe. Jest to odpowiednia droga dla produktów, których pozycja 17 

na rozwijających się rynkach pozostaje niezagrożona. W tym przypadku możliwe jest m.in. 18 

poprawianie parametrów i cech produktów, opracowywanie nowych wariantów, czy rozwijanie 19 

sieci dystrybucji. Drugi kierunek związany jest z ograniczaniem udziałów w rynkach, aby 20 

możliwe było osiągnięcie jak najwyższych zysków bieżących. Przeznaczony jest on dla 21 

produktów charakteryzujących się dużym, ale trudnym do utrzymania udziale w rynku. W tym 22 

przypadku można stosować m.in. redukcję nakładów, wycofywanie się, czy ograniczenie liczby 23 

wersji produktu (Skorek et al., 2012). 24 

W fazie „dojrzałości” produkt osiąga maksymalny poziom sprzedaży. W tej fazie firmy 25 

konkurencyjne podejmują działania o charakterze inwestycyjnym, nawet agresywnym tak, aby 26 

możliwe było zwiększenie ich udziałów rynkowych. Organizacje w tej fazie powinny 27 

zwiększyć nakłady na działania marketingowe, wprowadzać na rynek nowy asortyment 28 

produktów w postaci np. zróżnicowanych modeli. Ostatnią fazą jest „spadek”. Na tym etapie 29 

organizacje mogą podejmować decyzje związane z szybkim wycofywaniem produktu (jeśli 30 

mogą zaoferować nowe produkty) lub spowolnić proces jego wycofywania i generować przy 31 

tym obroty. Faza ta wiąże się z ograniczaniem wydatków związanych z marketingiem, 32 

wycofywaniem modeli produktów z kanałów dystrybucyjnych, jeśli zainteresowanie nimi jest 33 

niskie (Mruk, 2012). 34 

W każdym z etapów klasycznego cyklu życia produktu nabywcami są różne grupy 35 

konsumentów. W tabeli 1 przedstawione zostały poszczególne typy konsumentów 36 

charakterystyczne dla faz cyklu życia produktu wraz z ich krótką charakterystyką. 37 
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Tabela 1. 1 

Grupy konsumentów w kolejnych fazach cyklu życia produktu 2 

Etap Typ konsumenta Opis 

Wprowadzenie Innowatorzy To grupa osób, które podejmują ryzyko, wykazują zainteresowanie 

nowymi technologiami, nastawione są na wygodę, najczęściej są to 

osoby młode. Jest to grupa stanowiąca 2-3% ogółu nabywców. 

Wzrost Wcześni naśladowcy Grupę tą charakteryzuje podejmowanie decyzji zakupowych w bardziej 

rozsądny sposób, wykazują większą ostrożność niż innowatorzy. Są to 

przeważnie osoby z lepszym statusem społecznym oraz dobrze 

wykształcone. Nie mają problemów z akceptacją nowości. Grupa ta 

stanowi około 13% zbiorowości. 

Dojrzałość Wczesna większość Grupa osób, które kupują nowe produkty pod warunkiem, że wcześniej 

zostały zweryfikowane przez innych użytkowników. Przywiązują 

wagę do otoczenia społecznego podczas podejmowania decyzji, 

polegają na doświadczeniu i opinii innych. Istotne jest dla nich 

poczucie bezpieczeństwa podczas zakupu nie podejmują pochopnych, 

ryzykownych decyzji. Grupa stanowi około 34% wszystkich 

nabywców. 

Późna większość Grupa konsumentów lojalnych, którzy wybierają produkty sprawdzone 

przez innych i zgodne z ich nawykami zakupowymi. Nowi dostawcy 

produktu mają dużą trudność w pozyskaniu tych konsumentów.  Do tej 

grupy należy około 34% grupy nabywców. 

Spadek Maruderzy Grupa konsumentów sceptycznie nastawionych do nowych rozwiązań. 

Decydują się na zakup produktów, z którymi są powiązanie poprzez 

silne przyzwyczajenia i cechują się lojalnością względem marek. Z 

reguły są to osoby starsze. Grupa stanowi około 16% nabywców. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grzegorczyk (2003), Krawiec (2012), Bartłomowicz (2012), Kiełbasa 3 
i Puchała (2015), Karpińska i in. (2017). 4 

Poszczególne fazy cyklu życia produktów charakteryzują się specyficznymi cechami, które 5 

wynikają z różnic w poziomie sprzedaży, osiąganych zysków, ponoszonych kosztów, ale 6 

również z różnic w zrachowaniach nabywców i konkurentów. W związku z tym występują też 7 

odmienne zalecenia do sposobu podejmowania i prowadzenia działań przez przedsiębiorców, 8 

zarówno pod kątem strategicznym jak i realizacji rozwiązań z zakresu marketingu-mix. 9 
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Syntetyczny opis faz cyklu życia produktu z uwzględnieniem tych dwóch punktów widzenia 1 

został przedstawiony w tabeli 2. 2 

Tabela 2. 3 

Charakterystyka faz w cyklu życia produktu 4 

 Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Schyłek 

Zmienne zewnętrzne i wewnętrzne 

Sprzedaż Niska Szybki wzrost Stabilizacja Spadek 

Zyski Brak Rosnące Wysokie Niskie 

Koszty Wysokie Wysokie Średnie Niskie 

Nabywcy Innowatorzy Naśladowcy Większość Maruderzy 

Konkurenci Niewielu Coraz więcej Wielu Coraz więcej 

Działania marketingowe 

Cel strategiczny Akceptacja rynku 
Wzrost liczby 

nabywców 

Obrona lub wzrost 

udziału w rynku 

Efektywność 

działań 

Cele pośrednie Znajomość produktu 

zakupy pierwotne 

Preferencja marki Lojalność wobec 

marki lub firmy 

Redukcja kosztów 

Produkt Podstawowy Zmodyfikowany Zróżnicowany Selektywny 

Cena Wysoka Niższa Najniższa Wzrastająca 

Dystrybucja Różnorodna Intensywna Intensywna Selektywna 

Promocja Informująca i 

zachęcająca 

Przekonująca Wyróżniająca i 

przypominająca 

Ograniczona 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Woźniczka et al (2014). 5 

Znaczący wpływ na rynkowy cykl życia produktów mają potrzeby i upodobania 6 

konsumentów. Rozwój technologii, moda czy także świadomość ekologiczna mają wpływ na 7 

podejście do holistycznego podejścia do cyklu życia produktu. Stąd zagadnienie to jest 8 

rozpatrywane coraz częściej w szerszej perspektywie z uwzględnieniem czynników 9 

społecznych, środowiskowych czy ekonomicznych. 10 

 11 

 12 
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3. Life Cycle Thinking  1 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powstały nowe podejścia do zarządzania produktem. 2 

Jednym z nich jest idea myślenia w kategoriach cyklu życia – Life Cycle Thinking (LCT). To 3 

systemowe podejście, w którym produkt, usługa lub technologia są weryfikowane pod kątem 4 

możliwości ograniczenia ich potencjalnego wpływu na środowisko w kontekście pełnego cyklu 5 

życia wyrobu. Brane pod uwagę jest oddziaływanie nie tylko na etapie wytwarzania, ale jaki 6 

wpływ na środowisko mają późniejsze fazy cyklu życia, czyli użytkowanie przez nabywców 7 

czy faza pokonsumpcyjna (Pesonen, 2001). 8 

We współczesnym pojmowaniu cyklu życia można wyróżnić trzy podstawowe fazy cyklu 9 

życia produktu (Terzi et al., 2010) (rys. 2): 10 

− początkowy cykl życia produktu (Beginning of life – BOL) – obejmuje proces 11 

projektowania i wytwarzania,  12 

− środek cyklu życia produktu (Middle-of-life – MOL) – składa się z takich etapów jak: 13 

dystrybucja (logistyka zewnętrzna), użytkowanie i serwis (w zakresie napraw i 14 

konserwacji), 15 

− końcowy cykl życia produktu (End-of-life – EOL), w którym produkty są wycofywane 16 

– trafiają z powrotem do przedsiębiorstwa (ekologistyka) – w celu recyklingu 17 

(demontażu, regeneracji, ponownego użycia itp.) lub utylizacji. 18 

−  19 

 20 

Rysunek 2. Fazy cyklu życia produktu 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Terzi et al., 2010. 22 
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Pierwszy etap jest wieloaspektowy, obejmuje nie tylko projektowanie samego produktu, ale 1 

także samego procesu, jak i całego przedsiębiorstwa. Przeważnie, działania projektowe 2 

obejmują wiele poddziałań: określenie wymogów, zdefiniowanie koncepcji – idei produktu, 3 

wykonanie projektu wykonawczego, opracowanie prototypów i przeprowadzenie testów. 4 

Wytwarzanie oznacza produkcję artykułów i odpowiednią logistykę wewnętrzną zakładu. W 5 

tej fazie cyklu życia produkt jest w posiadaniu firmy, znajduje się w obrębie przedsiębiorstwa 6 

(przynajmniej w jego rozbudowanym rozumieniu). Można powiedzieć, że w ramach 7 

początkowego cyklu życia tworzona jest koncepcja produktu, a następnie fizycznie 8 

realizowana. Używając wielu narzędzi, technik i metodologii, projektanci, planiści i 9 

inżynierowie opracowują projekt produktu i proces produkcyjny, planują zaplecze produkcyjne 10 

i zarządzają produkcją wyrobów u różnych wykonawców (zazwyczaj poprzez wymianę 11 

informacji za pomocą systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa). 12 

W drugiej fazie produkt znajduje się w rękach klienta końcowego, tj. 13 

użytkownika/konsumenta produktu i/lub niektórych dostawców usług, np. podmiotów 14 

zajmujących się serwisem i usługami logistycznymi. W tej fazie produkty są dystrybuowane, 15 

używane i obsługiwane (naprawiane i konserwowane) przez klientów i/lub dostawców usług. 16 

Dane dotyczące historii produktu związane są z przebiegiem dystrybucji, warunkami 17 

użytkowania, awariami i konserwacją mogą być gromadzone w celu stworzenia raportu o 18 

aktualnym stanie produktów,  19 

Z kolei EOL to faza, w której produkty są zbierane, demontowane, odnawiane, poddawane 20 

recyklingowi, ponownie montowane i wykorzystywane lub utylizowane. Ta faza zaczyna się w 21 

momencie, kiedy produkt nie spełnia już oczekiwań swoich użytkowników (pierwotnego 22 

nabywcy, kolejnych posiadaczy, itp.). Informacje o "wartościowych elementach i materiałach" 23 

poszczególnych produktów (jakie są to materiały, kto je wyprodukował) oraz inne informacje 24 

ułatwiające ponowne wykorzystanie materiałów powinny być kierowane do podmiotów 25 

zajmujących się recyklingiem i ponownym wykorzystaniem, które mogą uzyskać dokładne 26 

informacje o stanie produktu i jego składowych. 27 

4. Podsumowanie 28 

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat cyklu życia produktu. 29 

Scharakteryzowano najczęściej pojawiające się podejście klasyczne z podziałem na cztery 30 

główne fazy od wprowadzenia produktu do jego wycofania z rynku, wraz z charakterystyką 31 

oraz opisem grupy docelowej każdego etapu. Zaprezentowano również współczesne podejście 32 

do myślenia w kategoriach cyklu życia (LCT), które składa się z trzech głównych faz 33 
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opisujących cykl życia od etapu projektowania do wycofania z rynku. Model LCT, w 1 

przeciwieństwie do klasycznego podejścia daje możliwość większej kontroli produktem w jego 2 

cyklu życia, gdyż jego droga rozpoczyna się już na etapie projektowania przez 3 

przedsiębiorstwo, a kończy na wycofaniu z obiegu i utylizacji. Daje to zatem większą 4 

możliwość wpływania na aspekty środowiskowe produktu w jego cyklu życia. Jest to o tyle 5 

istotne, że w dzisiejszych czasach produkty nie są użytkowane przez lata, a często wymieniane, 6 

dlatego bardzo ważne są aspekty marketingowe oraz kreowanie świadomości użytkownika. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie poziomu zadowolenia pracowników z systemu 

zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie zajmującym się 

wytwarzaniem produktów budowlanych. Wybór przedsiębiorstwa był powodowany 

nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie budownictwa i konstrukcji płyt wielowarstwowych, 

które w ocenie autorki pracy byłyby trudniejsze do wypracowania bez właściwie 

funkcjonującego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się 

z dwóch części .Pierwsza ma charakter opisowy i zaprezentowano w niej wybrane pojęcia 

związane z jakością procesów, towarów i usług, definicję oraz zasady zarządzania 

kompleksową jakością TQM, system zarządzania jakością ISO 9001, jego certyfikację oraz 

korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 9001 dla przedsiębiorstw. Część druga ma 

charakter badawczy zawiera opinie kierownictwa firmy nt. użyteczności i skuteczności 

obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością oraz informacje 

od pracowników na temat wpływu systemu zarządzania jakością na procesy zachodzące 

w przedsiębiorstwie jego efekty, produkty, eliminowanie pojawiających się błędów                                   

i niedociągnięć. W celach badawczych wykorzystano wywiad skierowany do kierownictwa 

przedsiębiorstwa oraz ankietę dla pracowników przedsiębiorstwa. W części teoretycznej 

posłużono się literaturą z zakresu zarządzania jakością, marketingu produkcji i usług, 

wdrażania systemów zarządzania jakością  oraz rozmów z kierownictwem. 

Słowa kluczowe: system zrządzania jakością, ISO 9001, jakość, satysfakcja pracowników. 
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ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION WITH THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001:2015 ON AN 

EXAMPLE MANUFACTURING COMPANY 
 

Abstract: The aim of the article was to examine the level of employee satisfaction with the 

quality management system according to the requirements of ISO 9001: 2015 in a company 

dealing with the production of construction products. The choice of the company was caused 

by its innovative solutions in the field of construction and multi-layer board construction, 

which, in the opinion of the author of the work, would be more difficult to develop without a 

properly functioning quality management system in the company. The article consists of two 

parts. The first is descriptive and presents selected concepts related to the quality of processes, 

goods and services, the definition and principles of TQM comprehensive quality management, 

the ISO 9001 quality management system, its certification and the benefits of ISO 9001 

certification. for enterprises. The second part is of a research nature and includes opinions of 

the company's management on the usefulness and effectiveness of the company's quality 

management system and information from employees on the impact of the quality management 

system on the company's processes, its effects, products, and elimination of errors and 

shortcomings. For research purposes, an interview addressed to the manufacturing company's 

management and a questionnaire for the manufacturing company's employees were used. In the 

theoretical part, the literature on quality management, production and service marketing, 

implementation of quality management systems and discussions with management were used. 

Keywords: quality management system, ISO 9001, quality, employee satisfaction 
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1. Wprowadzenie 1 

System zarządzania jakością to zbiór zasad i procedur koniecznych do przestrzegania 2 

w przypadku chęci osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów związanych 3 

z podnoszeniem poziomu jakości. Wszelkie działania podejmowane w ramach systemu 4 

zarządzania jakością ukierunkowane są na klienta, odbiorcę towarów i usług oraz jego 5 

zadowolenie ze współpracy z daną firmą.   6 

Dążenie do wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania jakością ma na celu 7 

ustanowienie lub wzmocnienie pozycji firmy na rynku gospodarczym-pomocne stają się tu 8 

odpowiednie certyfikaty jakości uzyskiwane na podstawie niezależnych audytów 9 

zewnętrznych, po spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie ISO 9001. 10 

2. Definiowanie jakości 11 

W źródłach literaturowych istnieje wiele zróżnicowanych definicji jakości. Jest to 12 

spowodowane tym, że posiada ona charakter subiektywny, dlatego też pojęcie jakości jest 13 

trudne do jednoznacznego określenia i zdefiniowania. Niespójność ta jest spowodowana 14 

następującymi czynnikami: 15 

− ocena poziomu jakości jest zależna od popytu na dany wyrób oraz od posiadanej na jego 16 

temat wiedzy, 17 

− termin jakość ulega zmianie na skutek postępu technicznego i technologicznego, 18 

− wprowadzenia w przedsiębiorstwie koncepcji jakościowych, świadomości ich 19 

przestrzegania przez pracowników przy produkcji towarów lub usług, 20 

− jakości produktu decydują wymagania stawiane przez klientów (Grudowski, and 21 

Wiśniewska, 2020). 22 

Termin jakość wywodzi się z czasów starożytnych i po raz pierwszy został użyty przez 23 

Platona na przełomie V i VI w. p.n.e. jako określenie pewnego stopnia doskonałości - poiotes. 24 

Według starożytnego filozofa niektóre zjawiska występujące w świecie są trudne do opisania, 25 

zmierzenia lub zdefiniowania. Podobnie sądził uczeń greckiego filozofa, Arystoteles - według 26 

niego jakość tworzą swoiste cechy określające dany przedmiot i odróżniające go od innych. 27 

Współcześni badacze problemu jakości towarów i usług stworzyli wiele jej definicji. Należą 28 

do nich m.in.: 29 
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− E.W.Deming - jakość to przewidywany stopień niezawodności i różnorodności 1 

produktu, dopasowany do wymagań rynku, 2 

− P.B.Crosby - jakość to zgodność ze stawianymi wymaganiami, 3 

− K.Ishikawa - jakość to zgodność z wymaganiami nabywców produktu lub usługi. 4 

Wspólną cechą przytoczonych definicji jest konieczność zaspokojenia potrzeb i oczekiwań 5 

klientów, dopasowanie produktu do ich wymagań- tu pomocne stają się normy PN-EN ISO 6 

9000:2015-10 (PKN, 2015). 7 

3. Wymagania jakościowe dla wybranych wyrobów budowlanych  8 

Wyrobem budowlanym określa się każdy wyrób, którego produkcja ma na celu 9 

wbudowanie go w obiekty budowlane o charakterze naziemnym i podziemnym.  10 

Jednym z wyrobów budowlanych są płyty warstwowe stanowiące kompozyt. Wykorzystuje 11 

się w ich produkcji interakcje zachodzące pomiędzy różnymi materiałami i w ten sposób 12 

zwiększa optymalne właściwości nośne. Płyty warstwowe to złożone konstrukcje: zbudowane 13 

są one z warstwy zewnętrznej, czyli okładziny i wewnętrznej - rdzenia. 14 

Jakość wyrobów budowlanych jest zapewniona poprzez stosowanie do ich produkcji 15 

materiałów posiadających atesty techniczne, badanie jakościowe procesów produkcyjnych i ich 16 

unowocześnianie zgodnie z normami krajowym i europejskimi. Płyty warstwowe dobrej 17 

jakości powinny odznaczać się wysoką trwałością, estetyką wykonania i łatwością montażu. 18 

Dobór materiałów powłokowych musi uwzględniać fakt, montowania ich na zewnątrz 19 

budynku- muszą one być odporne na korozję, ścieranie, drapanie, osady oraz zadrapania.  20 

Ważnym aspektem przy konstrukcji płyt wielowarstwowych jest szczelność i izolacyjność 21 

- im większe ich parametry, tym mniejsze zużycie energii i koszt utrzymania budynku podczas 22 

użytkowania. O efektywności wydajności energetycznej płyty decyduje odpowiedni dobór 23 

materiałów, z których jest wykonana oraz płyty do parametrów technicznych budynku. 24 

Obudowa termoizolacyjna musi umożliwiać przepływ powietrza, zabezpieczać wnętrze przed 25 

opadami atmosferycznymi i wiatrem oraz zapewniać utrzymanie poziomu wilgotności 26 

wewnątrz budynku na odpowiednim poziomie (Kowalczyk, 2018).          27 

Płyty warstwowe podczas pożaru budynku muszą we właściwy sposób reagować na wzrost 28 

temperatury i rozprzestrzenianie się ognia. Ich parametry w tym zakresie są określone przez 29 

normy PN-EN 13501-1 oraz normy PN-EN 13501-2 dotyczące odporności ogniowej przegród 30 

pomiędzy płytami (Trafarski, and Jackiewicz, 2019). 31 
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Obiekty budowlane mogą stwarzać zagrożenie, o ile przy ich powstawaniu zastosowano 1 

wadliwe lub niewłaściwe materiały lub wyroby. Dlatego też stosowane procedury wobec 2 

materiałów i wyrobów budowlanych mają na celu ochronę użytkowników budynków. Wyrób 3 

budowlany do obrotu i stosowania w budownictwie jest dopuszczany na podstawie deklaracji 4 

zgodności-oświadczenia producenta, w którym stwierdza on, że wyrób budowlany jest zgodny 5 

z technicznymi ustaleniami, które są zawarte w dokumencie odniesienia lub normie technicznej 6 

(Hamrol, 2020a, 2022b). Ponadto zgodność ta jest potwierdzana przeprowadzeniem procedury 7 

systemu oceny zgodności, czyli procedury atestacyjnej, którą wskazuje dokument odniesienia 8 

(Bugdol, 2018). 9 

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera m.in. : 10 

− system oceny i weryfikacji właściwości wyrobu budowlanego, 11 

− numer referencyjny i datę wydania normy europejskiej lub zharmonizowanej 12 

znajdującej zastosowanie do danego typu wyrobu, 13 

− numer referencyjny specjalnej dokumentacji dla produktów o szczególnym 14 

zastosowaniu. 15 

Wyroby posiadające certyfikaty jakości i spełniające wymagania dyrektyw nowego 16 

podejścia a w szczególe norm europejskich lub zharmonizowanych są oznaczone specjalnym 17 

symbolem CE. Znak jakości CE świadczy o tym, że  wyrób i jego użytkowanie jest zgodne 18 

z prawem państwa, w którym został on dopuszczony do użytku (Szatkowski,2021). 19 

4. Istota zarządzania jakością  20 

Norma ISO 9001:2015 określa, czym jest zarządzanie jakością. Są to skoordynowane 21 

działania związane z kierowaniem zakładem produkcyjnym i nadzorowaniem czynności w nim 22 

podejmowanych. Składają się na nią polityka jakości, jej doskonalenie, zapewnianie, 23 

planowanie i sterowanie.  24 

Zarządzanie jakością jest integralnym elementem procesu zarządzania organizacją, na który 25 

składa się  powiązane ze sobą zarządzanie, planowanie, organizowanie, kontrola, doskonalenie 26 

i kierowanie ludźmi. Najważniejszym elementem jest właściwe planowanie jakości, czyli 27 

sprecyzowanie jej przedmiotu, czasu uzyskania i sposobu oraz możliwości realizacji 28 

założonych zadań. Pomocne w tym zakresie są wszelkie badania i audyty a uzyskiwane w ich 29 

trakcie wyniki stanowią podstawę porównań i dokonywania ocen pozwalających określić, czy 30 

zostały spełnione zakładane normy jakościowe  (Lisiński, and Szarucki, 2021). 31 
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Zarządzanie jakością z uwagi na stosowane metody, zalecenia i normy stanowi obszar 1 

badań i wiedzy, który wpływa na osiąganie lepszych wyników przedsiębiorstw produkcyjnych. 2 

Planowanie jakości uwzględnia strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, obowiązki 3 

pracownicze, zachodzące w firmie procesy i zasoby niezbędne do wdrożenia zasad zarządzania 4 

jakością (Hamrol, 2020a, 2022b). 5 

Organizacja planowania jakości w przedsiębiorstwie obejmuje: 6 

− jakość procesu zarządzania - uporządkowane czynności zmierzające do realizacji 7 

przyjętych celów, zadań i dokonania oceny ich efektywności, 8 

− jakość usług i wyrobów - zaspokojenie potrzeb odbiorców poprzez dostarczenie im 9 

wymaganych produktów, ich doskonalenie i nowe sposoby realizacji produkcji. 10 

Zarządzanie jakością przynosi wymierne korzyści producentom, organizacjom 11 

biznesowym oraz publicznym, które dostrzegają w nim korzyści społeczne i gospodarcze, 12 

dlatego też poszukują one nowoczesnych rozwiązań zgodnych z przyjętymi standardami 13 

w normach ISO. 14 

Zainteresowanie nowoczesnymi metodami zarządzania jakością jest spowodowane m.in.: 15 

− poszukiwaniem nowych sposobów i metod na zwiększanie bezpieczeństwa i higieny 16 

pracy oraz stosowania w niej zasad ergonomii, 17 

− dążeniem do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni środowiska przyrodniczego 18 

z poszanowaniem jego rozwoju, 19 

− poszukiwaniem nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych 20 

i ekonomicznych w procesie produkcji i dystrybucji towarów. 21 

W niniejszym artykule  szczegółową uwagę zwrócono na wymagania normy ISO 22 

9001:2015. Jest ona podstawą certyfikacji systemu opracowanego w badawczej części artykułu.  23 

Nadrzędnym celem zarządzania jakością jest priorytetowe traktowanie klienta 24 

i podporządkowanie mu działań podejmowanych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. 25 

Zarządzanie jakością w ujęciu systemowym obejmuje działania kierownicze skoncentrowane 26 

na określeniu polityki i celów jakości, kompetencji, zadań i obowiązków personelu, zakresu 27 

odpowiedzialności, środowiska pracy oraz urzeczywistnieniu realizacji w/w.(Bal-Woźniak, 28 

2019). 29 

Przedsiębiorstwo stosujące wymagania normy ISO 9001:2015 powinno udokumentować 30 

informacje m.in.: 31 

− audyt wewnętrzny - powinien być przeprowadzany w odstępach czasu oraz ma na celu 32 

sprawdzenie, czy system zarządzania jakością jest zgodny z ustalonymi zasadami, 33 

spełnia normy, czy jest odpowiedni wdrożony i utrzymany, 34 
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− nadzór nad dokumentacją - podlegają mu zatwierdzane przed wydaniem lub 1 

nowelizacją wszelkie zmiany i dokumenty obowiązujące w przedsiębiorstwie, muszą 2 

być one prawnie identyfikowane (Knosala,2021), 3 

− podejmowanie działań korygujących i naprawczych - eliminacja przyczyn niezgodności 4 

prowadzi do zapobieganiu ich występowania oraz musi być ona adekwatna do 5 

powstałych skutków i wynikających z nich problemów. 6 

Ponadto każde przedsiębiorstwo, które w procesie zarządzania jakością stosuje normę ISO 7 

9001:2015  spełnia wytyczne normy z zakresu: 8 

− odpowiedzialności kierownictwa - dotyczy ono zaangażowania we wdrażanie  9 

i doskonalenie procedur związanych z zarządzaniem jakością, 10 

− polityki jakości - deklaracja kierownictwa przedsiębiorstwa musi zawierać 11 

zobowiązanie do spełnienia stawianych wymagań i podnoszenia poziomu jakości, jej 12 

celowość i możliwości realizacji,  13 

− procesami związanymi z klientem - określają one sposób badania potrzeb i oczekiwań 14 

nabywców oraz wymogi prawne dotyczące wyrobu (Pająk, 2021), 15 

− pomiarami, analizą i doskonaleniem - dotyczą one poziomu zadowolenia klienta, audytu 16 

wewnętrznego, monitorowania wyrobów i procesów, nadzorowania wyrobów 17 

niezgodnych, działań zapobiegawczych i korygujących. 18 

Spełnienie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 stanowi podstawę przyznania 19 

certyfikatu, następuje ono po przeprowadzeniu audytu certyfikującego, który jest rodzajem 20 

audytu zewnętrznego. Wykonuje go niezależna, zewnętrzna jednostka certyfikująca.  21 

Podczas dokonywanego audytu wykazuje, że system zarządzania jakością  22 

w przedsiębiorstwie spełnia wymagania określone w normie ISO 9001:2015, 23 

a przedsiębiorstwo realizuje politykę systemu, osiąga zamierzone cele a ponadto cały system 24 

jest skutecznie wdrożony. Organizacja certyfikująca nadzoruje system zarządzania jakością 25 

zarejestrowanego przedsiębiorstwa, prowadzi kolejne audyty kontrolne w ustalonym czasie 26 

i zakresie (Urban, 2018). 27 

Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 nie jest obowiązkowe dla 28 

przedsiębiorstw, a posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością niesie za sobą liczne 29 

korzyści m.in.: podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa, usprawnienie jego systemów 30 

zarządzania, lepszy przepływ informacji oraz zapewnienie dobrej obsługi klientów. 31 

Wdrożenie i posiadane certyfikacji ISO 9001:2015 przez firmę zwiększa jej 32 

konkurencyjność względem pozostałych na rynku gospodarczym, usprawnia także współpracę 33 

z zagranicą jak również pozwala na udział w przetargach, umożliwia łączenie z innymi 34 

systemami w przedsiębiorstwie oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy unijnych, dotacji i 35 

dofinansowań (Michalski, 2022). 36 
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5. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 1 

Organizacja jest wytwórcą  ściennych i dachowych systemów płyt warstwowych. 2 

Głównymi  produktami firmy są  warstwowe płyty  ścienne i dachowe z rdzeniem typu IPN, 3 

poliuretanowym, wełna mineralna,  asortyment drzwi i komór chłodniczych oraz akcesoriów 4 

do ich montażu. 5 

Przedsiębiorstwo od 2003 roku znane jest jako producent oraz dostawca płyt warstwowych 6 

znajdujących zastosowanie w różnego rodzaju obiektach, jednocześnie prowadząc badania 7 

naukowe nad najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 8 

Obecnie w przedsiębiorstwie organizacji funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania 9 

Jakością, według ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001: 2018. 10 

 Przedsiębiorstwo wywiązało się z wymaganych warunków i standardów, co zaowocowało 11 

uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymogów wskazanej normy wcześniej 12 

wydanego. Długoletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu SZJ jest potwierdzeniem 13 

jego użyteczności i przydatności w firmie.  14 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością przedsiębiorstwa powstawał na zasadzie 15 

dodawania  kolejnych obszarów zarządzania. Kolejnym celem firmy było zdobycie certyfikatu 16 

na  System Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 oraz 17 

Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy równoznacznego z normą ISO 45001. 18 

Przedsiębiorstwo pomyślnie ukończyło wszystkie etapy audytu certyfikacyjnego i otrzymała  19 

certyfikaty. 20 

Dokumentacja Systemu zarządzania Jakością zawiera: 21 

− Księgę Jakości, 22 

− udokumentowaną politykę jakości i cele, 23 

− dokumenty niezbędne do skutecznego zapewnienia planowania, nadzorowania 24 

i przebiegu procesów.  25 

Polityka jakości prowadzona przez przedsiębiorstwo jest  podstawowym dokumentem 26 

całego systemu i na jej podstawie zostają określone  potrzeby danego przedsiębiorstwa 27 

i wyznaczone cele, które należy zrealizować. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa 28 

najważniejszym dokumentem jest księga jakości, zawiera ona opis sposobu działania systemu 29 

zarządzania jakością w firmie, ponadto muszą  się w niej znaleźć zapisy dotyczące: mapy 30 

procesów, zakresu zarządzania jakością, oraz procedury niezbędne do udokumentowania 31 

zgodnie z wymogami ISO 9001. 32 

 33 
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6. Metodyka badań 1 

W dniu 1 grudnia 2021 roku przeprowadzony został wywiad z przedstawicielem 2 

kierownictwa organizacji odnośnie postrzegania wpływu systemu zarządzania jakością na 3 

poprawę jakości wyrobów i procesów oraz innowacje wyrobów w firmie. Kwestionariusz był 4 

w pełni anonimowy, a wyniki z niego uzyskane zostały wykorzystane tylko na potrzeby 5 

realizacji artykułu. Poniżej przedstawiono przebieg wywiadu, w którym litera S - oznacza 6 

studenta, a K- przedstawiciela kierownictwa. 7 

S: 1. Jak określiłby/łaby Pan/ i:  Czym jest dla Pana/Pani System Zarządzania Jakością? 8 

K: System Zarządzania Jakością jest  narzędziem usprawnienia zarządzania jakością. 9 

S: 2. Proszę dokończyć zdanie: System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie moim 10 

zdaniem…  11 

K: Jest  niezbędny dla dobrego funkcjonowania organizacji. 12 

S:  3. Jaki jest wpływ systemu na Państwa przedsiębiorstwo? 13 

K: System zarządzania jakością ma pozytywny wpływ na organizację. 14 

S: 4. Czy zaobserwował/a Pan/i zmiany w organizacji w czasie funkcjonowania systemu 15 

zarządzania jakością? 16 

K: Głównymi zmianami były: uzyskanie certyfikatów, zwiększenie produkcji i nowe rynki 17 

zbytu oraz innowacje technologiczne i produktowe. 18 

S: 5. Czy system wpłynął na poprawę wizerunku firmy na zewnątrz? 19 

K: Tak, wpłynął on na pozytywny wizerunek firmy. 20 

S: 6. Które z korzyści wewnętrznych  wynikających z wdrożenia ISO 9001:2015 miały miejsce 21 

w organizacji? 22 

K: Wdrożenie systemu skutkowało uporządkowaniem struktury organizacyjnej, 23 

przejrzystością procesów, usprawnieniem przepływu dokumentacji, zaangażowanie całej 24 

załogi w system ponadto zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości, obniżeniu kosztów z tytułu 25 

reklamacji, wzrostu efektywności, dzięki wyeliminowaniu niezgodności oraz działań 26 

zapobiegawczych i korygujących, zmniejszenie liczby skarg i reklamacji o 11% w 2020/2021 27 

jak również otwarcie nowych możliwości rynkowych. 28 

S: 7. Które z korzyści zewnętrznych wystąpiły w firmie? 29 

K: W przedsiębiorstwie wystąpił wzrost zaufania i satysfakcji klientów, ustabilizowanie 30 

pozycji na rynku oraz zwiększenie prestiżu organizacji. 31 

Podsumowanie  32 

Z przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielem kierownictwa wynika, że System 33 

Zarządzania Jakością sprawdza się, porządkuje procesy, przynosi korzyści w zakresie poprawy 34 

jakości wyrobów (zmniejszenie ilości reklamacji o 11% w 2020/2021 oraz inspiruje innowacje. 35 
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Sam fakt, że System Zarządzania Jakością funkcjonuje w przedsiębiorstwie już wiele lat i 1 

przeszedł kolejne recertyfikacje jest indykatorem jego potrzeby w organizacji i skuteczności w 2 

zakresie kreowania i doskonalenia jakości. 3 

7. Wyniki badań i dyskusja 4 

Głównym celem badań była analiza zadowolenia pracowników z Systemu Zarządzania 5 

Jakością  SZJ  według ISO 9001:2015 w organizacji. 6 

Dokonując uzasadnienia wyboru problemu badawczego, a następnie przygotowując się do 7 

przeprowadzenia badań ankietowych przyjęto następujące hipotezy badawcze: 8 

Hipoteza główna: 9 

Poziom zadowolenia pracowników z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) 10 

według ISO 9001:2015 obrazuje wpływ niniejszego systemu na proces kształtowania jakości 11 

wyrobów w przedsiębiorstwie. 12 

Hipotezy szczegółowe: 13 

I. Poziom zadowolenia ze środowiska oraz warunków pracy oceniany przez pracowników  14 

stanowi  najważniejszy wskaźnik prawidłowo funkcjonującego SZJ. 15 

II. Wiedza oraz znajomość poszczególnych składowych SZJ stanowi wyznacznik 16 

prawidłowego rozumienia wymagań normy. 17 

III. Systemu Zarządzania Jakością ma  pewien wpływ na jakość wytwarzanych wyrobów 18 

oraz sposób ich produkcji. 19 

7.1 Narzędzie badawcze 20 

W celu wykonania analizy postrzegania wpływu Systemu Zarządzania Jakością na poprawę 21 

jakości wyrobów i procesów oraz na innowacje wyrobów i procesów wykorzystano specjalnie 22 

stworzoną do tegoż celu ankietą. Poza metryczką wyszczególniającą płeć, wiek, miejsce 23 

zamieszkania oraz rodzaj wykonywanej pracy, kwestionariusz zbudowano z 9 pytań 24 

zamkniętych i jednego pytania otwartego 25 

Badania przeprowadzono w miesiącu lipcu 2021 r. na grupie pracowników 26 

przedsiębiorstwa. Przedział wiekowy osób badanych wynosił od 18 do 63 lat. W ankiecie brała 27 

udział  grupa 30 osób pracujących na różnych stanowiskach w organizacji. 28 

7.2 Wyniki badań i analiza 29 

Dla ilustracji uzyskanych wyników badań, niektóre z danych zaprezentowano w formie 30 

opisowej oraz  na wykresach słupkowych i kołowych. 31 

7.3 Charakterystyka próby badawczej 32 

Szczegółowa charakterystyka próby badawczej znajduje odzwierciedlenie w tabeli(tab.1). 33 
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Tabela 9.  1 
Charakterystyka próby badawczej 2 

 3 

Dane metryczkowe 

Respodenci 

Liczba osób % 

Płeć 

Kobiety 5 16,67 

Mężczyźni 25 83,33 

Wiek 

18-26 3 10 

27-35 16 54 

36-44 10 33 

45-54 0 0 

55-63 1 3 

Miejsce 

zamieszkania 

Miasto 13 43 

Wieś 17 57 

 

Stanowisko 

 

Pracownik 

biurowy 
23 76,66 

Pracownik 

fizyczny 
7 23,34 

 Źródło: opracowanie własne 4 

 5 

W badaniu wzięło udział 30 osób: zdecydowana większość z nich, bo aż 54% stanowią  6 

osoby w przedziale wiekowym 27-35, co świadczyć może o tym, że przedsiębiorstwo stawia 7 

na młodą, kreatywną kadrę, 33% ankietowanych  to osoby w wieku od 36 do 44 roku życia, 8 

posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania swojej pracy. Trzecią 9 

pod względem liczności grupę wiekową (10%) stanowią osoby w przedziale 18-26, najmniej 10 

liczną grupę 3% zatrudnionych reprezentują osoby w wieku 55-63. Mężczyźni stanowią, aż 11 

83,33% badanych co może być spowodowane specyfiką pracy. 12 

Ponadto z badania wynikało, że 13 osób mieszka w mieście, pozostałe 17 stanowią grupę 13 

mieszkańców wsi. Pracownicy biurowi to 76,66% (23osoby), pozostali to pracownicy fizyczni 14 

(23,34%). 15 

 16 

 17 

 18 



Analiza zadowolenia… 

262                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

7.4 Analiza  wyników badań 1 

Pierwsze pytanie brzmiało: 2 

Czy znane  jest Pani/Panu pojęcie systemu zarządzania jakością? 3 

Wyniki badań wskazywały, iż wszystkie osoby (100%)  biorące  udział w ankiecie znają 4 

pojęcie systemu zarządzania jakością. 5 

Kolejne pytanie brzmiało:  6 

Czy zdaniem Pani/ Pana  w firmie  funkcjonuje system zarządzania jakością? 7 

100% respondentów jest pewnych, że w przedsiębiorstwie działa system zarządzania 8 

jakością. Sytuacja ta jest wynikiem poinformowania pracowników o systemie  zarządzania 9 

jakością wg ISO 9001:2015 wdrożonego i funkcjonującego w firmie za pomocą polityki jakości 10 

dostępnej dla wszystkich pracowników. Odpowiedzi pozytywne w 100% na dwa pytania 11 

świadczą o tym, iż wstępne i regularne szkolenia dotyczące systemu zarządzania jakością 12 

prowadzone w organizacji przynoszą pozytywne w zakresie świadomości pracowników. 13 

Pytanie kwestionariusza ankiety to: 14 

Czy zdaniem Pani/ Pana  system zarządzania jakością wpływa na wszystkie procesy 15 

zachodzące  w przedsiębiorstwie? 16 

 17 

Rysunek 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zdaniem Pani/ Pana system zarządzania jakością 18 
wpływa na wszystkie procesy zachodzące  w przedsiębiorstwie?”. Źródło: opracowanie własne 19 

  20 

Z badań wynika, iż decydowana większość ankietowanych 93% uważa, że funkcjonujący 21 

system zarządzania jakością ma wpływ na wszystkie procesy realizowane  22 

w organizacji. Istnienie odpowiedzi przeczących (7%) wynikać może z braku wyobrażenia 23 

przekładania się procesów zarządczych bezpośrednio na procesy produkcyjne jako całość 24 

systemu zarządzania. 25 

Kolejne pytanie dotyczyło  doskonalenia systemu : 26 

Czy według Pani/ Pana  doskonalenie systemu zarządzania jakością wpływa na 27 

doskonalenie wyrobów? 28 

93%

7%

TAK

NIE
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 1 

Rysunek 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy według Pani/ Pana  doskonalenie systemu 2 
zarządzania jakością wpływa na doskonalenie wyrobów?”. Źródło: opracowanie własne 3 

97% respondentów uważa, że działający w organizacji system zarządzania jakością 4 

zwiększa doskonałość wyrobów wytwarzanych w przedsiębiorstwie, natomiast 3% ma 5 

przeciwne zdanie. Sytuacja ta prawdopodobnie jest spowodowana brakiem wiedzy niektórych 6 

spośród ankietowanych o wpływie systemu zarządzania jakością na organizację jako całość. 7 

Następne  pytanie dotyczyło realizowanych  w firmie procesów: 8 

Procesy przebiegające w przedsiębiorstwie ocenia Pani/Pan  jako -  uwzględniając wybór 9 

odpowiedzi… 10 

 11 

Rysunek 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Procesy przebiegające w przedsiębiorstwie ocenia 12 
Pani/Pan jako”. Źródło: opracowanie własne 13 

 14 

Badania dowiodły, że (83%) spośród ankietowanych respondentów uznaje, że procesy 15 

zachodzące w organizacji są  skuteczne, ale wymagają ciągłego doskonalenia. Efektem tego 16 

97%

3%

TAK

NIE

17% 0%

83%

SKUTECZNE

NIESKUTECZNE

SKUTECZNE,ALE

WYMAGAJĄCE

CIĄGŁEGO

DOSKONALENIA
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zjawiska jest deklaracja konieczności ciągłego doskonalenia, mająca odzwierciedlenie 1 

w wymaganych normy ISO 9001:2015. 2 

8. WNIOSKI  3 

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach funkcjonujących we współczesnych 4 

realiach gospodarczych zwiększa ich konkurencyjność względem tych, które systemu takiego 5 

nie posiadają i nie mają  międzynarodowego certyfikatu ISO. Umożliwia on łatwiejsze 6 

zaistnienie na rynkach zagranicznych, pozyskanie większej liczby klientów, zbudowanie 7 

swojego wizerunku na rynku gospodarczym. 8 

Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest przytoczone w artykule przedsiębiorstwo 9 

budowlane. Badania przeprowadzone w nim na potrzeby niniejszego artykułu potwierdziły 10 

zakładaną hipotezę główną. Poziom zadowolenia pracowników z funkcjonowania Systemu 11 

Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015 wpływa na jakość powstających w firmie 12 

produktów, które zyskuję uznanie krajowe oraz międzynarodowe. Potwierdzenie znalazły 13 

również hipotezy szczegółowe. Na System Zarządzania Jakością w badanej firmie ma wpływ 14 

poziom zadowolenia pracowników ze środowiska i warunków pracy. Jest on nakierowany na 15 

wysoką jakość wytwarzanych produktów i innowacyjne rozwiązania, które maja na celu 16 

dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów przy jednoczesnej dbałości 17 

o środowisko przyrodnicze i bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych.  18 

Szczegółowa analiza uzyskanych w pracy wyników badań pozwala sformułować wnioski: 19 

− Systemu Zarządzania Jakością stanowi narzędzie funkcjonowania firmy i ma realny 20 

wpływ na każdy proces w niej realizowany. 21 

− usprawnianie Systemu Zarządzania Jakością powoduje doskonalenie produkowanych 22 

wyrobów. 23 

− deklaracja doskonalenia procesów zachodzących w organizacji stanowi nieodzowne 24 

wymaganie normy ISO 9001:2015. 25 

− Systemu Zarządzania Jakością zwiększa prawidłowość przeprowadzania procesów 26 

mających miejsce w firmie. 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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TECHNOLOGICZNYCH W KONTEKŚCIE PRAWA 2 

GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO W LOGISTYCE 3 

Krzysztof BARTCZAK 1* 4 

1 Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, Warszawa 1; krzysztof.bartczak@pw.edu.pl ; identyfikator 5 
ORCID 0000-0001-7406-1509 6 

* Korespondencja: krzysztof.bartczak@pw.edu.pl 7 
 8 

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest wskazanie na związki pomiędzy teorią innowacji, 9 
jaka jeszcze w pierwszej połowie XX w. została opracowana przez austriackiego ekonomistę 10 

Josepha Schumpetera, a funkcjonowaniem odgrywających coraz istotniejszą rolę we 11 
współczesnej gospodarce cyfrowych platform technologicznych (Google, Facebook, Amazon). 12 

W wyniku analizy treści (content analysis) literatury przedmiotu, jak również badań własnych, 13 
zrealizowanych w oparciu o metodę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo 14 

(CATI), udało się dowieść, że związki takie występują. Dotyczą one tego, że w zasadzie każda 15 
spośród cyfrowych platform technologicznych jest innowacyjna, prowadząc do tworzenia i 16 

rozwijania nowych produktów czy usług bądź do budowy nowych rynków. CPT to jedne z 17 
najważniejszych elementów tzw. piątej fali innowacji Schumpetera, która rozpoczęła się w 18 

1990 r. i w której dominujące znaczenie ma intensywny rozwój sieci cyfrowych czy nowych 19 
mediów. Do kwestii, związanych z istnieniem CPT, należy odnieść również rozważania 20 

Schumpetera z zakresu twórczej destrukcji, o czym świadczy to, że platformy te stanowią 21 
obecnie najsilniejszą część światowej gospodarki, neutralizując w jej ramach wpływy 22 

osiągnięte między innymi przez koncerny paliwowe czy motoryzacyjne. 23 

Slowa kluczowe: Schumpeter, innowacja, cyfryzacja, cyfrowa platforma technologiczna. 24 

 25 

 26 

 27 
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SCHUMPETER INNOVATIONS IN DIGITAL TECHNOLOGICAL 1 

PLATFORMS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC AND COM-2 

MERCIAL LAW IN LOGISTICS 3 

 4 

Abstract: The main purpose of the article is to indicate the relationship between the theory of 5 

innovation, which was developed in the first half of the twentieth century by the Austrian 6 
economist Joseph Schumpeter, and the functioning of digital tech-nology platforms playing an 7 

increasingly important role in the contemporary economy (Google, Facebook, Amazon). As a 8 
result of content analysis of the lit-erature on the subject, as well as own research based on the 9 

method of computer-assisted telephone interviews (CATI), it was proved that such relationships 10 
exist. They relate to the fact that, in principle, each of the digital technology platforms is 11 

innovative, leading to the creation and development of new products or ser-vices or to the 12 
construction of new markets. CPT is one of the most important elements of the so-called the 13 

fifth wave of Schumpeter's innovations, which be-gan in 1990 and in which the intensive 14 
development of digital networks or new media is dominant. Schumpeter's considerations in the 15 

field of creative destruc-tion should also be referred to issues related to the existence of CPT, 16 
which is evidenced by the fact that these platforms are currently the strongest part of the global 17 

economy, neutralizing within it the influence achieved, among others, by fuel or automotive 18 
companies. 19 

Keywords: Schumpeter, innovation, digitization, digital technology platform. 20 

 21 

1. Wstęp 22 

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki w sposób nierozerwalny wiąże się z 23 
intensywnym postępem w zakresie technologii. Postęp taki jest wskazywany w literaturze 24 

naukowej jako jedna z najważniejszych determinant rozwoju gospodarczego (Kochaniak, 2016, 25 
s. 65). W tym zakresie kluczowego znaczenia nabierają innowacje, które dla wielu 26 

przedsiębiorstw stają się podstawową szansą na zdobywanie przewagi konkurencyjnej 27 
(Tylżanowski, 2012, s. 393, 397). Duże znaczenie innowacji w ramach współczesnego rynku 28 

zostało podkreślone między innymi w koncepcji opracowanej przez Terziovskiego (2002, s. 5-29 
14). Autor ten stwierdził, że innowacje wprowadzane przez poszczególne przedsiębiorstwa 30 

mają pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie, przy czym działalność innowacyjna polega na 31 
stałym wdrażaniu modyfikacji w strategii działania firm. Odbywa się to za pomocą na przykład 32 

wykorzystywania nowych struktur organizacyjnych czy sposobów zarządzania kapitałem 33 
ludzkim, jak również tworzenia atmosfery sprzyjającej wprowadzaniu innowacji. 34 

Z uwagi na dużą rolę wspomnianych powyżej kwestii dla współczesnej gospodarki, 35 
ważnego znaczenia nabiera podejmowanie różnorodnych rozważań z nimi związanych. Poniżej 36 

dokonana zostanie charakterystyka aspektów, odnoszących się do związku innowacji z tzw. 37 
cyfrowymi platformami technologicznymi (CPT; ang. digital technology platforms). Przy tym 38 
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analizy oparte zostaną na koncepcjach Josepha Schumpetera odnośnie innowacji. Główna 1 
hipoteza badawcza brzmi: 2 

Teoria innowacji Schumpetera wykazuje ścisły związek z funkcjonowaniem we 3 
współczesnej gospodarce cyfrowych platform technologicznych. 4 

W prezentowanej pracy podjęte kwestie przedstawiono najpierw w sposób teoretyczny, a 5 
następnie przy wzięciu pod uwagę wyników własnych analiz i badań. Artykuł, poza 6 

wprowadzeniem, podsumowaniem i bibliografią, został podzielony na dwie główne części. W 7 
pierwszej spośród nich odniesiono się do teoretycznych zagadnień, dotyczących teorii 8 

innowacji Schumpetera oraz istoty i charakterystycznych cech cyfrowych platform 9 
technologicznych. W drugiej części z kolei zaprezentowano wyniki własnych badań odnośnie 10 
związków pomiędzy koncepcją Schumpetera a funkcjonowaniem CPT w kontekście prawa 11 

gospodarczego i handlowego w logistyce. 12 

2. Przegląd literatury przedmiotu 13 

Odnośnie tematyki, jaka została podjęta w niniejszej artykule, w ramach literatury naukowej 14 
nie podjęto dotychczas zbyt szerokich rozważań. Można nawet stwierdzić, że tylko w 15 

niektórych pozycjach w mocno ograniczony sposób odniesiono się do tej tematyki. Jako 16 
przykład można podać opracowania Martensa (2016, s. 13), Petita (2016, s. 40-41) oraz 17 

UNCTAD (2019, s. 96). W literaturze polskojęzycznej brak jest natomiast pozycji, w których 18 
rozpatrywane byłyby kwestie, dotyczące teorii Schumpetera odnośnie innowacji w kontekście 19 

funkcjonowania cyfrowych platform technologicznych. 20 

3. Metody badawcze  21 

W pracy wykorzystano dwie metody badawcze. Pierwsza spośród nich, content analysis 22 

(analiza treści), objęła te pozycje, w których podjęte zostały zagadnienia, z jednej strony, 23 
dotyczące teorii innowacji Schumpetera, a także, z drugiej strony – funkcjonowania we 24 

współczesnej gospodarce cyfrowych platform technologicznych. Druga metoda badawcza to 25 
CATI (Computer Assisted Telephone Interviews), czyli metoda wywiadów telefonicznych 26 

wspomaganych komputerowo. Polegała ona na realizacji wywiadów z respondentami poprzez 27 
telefon, przy czym uzyskiwane odpowiedzi były zapisywane przy wykorzystaniu specjalnego 28 

skryptu komputerowego. Wywiady takie zawierały 23 pytania, które były zadawane 29 
uczestnikom badania w ściśle określonej kolejności i niezmiennym brzmieniu, mając 30 

przeważnie charakter pytań typu zamkniętego. Badania za pomocą metody CATI zostały 31 
przeprowadzone w dniach od 18 do 28 lutego 2019 r. Objęto nimi, posługując się doborem 32 

losowym, przedstawicieli kadry zarządzającej, posiadających wiedzę z zakresu 33 
funkcjonowania i wykorzystywania przez przedsiębiorstwa cyfrowych platform 34 

technologicznych. Badania zrealizowano w 120 przedsiębiorstwach, które były beneficjentami 35 
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Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Polską Agencję 1 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 2 

4. Kwestie teoretyczne odnośnie innowacji Schumpetera i CPT  3 

Warto podkreślić, że to właśnie Schumpeter jako jeden z pierwszych podjął rozważania na 4 
temat innowacji i jej znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw, stwarzając tym samym 5 

podstawy do rozwoju prac, w których nacisk był kładziony na omawianie kwestii związanych 6 
z rolą innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ogólnie całej gospodarki (Kozioł-7 

Nadolna, 2012, s. 295). Pomimo tego, że przed nim wielu badaczy formułowało koncepcje na 8 
temat postępu technicznego czy wynalazków, co dotyczy na przykład angielskiego uczonego 9 

Davida Ricardo, francuskiego ekonomisty Jean-Baptista Sayu czy amerykańskiego ekonomisty 10 
Thorsteina Veblena (Gust-Bardon, 2012, s. 106-109), to jednak faktem jest, że to właśnie on 11 

jako pierwszy wprowadził do światowej literatury ekonomicznej pojęcie innowacji (Górka, 12 
2015, s. 32). 13 

Schumpeter zaczął rozwijać swoją koncepcję dotyczącą innowacji już w dziele pt. „Teoria 14 
rozwoju gospodarczego”, które zostało opublikowane w 1912 r. W swoich rozważaniach 15 

podejmował on zagadnienia dotyczące statyki oraz dynamiki, zaznaczając, że zadaniem statyki 16 
jest określanie stanu, w którym w danej chwili znajduje się system gospodarczy, natomiast że 17 

dzięki dynamice można ukazywać, co dzieje się podczas przechodzenia pomiędzy dwoma 18 
kolejnymi stanami systemu. We wspomnianym dziele Schumpeter zastąpił pojęcie statyki 19 

terminem „ruch okrężny” (circular flow), a dynamikę – punktową równowagą (punctuated 20 
equlibrium), zaznaczając, że każda branża pozostaje w stanie statycznej równowagi do 21 

momentu, gdy zostanie pobudzona przez określone innowacje (Everest, Langlois, 1994, s. 17). 22 
To właśnie te innowacje prowadzą do wytrącania „ruchu okrężnego” z utartych ścieżek i do 23 

zrywania z rutyną oraz z przyzwyczajeniem podczas funkcjonowania przedsiębiorstw, przy 24 
czym nie jest to zasługa ani robotników, ani właścicieli zasobów naturalnych, ale czynników 25 

znajdujących się wewnątrz gospodarki (Schumpeter, 1960, s. 261). Tak więc typowym stanem 26 
dla gospodarki jest stan dynamicznych zmian, wynikający z działalności innowacyjnej 27 

przedsiębiorców (Wojtysiak-Kotlarski, 2011, s. 168). 28 
Schumpeter zaliczył do innowacji kilka rodzajów działań podejmowanych przez 29 

przedsiębiorstwa i ich właścicieli. Wśród nich wyróżnił on: 30 

− wytworzenie nowego dobra, które nie było dotąd znane konsumentom, 31 

− zastosowanie nowej, nie wykorzystywanej dotychczas technologii produkcji, 32 

− zdobycie nowego rynku zbytu, 33 

− pozyskanie nowego źródła surowców bądź półfabrykatów, 34 

− wprowadzenie kombinacji, a więc nowych organizacji produkcji, takich jak monopol czy 35 
trust (Schumpeter, 1934, s. 66). 36 

Według Schumpetera innowacja to pierwsze zastosowanie danego rozwiązania, którym 37 
może być nie tylko konkretny produkt, ale również technologia czy źródło surowców 38 

(Schumpeter, 1939, s. 84). Nie dotyczy to jednak wprowadzania zmian powstających na skutek 39 
naśladowania czy kopiowania (Janasz, Kozioł-Nadolna, 2011, s. 12). Co istotne, wszelkie 40 

innowacje są wyrazem twórczej destrukcji, a więc niszczenia starych struktur i nieustannego 41 



K. Bartczak 

270                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

tworzenia nowych, które są o wiele bardziej efektywne niż wcześniejsze (Górka, 2015, s. 32). 1 
Taka destrukcja prowadzi do tworzenia nowej wartości i zwiększania dobrobytu konsumenta 2 

oraz do wzrostu stopnia jego zadowolenia z konkretnego produktu czy usługi. Co istotne, dzięki 3 
innowacjom jest eliminowany czy redukowany powrót do tego kapitału i siły roboczej, które 4 

brały udział w tworzeniu przestarzałych produktów (Mazzucato, Dosi, 2006, s. 21). 5 
Druga spośród kwestii, jaką należy omówić w części teoretycznej artykułu, dotyczy 6 

cyfrowych platform technologicznych. W literaturze naukowej są one różnorodnie określane, 7 
w tym na przykład jako digital platforms, czyli platformy cyfrowe (De Reuver, Sørensen, 8 

Basole, 2015, s. 124), technology platforms, a więc platformy technologiczne (Corin Stig, 2015, 9 
s. 5), czy digital business technology platform, czyli cyfrowe platformy technologiczne biznesu 10 
(LeHong, Howard, Gaughan, Logan, 2016, s. 3). W najważniejszych definicjach, odnoszących 11 

się do CPT, wskazuje się na to, że są nimi narzędzia, które umożliwiają sprawne łączenie 12 
partnerów handlowych i intensyfikowanie kontaktów realizowanych pomiędzy różnymi 13 

podmiotami występującymi na rynkach, w tym w dużej mierze w ramach rynku B2B, czyli 14 
business-to-business (Sun, Keating, Gregor, 2015, s. 1), jak również że są to narzędzia cyfrowe, 15 

które obejmują usługi czy określone treści, stwarzając podstawy do nawiązywania mających 16 
konkretną wartość i wymiar interakcji, przy czym interakcje takie dotyczą głównie 17 

producentów oraz konsumentów, choć mogą być w nie włączane również inne podmioty 18 
(Constantinides, Henfridsson, Parker, 2018, s. 1). Z kolei w jednym z dokumentów 19 

opracowanym na forum Komisji Europejskiej zauważono, że cyfrowe platformy 20 
technologiczne jednoczą określonych interesariuszy wspólną wizją oraz podejściem do rozwoju 21 

w konkretnych dziedzinach, co może dotyczyć zarówno sfery stricte biznesowej, jak i, bardziej 22 
ogólnie – społecznej czy technologicznej (EC, 2004, s. 15). 23 

Wśród podstawowych cech CPT wymienić należy między innymi funkcjonowanie na 24 
wielostronnych rynkach, a więc międzynarodowy zasięg tych platform, stosowanie efektu sieci 25 

(oparcie na dużej liczbie użytkowników), dużą złożoność, obejmującą wiele różnych systemów 26 
czy programów, ścisłe oparcie na nowoczesnych technologiach, otwartość, umożliwiającą stałe 27 

poszerzanie funkcjonalności dostępnych dzięki tym platformom i implikującą wręcz 28 
nieograniczone możliwości rozwojowe, jak również hiperłączność, czyli ogromną wręcz ilość 29 

interakcji, jakie są nawiązywane przez użytkowników CPT 30 

5. Wyniki analiz i badań  31 

Digital technology platforms należy niewątpliwie uznać za narzędzia, które mają 32 
innowacyjny charakter. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim fakt, że w ich ramach 33 

promowane są zupełnie nowe rozwiązania. W tym kontekście Cooper i Edgett (2007, s. 166) 34 
podkreślili, że realizacja działań, związanych z projektowaniem i wdrażaniem do użytku 35 

biznesowego czy komercyjnego platform technologicznych, jest w nierozerwalny sposób 36 
powiązana z „rozwojem technologii”, a więc działalnością innowacyjną. Jest tak z tego 37 

względu, że działania te prowadzą niejednokrotnie do powstawania nowych produktów bądź 38 
inicjowania procesów, których celem będzie wytworzenie takich produktów. Jest to 39 
bezpośrednie nawiązanie do koncepcji Schumpetera, w ramach której jest mowa o tym, że 40 

innowacją jest pierwsze zastosowanie danego rozwiązania. 41 
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W odniesieniu do omówionych powyżej zagadnień można powołać się na wyniki badań 1 
własnych. W ich ramach respondentów spytano o to, jakie są podstawowe korzyści osiągane 2 

dzięki wykorzystywaniu w przedsiębiorstwach digital technology platforms. Badani mieli za 3 
zadanie wskazać w tabeli te korzyści, które, ich zdaniem, mają największe (umieszczenie przy 4 

danej korzyści oceny 1) bądź najmniejsze (ocena 7) znaczenie. Jedną z możliwych odpowiedzi 5 
był wzrost poziomu innowacyjności. Na rys. 1 przedstawiono dane odnośnie tego, jaki odsetek 6 

respondentów wskazał na wzrost poziomu innowacyjności w ramach każdej spośród 7 
odpowiedzi. 8 

Wzrost poziomu innowacyjności 

Ocena (1 – najbardziej znacząca korzyść, 7 – najmniej znacząca korzyść) Częstość Procent 

  1 6 5,0 

2 2 1,7 

3 9 7,5 

4 13 11,1 

5 12 10,6 

6 11 10,1 

7 13 12,3 

Rys. 1. Wskazania respondentów odnośnie korzyści ze stosowania CPT pod postacią wzrostu 9 

poziomu innowacyjności przedsiębiorstw (opracowanie własne) 10 
 11 

Respondenci dostrzegli, że wzrost poziomu innowacyjności jest następstwem 12 
wykorzystywania CPT. Wprawdzie odpowiedź tego typu nie pojawiała się zbyt często we 13 

wskazaniach, które dotyczyły postrzegania tego wzrostu w kategorii najbardziej znaczącej 14 
korzyści, to jednak można stwierdzić, że ogółem około 7,0-10,0% respondentów uznało ten 15 

wzrost za korzyść, związaną z CPT. Ukazuje to związki pomiędzy wykorzystywaniem tych 16 
platform a innowacyjnością, o której pisał Schumpeter. 17 

Za innowacyjne należy uznać nie tylko same platformy, ale również konkretne systemy, 18 
programy, funkcjonalności czy aplikacje, jakie funkcjonują w ich ramach. Innowacyjność CPT 19 

można rozpatrywać więc dwuwymiarowo, czyli zarówno w skali makro, jak i mikro. Jako 20 
przykład można podać platformę Facebook, która w momencie uruchomienia (2004) stała się 21 

jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, umożliwiając nawiązywanie i 22 
intensyfikowanie kontaktów czy wymianę wiadomości i zdjęć pomiędzy poszczególnymi 23 

użytkownikami. Od tego momentu platforma ta w znaczny sposób się rozwinęła, przy czym w 24 
jej ramach udostępniane są różne innowacyjne funkcjonalności, takie jak na przykład portal 25 

Instagram (jest to serwis fotograficzny, który stwarza możliwości w zakresie edytowania i 26 
udostępniania członkom społeczności zdjęć oraz filmów) czy systemy reklamowe i 27 

sprzedażowe. Jak zaznaczył dyrektor ds. transformacji cyfrowej firmy doradczej PwC, M. 28 
Kreczmar: „twórcy platform, takich jak Facebook, umożliwiają niezależnym firmom nie tylko 29 

pozyskiwanie klientów za pośrednictwem reklamy emitowanej na łamach swych cyfrowych 30 
posiadłości, ale też realizację sprzedaży produktów i usług, płatności, a nawet obsługi klienta i 31 

wsparcia posprzedażowego. Wszystko w ramach jednego systemu online, bez potrzeby 32 
opuszczania go” (Forbes.pl, 2017). CPT można więc nierzadko określić jako „zbiory” czy 33 

„zespoły” innowacyjnych idei, pomysłów czy rozwiązań. 34 
Co istotne, poszczególne CPT mogą stanowić podstawę do wdrażania innowacji nawet przez 35 

samych użytkowników. Znów powołując się na przykład Facebooka, można stwierdzić, że 36 
platforma ta stwarza zupełnie nowe możliwości w odniesieniu do procesów edukacyjnych i 37 

dydaktycznych. Za jej pośrednictwem bowiem poszczególne szkoły czy uniwersytety, a nawet 38 



K. Bartczak 

272                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 3 

sami nauczyciele mogą tworzyć nowe grupy (służą one do komunikacji pomiędzy ich 1 
członkami) czy strony fanpage (są to miejsca publicznych spotkań i wymiany informacji), w 2 

ramach których prowadzone będą dyskusje na tematy edukacyjne, w tym o charakterze 3 
synchronicznym i asynchronicznym, realizowane będzie kształcenie nieformalne oraz 4 

wzmacniany będzie rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów (Dudel, Kowalczuk-5 
Walędziak, Łogwiniuk, Szorc, Wróblewska, 2014, s. 83-84). Wykorzystanie Facebooka do 6 

realizacji procesów edukacyjnych można uznać za przejaw innowacji w ujęciu Schumpetera, 7 
gdyż w procesach tych stosowana jest nowa technologia, zupełnie odmienna od nauczania 8 

stacjonarnego. 9 
Co więcej, wykorzystywanie CPT jako innowacyjnych narzędzi cyfrowych prowadzi 10 

również do wzrostu poziomu tej innowacyjności wśród kadry pracowniczej przedsiębiorstw, 11 

które korzystają z tych platform. W tym kontekście warto zaprezentować wyniki badań 12 
własnych (rys. 2). 13 

Proszę określić, w jaki sposób uwidacznia się pozytywny stosunek członków kadry 

pracowniczej względem wdrażania i stosowania cyfrowych platform technologicznych 

w przedsiębiorstwie, w którym realizuje Pan(i) swoje obowiązki zawodowe? 

  

Odpowiedzi Procent 

obserwacji N Procent 

  duże zaangażowanie w realizację zadań 

dotyczących wdrażania i 

wykorzystywania cyfrowych platform 

technologicznych 

83 17,8% 80,6% 

duża, nieprzymuszona chęć odbycia 

szkoleń w tym zakresie 
63 13,5% 61,2% 

aktywność w odniesieniu do generowania 

nowych pomysłów w związku ze 

stosowaniem cyfrowych platform 

technologicznych 

76 16,3% 73,8% 

formułowanie zgody w odniesieniu do 

wszelkich zmian, wynikających z 

wdrożenia cyfrowych platform 

technologicznych, w tym także tych 

związanych ze strukturą organizacyjną 

88 18,8% 85,4% 

duża gotowość na zmiany w zakresie 

własnych obowiązków zawodowych 
81 17,3% 78,6% 

zainteresowanie kolejnymi inwestycjami z 

zakresu wdrażania cyfrowych platform 

technologicznych 

76 16,3% 73,8% 

Ogółem 467 100,0% 453,4% 

Rys. 2. Przejawy pozytywnego stosunku członków kadry kierowniczej względem wdrażania i 14 

stosowania cyfrowych platform technologicznych (opracowanie własne) 15 
Większość członków kadry kierowniczej (73,8%) badanych przedsiębiorstw dostrzegła fakt, 16 

że CPT wpływają na aktywność pracowników w odniesieniu do generowania nowych, 17 
innowacyjnych pomysłów czy koncepcji działania. W ten sposób można stwierdzić, że 18 

innowacja, jaką niosą ze sobą CPT, „rodzi” kolejne innowacje. Nawiązuje to do opisanego już 19 
procesu, jaki został scharakteryzowany przez Schumpetera i który dotyczy zrywania z rutyną 20 
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oraz do wytrącania „utartych ścieżek”, będącego wynikiem działalności innowacyjnej i 1 
prowadzącego do rozwijania zupełnie nowych rozwiązań czy technologii. 2 

Konieczne jest podkreślenie tego, że digital technology platforms stanowią przejawy w 3 
zasadzie każdego rodzaju innowacji spośród tych, które wyodrębnił Schumpeter. Jako przykład 4 

można w tym miejscu opisać Polskie Platformy Technologiczne (PPT), które w wielu 5 
wypadkach mają charakter cyfrowy, umożliwiając dostęp swoim użytkownikom poprzez kanał 6 

internetowy. Platformy takie umożliwiają koncentrację wielu partnerów w kontekście 7 
wdrażania strategii rozwoju gospodarki i określonych technologii. Skupiają one innowacyjne 8 

przedsiębiorstwa czy organizacje, dążąc do stworzenia im warunków do szerokiego 9 
współdziałania (Siemaszko, 2012, s. 11). Wśród takich platform znajduje się między Polska 10 
Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej. W jej ramach, biorąc pod 11 

uwagę typologię opracowaną przez Schumpetera, wdrażane są innowacje produktowe 12 
(opracowywanie inteligentnych usług mobilnych, w tym w obszarze UMTS/3G czy WiMAX) 13 

i technologiczne (technologie mobilne, software), jak również te polegające na zdobywaniu 14 
nowych rynków zbytu dla polskich produktów i technologii, pozyskiwaniu nowych źródeł 15 

surowców oraz wprowadzaniu nowych organizacji produkcji (działania z zakresu budowy 16 
infrastruktury biznesowej dla komunikacji mobilnej i bezprzewodowej, intensyfikacji 17 

współpracy środowisk naukowych polskich i zagranicznych czy komercjalizacji badań 18 
naukowych (7pr.kpk.gov.pl, 2019). Warto jeszcze podkreślić, że niektóre spośród CPT 19 

prowadzą nawet do tworzenia zupełnie nowych rynków zbytu. W tym zakresie trzeba 20 
wspomnieć o online marketplaces, a więc rynkach online, na których możliwe jest 21 

dokonywanie transakcji kupna – sprzedaży i które są uznawane za jeden z najważniejszych 22 
rodzajów CPT (Kirchner, Schüßler, 2018, s. 131). Przykładami online marketplaces są takie 23 

platformy, jak Allegro.pl, Amazon.com czy eBay.pl 24 
W odniesieniu do cyfrowych platform technologicznych cały czas aktualne są poglądy 25 

Schumpetera na temat tzw. fal innowacji. Uznał on, że w gospodarce kapitalistycznej występują 26 
cykle koniunkturalne, które są wywoływane przez różne branże przemysłu. W ramach tych 27 

cykli dochodzi do „zakłócania gospodarki” przez technologiczne innowacje, co jest związane 28 
z tym, że „kapitalizm […] nigdy nie może być stacjonarny” (Schumpeter, 1994, s. 82). 29 

Wchodzenie innowacji do powszechnego użycia wywołuje wspomniane fale, których w 30 
historii, według Schumpetera i kontynuatorów jego myśli, było dotąd pięć. Przy tym 31 

charakterystyczne jest to, że każda kolejna fala innowacji była krótsza od poprzedniej i 32 
kończyła się w momencie, gdy innowacyjna technologia osiągała dojrzałość i korzyści z niej 33 

płynące zaczynały maleć. Wtedy następowała faza depresji, po której znów pojawiała się fala 34 
innowacji, niszcząca stare struktury instytucjonalne i zastępująca je nowymi, o wiele bardziej 35 

efektywniejszymi niż poprzednie (Solow, 1999, s. 7-8). 36 
Najbardziej interesującą, z punktu widzenia kwestii podjętych w pracy, jest ostatnia spośród 37 

tych fal. Rozpoczęła się ona w 1990 r. i będzie trwała do około 2020 r., przy czym trzeba 38 
podkreślić, że została ona wyodrębniona przez kontynuatorów dokonań Schumpetera,  a więc 39 

C. Freemana i L. Soete Charakteryzuje ją intensywny rozwój sieci cyfrowych oraz 40 
oprogramowania, w tym głównie Internetu, dzięki któremu dokonała się wręcz ogromna 41 

rewolucja w funkcjonowania firm i wdrażaniu nowoczesnych technologii. Skutkiem tego stało 42 
się uwidocznienie się gwałtownych zmian we wszystkich dziedzinach życia człowieka, co z 43 

kolei dało podstawę do powstania nowej gospodarki, czyli gospodarki opartej na wiedzy, w 44 
skrócie GOW (Stos-Roman, 2011, s. 66-67), określanej również jako gospodarka cyfrowa 45 

(Makulska, 2012, s. 175). Charakteryzuje się ona tym, że bazuje przede wszystkim na 46 
produkcji, dystrybucji oraz stosowaniu na ogromną wręcz skalę wiedzy i informacji (OECD, 47 
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1999, s. 82). Jest to gospodarka, w której głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego staje 1 
się ciągłe i kompleksowe wykorzystywanie oraz tworzenie wiedzy. Wiedza ta jest główną siłą 2 

napędową i motorem wzrostu gospodarczego, przy czym to, co charakteryzuje 3 
przedsiębiorstwa działające w ramach takiej gospodarki to fakt, że są one w stanie efektywnie 4 

przyswajać, tworzyć, przekazywać i wykorzystywać tę wiedzę (World Bank, 2006, s. 2-3). 5 
Nie można stwierdzić, że Schumpeter przewidział powstanie gospodarki opartej na wiedzy, 6 

ale faktem jest, że na podstawie jego teorii można wyodrębnić następujące po sobie fale 7 
innowacji, których kolejnym etapem jest właśnie GOW oparta na innowacji pod postacią na 8 

przykład cyfrowych platform komunikacyjnych Przy tym Schumpeter słusznie dostrzegł, że 9 
„innowacja możliwa jest bez tego wszystkiego, co utożsamiamy z wynalazkiem, ponieważ 10 
wynalazek niekoniecznie musi indukować innowacje” (Schumpeter, 1939, s. 84). Widać to 11 

doskonale we współczesnej gospodarce cyfrowej, w której nie tylko konkretne produkty, takie 12 
jak komputer osobisty, Internet czy telefon komórkowy, zdecydowały o uwidocznieniu się 13 

piątej fali innowacji, ale wpływ na to miało również upowszechnianie się wiedzy i jej 14 
wykorzystywania w ramach działania digital technology platforms.  Platformy takie, w tym na 15 

przykład te oparte na Big Data czy technologii chmurowej (cloud computing), pozwalają na 16 
efektywne poszukiwanie, gromadzenie, przekazywanie i upowszechnianie wiedzy, a więc na 17 

to, co jest sednem GOW. Co więcej, funkcjonowanie platform, w tym głównie tych o 18 
charakterze komunikacyjnym, stwarza podstawy do intensyfikowania relacji i kooperacji 19 

pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, w tym również w wymiarze 20 
międzynarodowym. CPT to więc jedne z podstawowych atrybutów piątej fali innowacji, którą 21 

można wyodrębnić na podstawie poglądów Schumpetera. Nie bez przesady więc w literaturze 22 
naukowej pisze się o tej fali jako o tzw. platform economy, a więc gospodarce platformowej 23 

(Busch, Dannemann, Schulte-Nölke, Wiewiórkowska-Domagalska, Zoll, s. 164). 24 
Schumpeter słusznie zauważył, że innowacji nie można utożsamiać wyłącznie z 25 

wynalazkami, gdyż duża liczba tych wynalazków nie stanie się automatycznie innowacjami bez 26 
wdrożenia ich do masowej produkcji. W związku z tym muszą być tworzone warunki do tego, 27 

by wynalazki trafiały do tej produkcji. We współczesnej gospodarce jest to możliwe głównie 28 
dzięki istnieniu sieci cyfrowych, które są tworzone w następstwie wdrażania CPT bądź stają się 29 

integralnymi elementami tych platform (Carter, Williams, 1958, s. 29). 30 
W ramach teorii innowacji Schumpeter zaznaczył, że to producenci, a nie konsumenci 31 

decydują o rozwoju gospodarczym osiąganym dzięki innowacjom. Wynika to z tego, że o ile 32 
w gospodarce stacjonarnej to potrzeby konsumenta były czynnikiem, który decydował o tym, 33 

jakie produkty były oferowane przez producentów, o tyle w gospodarce nowego typu, w tym 34 
również GOW, konsument odgrywa raczej bierną rolę. Tak ujął to sam Schumpeter (1939, s. 35 

47): 36 
„Linie kolejowe nie pojawiły się, ponieważ konsumenci przejęli inicjatywę i wyrazili 37 

efektywny popyt na ich usługi, przedkładając je nad usługi dyliżansów pocztowych. Podobnie 38 
to nie konsumenci pierwsi wyrazili potrzebę i popyt na lampy elektryczne albo na nylonowe 39 

pończochy, podróżowanie samochodami lub samolotami, słuchanie radia albo żucie gumy. 40 
Olbrzymia większość zmian w strukturze dóbr konsumpcyjnych została wymuszona przez 41 

producentów na konsumentach. Ci ostatni najczęściej opierali się zmianom i musieli być 42 
dopiero odpowiednio »wyedukowani« przez rozbudowane psychotechniki reklamy”. 43 

Stwierdzenie to nie straciło na swej aktualności i może zostać odniesione do wyzwań, które 44 
wiążą się z funkcjonowaniem CPT. Warto bowiem zauważyć, że w XX w. wprawdzie 45 

konsumenci cały czas dążyli do tego, by jak najszybciej przekazywać informacje innym 46 
osobom i móc kontaktować się z nimi w wieloaspektowy sposób, również w ramach realizacji 47 
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transakcji kupna-sprzedaży, to jednak dopiero wdrożenie narzędzi internetowych, w tym CPT, 1 
spowodowało, że zamiast telefonu czy faksu mogli oni efektywnie i w złożony sposób 2 

porozumiewać się poprzez kanały internetowe. Co istotne, wiele osób nadal z rezerwą 3 
podchodzi do technologii internetowych, obawiając się o bezpieczeństwo swoich danych czy 4 

pieniędzy. Poglądy Schumpetera na temat tego, że popyt na innowacje jest generowany przez 5 
producentów, a nie konsumentów, jest więc jak najbardziej aktualny we współczesnej 6 

gospodarce cyfrowej. Trzeba jednak nadmienić, że poszczególne spośród CPT pojawiają się w 7 
dużej mierze w następstwie analizowania tego, jak zmienia się popyt wśród współczesnych 8 

konsumentów na określone usługi i jakie mają oni wymagania w odniesieniu na przykład do 9 
sposobów i tempa komunikacji czy realizacji procesów biznesowych. Poszczególne CPT są 10 
więc pochodną tych wymagań, decydująca jednak rola w odniesieniu do ich tworzenia dotyczy 11 

producentów. 12 
W ramach teorii Schumpetera ważne znaczenie ma wspomniana już tzw. twórcza destrukcja. 13 

Jest ona zauważalna na szeroką skalę we współczesnej gospodarce, w tym w odniesieniu do 14 
funkcjonowania CPT. Trzeba podkreślić, że „w przeciągu kilku ostatnich dekad w 15 

błyskawicznym tempie rozwinęła się nowa rzeczywistość gospodarcza, w której kluczową rolę 16 
nie odgrywają już surowce, wielkość siły roboczej czy nawet kapitał finansowy, ale wiedza lub 17 

wartości niematerialne. Z czołówki najbardziej wartościowych firm świata zniknęły 18 
przykładowo koncerny paliwowe czy motoryzacyjne, a ich miejsce zastąpiły firmy operujące 19 

cyfrowymi platformami, których główne aktywa są niewidoczne, ale mają wpływ na wycenę 20 
ich wartości” (MPiT, 2019, s. 11). W tym kontekście wspomniany już M. Kreczmar stwierdził: 21 

„kto pomyślał 6-7 lat temu, że Facebook zastąpi gazety, telewizję, czy obsługę klienta 22 
(Forbes.pl, 2017). 23 

Obecnie to właśnie „giganci cyfrowi”, tworzący tzw. „Wielką Piątkę”, czyli największe 24 
platformy technologiczne na świecie (Dolata, 2017, s. 5), należą do najbardziej wartościowych 25 

i najmocniej oddziałujących na światową gospodarkę przedsiębiorstw na świecie. Na czele 26 
zestawienia, opracowanego przez Forbesa w 2017 r. (za: Lewicki, 2018, s. 177), znajduje się 27 

Apple (wartość marki na poziomie 170,0 mld dolarów, przychody w wysokości 214,2 mld 28 
dolarów). Dalsze miejsca zajmuje Google (odpowiednio 101,8 i 80,5 mld dolarów), Microsoft 29 

(87,0 i 85,3 mld dolarów) oraz Facebook (73,5 i 25,6 mld dolarów) i dopiero piąte miejsce 30 
przypadło koncernowi, którego nie można zaliczyć do CPT (Coca-Cola). Kolejna lokata jednak 31 

należy do następnego przedstawiciela „Wielkiej Piątki”, czyli Amazona (wartość marki na 32 
poziomie 54,1, a przychody – 133,0 mld dolarów). Dane te świadczą o tym, że w wyniku 33 

„twórczej destrukcji” platformy typu Google, Amazon czy Facebook uzyskały dominująca 34 
pozycję w światowej gospodarce kosztem na przykład koncernów paliwowych czy 35 

motoryzacyjnych. 36 
Należy dodać, że według Stępnickiej (2013, s. 33-34) „proces utraty silnej, dominującej 37 

pozycji przez […] firmy, które tracą swoją pozycję na rzecz innych, nowych podmiotów i które 38 
tworzą lepsze produkty, stanowi nieuchronny element każdej gospodarki rynkowej”. W ten 39 

sposób należy stwierdzić, że twórcza destrukcja cały czas jest zauważalna na rynku. Jest ona 40 
nierozerwalnie powiązana z wdrażaniem innowacji i pojawianiem się nowych firm, prowadząc 41 

do wzrostu gospodarczego i na przykład ulepszania metod produkcji czy unowocześniania 42 
produktów i usług. Ma więc ona pozytywny wpływ na całą gospodarkę światową (Acs, 43 

Carlsson, Karlsson, 1999, s. 103-104). Jest to całkowicie zbieżne z poglądami Schumpetera na 44 
ten temat, który stwierdził, że twórcza destrukcja, idąca w parze z innowacjami i 45 

udoskonaleniami, wpływa pozytywnie na dynamikę rozwoju gospodarczego. 46 
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Warto nadmienić, że w wyniku wdrażania CPT nierzadko tworzone są zupełnie nowe 1 
modele biznesowe, które zastępują stare modele (jest to więc twórcza destrukcja), kładąc nacisk 2 

na ułatwianie wymiany informacji i danych pomiędzy różnorodnymi podmiotami. W modelach 3 
takich możliwe jest łączenie producentów oraz finalnych odbiorców określonych produktów 4 

czy usług w celu realizacji transakcji kupna – sprzedaży, jak również tworzenie podstaw do 5 
kooperacji przedsiębiorstw w celu wytwarzania i oferowania do sprzedaży innowacyjnych 6 

produktów czy usług (Morgan, Hintermann, Vazirani, 2016, s. 8). Należy dodać, że podczas 7 
badań własnych respondentom zadano pytanie odnośnie tego, czy dostrzegają oni wpływ CPT 8 

na tworzenie i rozwijanie innowacyjnych modeli biznesowych. Wyniki w zakresie odpowiedzi 9 
udzielonych przez nich na to pytanie znajdują się na rys. 3. 10 

 11 

 12 

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że cyfrowe platformy technologiczne 

umożliwiają tworzenie i rozwijanie innowacyjnych modeli biznesowych? 

  Częstość Procent 

  zdecydowanie się zgadzam 63 52,1 

raczej się zgadzam 45 37,2 

ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 12 9,9 

raczej się nie zgadzam 1 0,8 

Ogółem 121 100,0 

Rys. 3. Wpływ CPT na innowacyjne modele biznesowe według respondentów badań 13 
własnych (opracowanie własne) 14 

Wpływ CPT na tworzenie i rozwijanie innowacyjnych modeli biznesowych został 15 
dostrzeżony przez 89,3% członków populacji badawczej, przy czym 52,1% stwierdziło, że 16 

zdecydowanie, a kolejne 37,2, że raczej się zgadza ze stwierdzeniem odnośnie takiego wpływu. 17 
Dane te wskazują na to, że CPT można uważać za narzędzia do budowy innowacyjnych modeli 18 

biznesowych, a nawet że niektóre spośród nich są takimi modelami, przy czym, zgodnie z teorią 19 
Schumpetera, zastępując stare modele, inicjują one twórczą destrukcję. 20 

Tak naprawdę część procesów wywołanych cyfryzacją gospodarki bardziej odpowiada 21 
drugiej rewolucji handlowej niż czwartej rewolucji przemysłowej. W pewnym sensie 22 

cyfryzacja przetarła nowe szlaki handlowe w logistyce. Dlatego do rozwiązania wielu nowych 23 
problemów najwłaściwsze będzie międzynarodowe prawo handlowe regulujące kwestie 24 

dostępu do rynków zbytu i swobodnego przepływu dóbr. Najprawdopodobniej jednak rozwój 25 
gospodarki cyfrowej doprowadzi do dalszego scalania międzynarodowego prawa handlowego 26 

i gospodarczego. 27 

6. Podsumowanie 28 

Na podstawie podjętych w artykule rozważań należy podkreślić, że teza, jaka została 29 

postawiona we wstępie do niego, została potwierdzona. Teoria innowacji Josepha Schumpetera 30 
wykazuje bowiem ścisły związek z funkcjonowaniem we współczesnej gospodarce cyfrowych 31 

platform technologicznych (digital technology platforms). Przede wszystkim należy zwrócić 32 
uwagę na to, że większość czy może nawet wszystkie spośród tych platform wykazują się 33 
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nowatorstwem w odniesieniu do stosowanych w ich ramach funkcjonalności, programów czy 1 
systemów informatycznych oraz aplikacji. W ten sposób CPT są innowacyjne, gdyż jak 2 

wskazywał na to Schumpeter, polegają na oferowaniu konsumentom zupełnie nowych dóbr czy 3 
usług (na przykład płatności realizowane przy pomocy telefonu zamiast karty płatniczej przy 4 

wykorzystaniu platformy Google Pay), w ich ramach stosuje się bądź promuje się nie 5 
wykorzystywane dotąd technologie produkcji (Polskie Platformy Technologiczne) a poza tym 6 

niektóre spośród nich tworzą podstawy do zdobywania czy nawet tworzenia nowych rynków 7 
zbytu (przykładem są online marketplaces). Przy tym warto zauważyć, że CPT, poprzez swoją 8 

innowacyjność, promują działania innowacyjne wśród ich użytkowników, wpływając między 9 
innymi, jak wynika z badań własnych, zrealizowanych wśród 120 przedsiębiorstw, będących 10 
beneficjentami wsparcia finansowego z PO Innowacyjna Gospodarka, na tworzenie i 11 

rozwijanie innowacyjnych modeli biznesowych. 12 
Związek CPT z teorią innowacji Schumpetera uwidacznia się również w odniesieniu do tzw. 13 

fal innowacji. Platformy te bowiem są jednym z najważniejszych aspektów wyodrębnionej 14 
przez kontynuatorów dokonań tego badacza piątej fali, która rozpoczęła się około 1990 r. i która 15 

ma ścisły związek z intensywnym rozwojem sieci cyfrowych. W ramach tego etapu kluczowe 16 
znaczenie odgrywa wiedza, w tym jej gromadzenie i przekazywanie, w czym wydatny udział 17 

biorą właśnie digital technology platforms i systemy typu Big Data czy cloud computing. 18 
Niezbędne jest jeszcze wskazanie na to, że Schumpeter podkreślał, iż głównymi nośnikami 19 

innowacji są producenci, a nie konsumenci (jest to widoczne również w odniesieniu do CPT), 20 
a ponadto że dla współczesnej gospodarki charakterystyczna jest tzw. twórcza destrukcja, która 21 

polega na zastępowaniu starych struktur gospodarczych nowymi, w pełni innowacyjnymi (w 22 
tym kontekście CPT zastępują dominujące do niedawna na rynku światowym koncerny 23 

paliwowe czy motoryzacyjne). 24 
Rozważania podjęte w artykule pozwoliły więc, po raz pierwszy w odniesieniu do polskiej 25 

oraz światowej literatury fachowej, wykazać, że teoria innowacji Schumpetera pomimo, że 26 
została sformułowana już wiele lat temu, to jednak w swojej zasadniczej części cały czas 27 

pozostaje aktualna i odnosi się w wydatnym stopniu do funkcjonowania cyfrowych platform 28 
technologicznych typu Google, Apple, Amazon, Microsoft czy Facebook, których wpływ na 29 

światową gospodarkę jest coraz większy. Warto dodać, że postulowane jest, by aspekty podjęte 30 
w niniejszym artykule zostały w kolejnych pracach poszerzone o kwestie, dotyczące 31 

ewentualnych związków pomiędzy schumpeterowską koncepcję przedsiębiorstwa i 32 
przedsiębiorcy a funkcjonowaniem CPT. Jest to bowiem równie interesujące i dotąd niezbadane 33 

zagadnienie. 34 
 35 

 36 
 37 

 38 
 39 

 40 
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