
U N I W E R S Y T E T   S Z C Z E C I Ń S K I
ZESZYTY NAUKOWE NR 575

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 46

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

SEKTOR USŁUG. INNOWACJE. MARKETING

SZCZECIN 2010



Rada Wydawnicza
Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt

Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki
Edward Włodarczyk – przewodniczący Rady Wydawniczej

Aleksander Panasiuk – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw
Edyta Łongiewska-Wijas – redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego

Recenzenci
dr hab. Beata Filipiak, prof. US

dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. UE
dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. UEP
dr hab. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
dr hab. Robert Tomanek, prof. AE
dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US

Redaktorzy naukowi
dr hab. Beata Filipiak, prof. US

dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US
dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US

Sekretarz redakcji
mgr Izabela Ostrowska

Redaktor Wydawnictwa
Krzysztof Gołda

Skład komputerowy
Wiesława Mazurkiewicz

Korekta
Krzysztof Gołda

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010

ISSN 1640-6818
ISSN 1896-382X

WYDAWNICTWO  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO
Wydanie I. Nakład 100 egz. Ark. wyd. 19,0. Ark. druk 22,8. Format B5.



SPIS TREŚCI

Wstęp ............................................................................................................................  7

JOLANTA BURANDT
Rola marketingu w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw 
w dobie kryzysu  ..................................................................................................  9

ALEKSANDRA CHOŁODOWSKA
Kryzys szansą na własne „M” ............................................................................  19

URSZULA CHRĄCHOL
Kryzys gospodarczy i jego wpływ na działania marketingowe 
na przykładzie branży farmaceutycznej .............................................................  27

JACEK CHUDZICKI 
Szanse i bariery w budowie jednolitego rynku usług 
w Unii Europejskiej .............................................................................................  35

KINGA ĆWIGOŃ-SZYMCZAK
Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
w dobie kryzysu  ..................................................................................................  49

MATEUSZ GOŁBA
Zarządzanie wiedzą w outsourcingu usług informatycznych  ...........................  59

MARTA GÓRSKA
Fundusze private equity alternatywnym sposobem finansowania 
innowacyjnych projektów sektora MŚP w dobie kryzysu finansowego ............  69

AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA
Społeczna odpowiedzialność sektora motoryzacyjnego 
w dobie kryzysu gospodarczego 
(na przykładzie koncernów Toyota i Volkswagen) .............................................  81

PIOTR GUTOWSKI
Podstawowe cechy, funkcje i determinanty kreujące 
społeczeństwo informacyjne w nowoczesnej gospodarce  .................................  93



4

AGNIESZKA JANOTA
Kluczowe czynniki sukcesu w branży e-commerce w Polsce 
jako szansa na sukces małych sklepów internetowych  ......................................  107

MARCIN JANOWSKI
Marka jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynkach 
w dobie kryzysu  ..................................................................................................  123

ZUZANNA KŁOS
Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie rynku 
usług transportowych w Polsce  ..........................................................................  131

IZABELA KOWALCZYK
Mentoring dla małych i średnich firm – niezbędne narzędzie wsparcia 
w okresie kryzysu  ...............................................................................................  145

EMILIA KUCIABA
Znaczenie zawodności rynku oraz roli państwa w polityce transportowej .......  155

MICHAŁ KUŚCIŃSKI
Prace Poczty Polskiej w zakresie wdrażania systemów logistycznych 
w kontekście obsługi klienta kluczowego  ..........................................................  163

ANNA LACHOWSKA
Wpływ dekoniunktury na funkcjonowanie rynku usług medycznych 
w Polsce ...............................................................................................................  175

URSZULA MACIEJCZUK-TYTUS
Marketing relacyjny w usługach edukacyjnych  .................................................  183

MAGDALENA MAŁACHOWSKA
Klastry w czasach kryzysu .................................................................................  191

KATARZYNA NOWACKA-BANDOSZ
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku usług czystych 
i możliwości jej poprawy  ....................................................................................  197

GRZEGORZ ANDRZEJ OLKOWSKI
Programy edukacyjne jako egzemplifikacja działań proefektywnościowych 
i antykryzysowych na przykładzie Urzędu Miasta Szczecin  ............................  209



5

IZABELA OSTROWSKA
Rekomendacje konsumenckie jako sposób pozyskiwania klientów 
w dobie kryzysu  ..................................................................................................  219

TOMASZ JAN PALCZEWSKI
SaaS jako trend rozwoju IT w dobie kryzysu .....................................................  229

PIOTR PIOTROWICZ
Zarządzanie procesowe kluczem do efektywności w dobie kryzysu  ................  237

RENATA PISAREK
Pasażerski transport lotniczy na świecie w dobie kryzysu gospodarczego .......  247

JOLANTA RAB-PRZYBYŁOWICZ, ALEKSANDRA SIBILSKA
Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju usług medycznych
w dobie kryzysu  ..................................................................................................  257

ANDRZEJ RZECZYCKI
Migracja wartości w sektorze usług logistycznych 
w okresie kryzysu gospodarczego ......................................................................  269

WIOLETA SAMITOWSKA, ANTONI GWAREK
Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności .........................  277

MAŁGORZATA SMOLSKA
Kapitał ludzki w dobie kryzysu ..........................................................................  289

MARIUSZ SOWA
Kryzys na polskim rynku usług w branży TSL .................................................  301

AGNIESZKA STRYCHARCZYK
Wiarygodność ekonomiczna – newralgiczny element budowy 
relacji biznesowych w czasie kryzysu ................................................................  311

HUBERT ŚWIADEK
Komunikacja marketingowa głównych producentów 
artykułów wyposażenia łazienek w Polsce  ........................................................  321

MONIKA TATARCZUK
Marketing polityczny w czasie kryzysu gospodarczego ....................................  331



6

WŁADYSŁAW WOJAN
Wpływ wyników badań marketingowych 
na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa  ......................................................  341

MONIKA WOJTKIEWICZ 
Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności 
przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim 
w dobie kryzysu finansowego  ............................................................................  353



WSTĘP

Sektor usług nabiera coraz większego znaczenia w strukturze gospodarki 
globalnej i gospodarek narodowych. Wyjątkowa rola usług w gospodarce global-
nej przejawia się w zapotrzebowaniu na nie zarówno w społeczeństwach wysoko 
rozwiniętych, jak i w społeczeństwach rozwijających się. Usługi stają się siłą na-
pędzającą pozostałe sektory gospodarki. Udział usług w produkcie narodowym 
brutto wielu krajów (nie tylko Polski czy Unii Europejskiej) stale wzrasta. Prak-
tycznie rzecz biorąc, współcześnie żadne oferty rynkowe nie mogą istnieć bez 
wspierania ich usługami. Wsparcie to dotyczy działalności stricte produkcyjnej 
(przemysłowej) i rolniczej, ale należy też zauważyć, że jedne branże usługowe 
wspierają inne. Stąd problematyka roli sektora usług w gospodarce staje się coraz 
częściej obszarem zainteresowania badań naukowych, zwłaszcza nauk ekono-
micznych. Badania dotyczą kwestii funkcjonowania sektora usług jako całości, 
wraz z relacjami sektor usług a gospodarka i społeczeństwo (poziom makroeko-
nomiczny), zagadnień związanych z działalnością poszczególnych branż usługo-
wych (poziom mezoekonomiczny), a także przedsiębiorstw usługowych funkcjo-
nujących w tych branżach (poziom mikroekonomiczny). 

Problematyka funkcjonowania sektora usług stała się przedmiotem II Ogól-
nopolskiej Konferencji Doktorantów „Młodzi ekonomiści wobec kryzysu”, zor-
ganizowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Zagadnienia dotyczące usług, zwłaszcza w wymiarach makro- 
i mezoekonomicznym z uwzględnieniem problematyki kryzysu gospodarczego, 
zostały podjęte przez doktorantów ze środowisk naukowych uczelni publicznych 
Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Szczecina. 

Autorzy skupili swoje rozważania na problematyce instrumentarium eko-
nomicznego oraz na formach zarządzania sektorem usług i branżami usługowy-
mi, wskazując rozwiązania mogące przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym i je 
osłabiać. Szczególną uwagę skierowano na problematykę innowacyjności i mar-
ketingu. 

Redaktorzy naukowi niniejszego Zeszytu Naukowego wyrażają dużą sa-
tysfakcję zarówno z podjęcia przez doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 
inicjatywy zorganizowania konferencji, jak i z przygotowania zbioru referatów, 
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a przede wszystkim z wyboru tematyki związanej ze współczesnymi trendami ba-
dawczymi w naukach ekonomicznych i aktualnymi problemami gospodarczymi. 
Trzydzieści cztery zaprezentowane tu teksty naukowe stają się cennym głosem 
młodych ekonomistów (kandydatów nauk) w dyskusji nad rozwojem gospodarki 
postindustrialnej w kraju, Unii Europejskiej i w wymiarze globalnym, a ponadto 
stanowią nie tylko materiał źródłowy, lecz także podstawę do kontynuowania 
badań zarówno indywidualnych, jak i prowadzonych w zespołach badawczych.

Aleksander Panasiuk
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JOLANTA BURANDT  *

ROLA MARKETINGU 
W FUNKCJONOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

W DOBIE KRYZYSU

Wprowadzenie

Okres recesji zawsze kojarzy się ze spowolnieniem gospodarczym. W celu 
utrzymania stałego poziomu sprzedaży swoich produktów każde przedsiębior-
stwo prowadzi dział marketingu, którego zadaniem jest rozpowszechnianie in-
formacji o działalności firmy i jej produktów (usług). Czas spowolnienia gospo-
darczego dla wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw jest okresem 
zarówno zmniejszania nakładów na działalność marketingową, jak i oszczędno-
ści dotyczących wynagrodzeń pracowników.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w działal-
ności regionu, w którym się znajdują. Elastycznie kształtują koszty, co pozwala 
im osiągać relatywnie wysoką efektywność; skutecznie wyzwalają różne formy 
przedsiębiorczości, sprawnie funkcjonują i są mobilne na rynku. MŚP przesądza-
ją ostatecznie o decentralizacji gospodarki i wprowadzają ją na tory gospodarki 
rynkowej1. Możliwość swobody działania MŚP, wykorzystanie zasobów, wol-
ność integrowania się – przyczyniają się do powstawania efektywnych procesów 
gospodarczych i powodują wzrost zamożności społeczeństwa w danym regionie. 
Zmiana stylu życia właścicieli firm i ich pracowników jest efektem swobody wy-
boru, wolności gospodarczej, efektywnej przedsiębiorczości.

*  Jolanta Burandt – mgr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński.

1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu,  red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 
2004, s. 19.
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Udział MŚP w gospodarce Polski

Przedsiębiorstwa sektora MŚP odgrywają znaczącą rolę w gospodarce Pol-
ski. Należy tu przybliżyć definicję produktu krajowego brutto (PKB) oraz war-
tości dodanej, będącej jego podstawowym elementem. PKB stanowi końcowy 
rezultat działalności wszystkich sektorów instytucjonalnych lub wszystkich sek-
cji gospodarki narodowej, powiększony o różne składniki w zależności od tego, 
w jakich cenach jest wartość dodana brutto. Krótko dla przypomnienia: wartość 
dodana jest przyrostem wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu 
produkcji2. 

Największy udział w tworzeniu PKB w latach 2001–2005 miał sektor przed-
siębiorstw prywatnych. Jego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto w sekto-
rze przedsiębiorstw był znaczący. W 2000 r. wartość dodana wytworzona przez 
ten sektor wyniosła 171 498 mln zł, a w 2005 r. – 251 975 mln zł, co stanowiło 
aż 63% wartości dodanej brutto wytworzonej przez cały sektor przedsiębiorstw. 
Udział w tworzeniu PKB przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Udział MŚP w tworzeniu PKB w latach 2004–2007

Rok 2004 2005 2006 2007

Mikro 31,3 31,4 31,0 30,1
Małe 6,8 7,3 7,4 7,3
Średnie 9,5 8,8 9,3 10,0
Ogółem 47,6 47,5 47,7 47,4

Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 
red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 25.

Największy udział w tworzeniu PKB miały – wbrew oczekiwaniom – mi-
kroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 0 do 9 pracowników. 

Według danych uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści udział MŚP w tworzeniu PKB, z uwzględnieniem wartości dodanej wytwo-
rzonej przez przedsiębiorstwa działające w tzw. szarej strefie, wyniósł w latach 
1999–2005 ok. 50–55%3. Istotne miejsce zajmuje również eksport MŚP. W ciągu 

2 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 26.
3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, red. 

S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007, s. 17.
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czterech lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport wzrósł o ok. 100%, 
a inwestycje bezpośrednie w latach 2003–2007 wzrosły czterokrotnie. Globali-
zacja polskiej gospodarki okazała się zjawiskiem korzystnym dla jej dynamiki 
i modernizacji. Przeszkodą stał się kryzys, który spowodował liczne zawiro-
wania w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Przyśpieszony wzrost PKB 
spowodował hamowanie pozytywnych przemian wewnątrz przedsiębiorstw, co 
oznacza spadek konkurencyjności w stosunku do rynków zagranicznych.

Oprócz wartościowego (PKB) udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w rynku można potwierdzić ich istotną rolę pod względem liczebności. Ustawa 
o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1998 r. przyczyniła się do rozwoju przed-
siębiorczości w polskiej gospodarce. Przed rokiem 1989 Polscy przedsiębiorcy 
zmagali się z brakiem zainteresowania przedsiębiorczością ze strony ówczesnych 
władz. Przedsiębiorcy z firm mikro, małych i średnich, będący równocześnie ich 
właścicielami, są w tym sektorze grupą najliczniejszą, która ma uzasadnienie 
historyczne4. Właściciele z tych grup to przede wszystkim: rzemieślnicy, sklepi-
karze, drobni hurtownicy, restauratorzy itp. W warunkach gospodarki rynkowej 
stanowią oni istotną grupę przedsiębiorców.

Tabela 2 pokazuje tworzenie działalności gospodarczej i tendencje rozwojo-
we w poszczególnych latach.

Tabela 2

Wykaz podmiotów gospodarczych według klas wielkości w latach 2003–2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ogółem 3 581 593 3 576 830 3 615 621 3 636 039 3 685 608 3 757 093
0–9 3 410 233 3 402 150 3 436 841 3 455 565 3 502 303 3 568 137
10–49 137 974 141 499 145 745 147 393 150 128 154 833
50–249 28 329 28 309 28 343 28 406 28 462 29 323
250–999 4 153 4 009 3 896 3 863 3 911 3 996
1000 i więcej 904 863 796 812 804 804

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

4 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych i średnich firm, 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003 , s. 32.
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W celu zobrazowania rozwoju autor pozwolił sobie na wyszczególnienie da-
nych liczbowych przedstawiających powstawanie i likwidację podmiotów gospo-
darczych w latach 2004–2008 (tab. 3).

Tabela 3

Wzrost/spadek liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004–2008

2004 2005 2006 2007 2008

Ogółem –4 763 +38 791 +20 418 +49 569 +71 485
0–9 –8 083 +34 691 +18 724 +46 738 +65 834
10–49 –3 525 +4 246 +1 648 +2 735 +4 705
50–249 –20 +34 +63 +56 +861
250–999 –144 –113 –33 +48 +85
1000 i więcej –41 –67 +16 –8 0

Źródło:  tab. 1.

Jak wynika z powyższych danych, rozwój przedsiębiorstw mikro, małych 
oraz średnich był bardzo korzystny w latach 2007 i 2008. W 2004 r. upadło wie-
le przedsiębiorstw, a szczególnie mikro – związane to było z niedostosowaniem 
się firm do wymogów Unii Europejskiej. W przedsiębiorstwach mikro, małych 
i średnich tylko w roku 2008 znalazło pracę więcej ludzi niż w przedsiębior-
stwach zatrudniających 250–999 oraz 1000 i więcej pracowników. 

Sektor MŚP jest istotnym elementem gospodarki kraju. W 2006 r. wy-
tworzył on 47,7% PKB. Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 
pracowników wytworzyły tylko 22,7% PKB. Warto również zwrócić uwagę na 
zatrudnienie w sektorze MŚP. Tylko w 2006 r. pracę w tych przedsiębiorstwach 
znalazło 3 500 700 osób, z czego ok. 40% zatrudnionych było w przedsiębior-
stwach mikro, a w sektorze MŚP ogółem zatrudnionych było 70% osób.

Działanie MŚP w czasie kryzysu

Według Bogdana Wawrzyniaka5 kryzys dotyczący działalności firmy ozna-
cza sytuację przedsiębiorstwa, w której na skutek spiętrzenia się różnych trud-
ności zagrożone jest realizowanie podstawowych funkcji i występują problemy 

5 Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, red. B. Wawrzyniak, PWE , War-
szawa 1984, s. 38–39.
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z usunięciem tych trudności. Obecna sytuacja potwierdza występowanie licz-
nych problemów utrudniających prowadzenie działalności przez podmioty gos-
podarcze. Sytuacja na rynku jest sprawdzianem umiejętności dla firm. Wymaga 
znacznie więcej wysiłku i pomysłowości, aby utrzymać się w branży. Kryzys 
wymusza na firmach ostrożność w ocenie kontrahenta oraz bardziej uważnych 
decyzji finansowych. Niepewność przyszłości spowalnia podejmowanie decyzji 
i powoduje nietypowe zachowania właścicieli firm. Znaczenie i rola sektora MŚP 
w gospodarce rynkowej XX w. ulegała zmianom i zależała od wielu uwarun-
kowań: politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, terytorialnych i innych. 
Dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła istotna zmiana 
uwarunkowań w działalności MŚP. Stało się to w związku z otwarciem krajo-
wego rynku Polski dla produktów i towarów pochodzących z krajów Unii oraz 
pojawieniem się licznych konkurentów zagranicznych działających na polskim 
rynku.

W czasie kryzysu MŚP są organizacjami doskonale sobie radzącymi i po-
noszącymi mniejsze ryzyko niż duże przedsiębiorstwa. Wynika to z braku nad-
miernych ambicji rozwojowych6, co jest niedoceniane czy krytykowane w okresie 
dobrej koniunktury. Małe przedsiębiorstwa nie są zbytnio zaangażowane w ryzy-
kowne operacje finansowe. Funkcjonowanie sektora MŚP w warunkach ciągłych 
zmian – takich jak zmiany przepisów, warunków konkurencji, zmiany dostępu 
do źródeł finansowania, zmiany na rynkach zaopatrzenia, pracy – jest utrudniane 
już od dwudziestu lat. Stąd umiejętność szybkiej adaptacji do warunków istnieją-
cych na rynkach. W związku zarówno z rozmiarem, jak i specyfiką sektora małe 
i średnie firmy są bardziej elastyczne niż duże przedsiębiorstwa. MŚP mają moż-
liwość zmniejszania lub zwiększania rozmiarów swojej działalności w zależności 
od warunków rynkowych. 

Niski poziom inwestycji sektora MŚP powoduje, że firmy te są w mniej-
szym stopniu poddane cyklowi koniunkturalnemu oraz będą słabiej odczuwać 
skutki przerwanych lub niedokończonych inwestycji. Zdecydowana większość 
małych i średnich przedsiębiorstw nie korzysta z kredytów bankowych i co za 
tym idzie, poziom zadłużenia tego sektora jest mniejszy w porównaniu z rozmia-
rami sprzedaży. Według prognoz ekonomistów kryzys będzie – czy nawet już jest 
– odczuwalny w produkcji przemysłowej. Przedsiębiorstwa małe i mikro działają 
głównie w sektorze usług, turystyki, handlu, napraw oraz w budownictwie. Usłu-

6 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. 
A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 103.
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gi budowlane świadczone przez małe przedsiębiorstwa dotyczą jedynie drobnych 
prac i remontów, a na tego typu prace będzie zawsze popyt. 

Sektor MŚP nie jest jednak zupełnie wolny od kryzysu. Pracodawcy zmu-
szeni są redukować koszty funkcjonowania firm. Pracownicy nie są pewni swo-
jej przyszłości. W atmosferze niepewności trudno jest budować przewagę nad 
konkurencją. Huśtawka nastrojów nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi firm. 
Dobra atmosfera w miejscu pracy często schodzi na plan dalszy, a w małych 
firmach atmosfera pracy jest jednym z ważniejszych czynników określających 
kulturę firmy. Na bazie tej kultury buduje się przewagę marketingową, tworząc 
bliski, niemal rodzinny kontakt: firma – pracownicy – klient.

Obecne spowolnienie zmusza właścicieli do myślenia w kategoriach stra-
tegii marketingowej. Nawet jeśli nie występuje jeszcze realny spadek dochodów 
konsumentów, zwiększa się niepewność przyszłości. Klienci wstrzymują się z za-
kupem w obawie przed utratą pracy czy nieprzyznaniem kredytu. Konsumpcja 
spada i tworzy się popyt odłożony. Nie może to trwać długo, gdyż wstrzymanie 
się oznacza czasowe ograniczenie wydatkowania pieniędzy, a nie zanik potrzeb.

Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach

Marketing ma na celu planowanie, urzeczywistnianie koncepcji produktu 
(idei, dóbr, usług), cen, promocji i dystrybucji, prowadzących do wymiany realizu-
jącej cele jednostek i organizacji7. Organizacja ma na celu sprzedaż, wytworzenie 
produktów lub świadczenie usług, a co za tym idzie – jak najlepsze zaspokojenie 
potrzeb jednostki. Współczesny marketing jest wojną długofalową, odbywającą 
się przede wszystkim na froncie umysłu konsumentów8. Korzyści z działalności 
marketingowej należy oczekiwać w długim czasie. W związku z tym długi okres 
oczekiwania na efekty stosowania odpowiedniej działalności marketingowej nie 
powinien być zaskoczeniem dla przedsiębiorców z czasie kryzysu. 

Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy różnią się między sobą przede wszyst-
kim jakością zarządzania, które coraz bardziej staje się sztuką umiejętnego zacho-
wania się firm wobec otoczenia, z uwzględnieniem jego zmienności i komplek-
sowości, zarówno w odniesieniu do informacji, na podstawie których podejmuje 

7 Marketing. Sposób myślenia i działania, red J. Perenc, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 16.

8 D. Dworak, Na początku jest wizja, „Media&Marketing” 2009, nr 1–2, s. 8–10.
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się decyzje, jak i efektów podjętych decyzji9. Jak wynika z powyższego, zawsze 
należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia niekorzystnej sytuacji na rynku. 
Przedsiębiorcy lub ich menedżerowie mają za zadanie cały czas wypracowywać 
markę firmy i w celu pozyskiwania klientów – wychodzić do nich z profesjonalnie 
przygotowaną ofertą sprzedaży (usługi). Kryzys jest momentem przełomowym, 
kiedy to zaoszczędzone środki na reklamę z czasów dobrej sprzedaży przeznacza 
się na bardzo intensywną reklamę w czasie kryzysu.

Błędne jest twierdzenie, iż podczas kryzysu należy oszczędzać na reklamie. 
Właśnie w momencie ryzyka utraty nabywcy trzeba dołożyć wszelkich starań, 
aby utrzymać go w gronie swoich stałych klientów. Wierność, inaczej: lojalność 
wobec marki, a co za tym idzie – firmy, przyczynia się do zwiększania sprzedaży 
oraz do sukcesu przedsiębiorstwa. Nakłady na reklamę i promocję utwierdzają 
klienta co do stabilnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego solidnych zasobów finan-
sowych. Zaufanie zdobywane jest przez firmy, które przez wiele lat radzą sobie 
i funkcjonują na rynku mimo burzliwej sytuacji gospodarczej. Sztuka dobrego 
zarządzania jest efektem wiedzy o kliencie. Im obszerniejsza wiedza na temat 
nabywców, tym większe prawdopodobieństwo podania odpowiedniego produktu 
(usługi) w odpowiednim czasie i powodzenia w sprzedaży.

Rola marketingu w dobie kryzysu

Marketing odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębior-
stwa. Organizacje prowadzą działalność marketingową w różny sposób. W ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach reklamą zajmuje się pracownik (lub pracow-
nicy) z działu reklamy lub sprzedaży. W związku z dużą liczbą firm i zastosowań 
reklamy trudno jest określić charakter reklam. Reklama w czasie kryzysu jest 
walką o konsumenta. Każde przedsiębiorstwo swoją reklamą, pomysłowością 
formy, stara się przekazać odbiorcy informację o wielkości, popularności i suk-
cesach swojej sprzedaży. Silna pozycja przedsiębiorstwa uzyskana w czasie sła-
bej koniunktury zachęca klienta do korzystania z usług tegoż przedsiębiorstwa, 
dokonywania zakupów jego produktów. Reklama daje możliwość przedstawie-
nia przedsiębiorstwa i jego produktów (usług) poprzez pomysłowe użycie druku, 
dźwięku i koloru. W sytuacji nie najlepszych nastrojów konsumentów mile wi-
dziana jest reklama z odrobiną humoru.

9 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Biblioteka Menedżerska, 
Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 351.
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Dystrybucja jest planowaniem, realizacją i kontrolą fizycznego przepływu 
materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich prze-
znaczenia. Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem 
przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występują-
cych między strefą produkcji i strefą konsumpcji. Obecna sytuacja jest okazją 
do ograniczenia kosztów związanych z korzystaniem z pośredników. W ramach 
oszczędności przedsiębiorcy starają się sprzedawać produkty bezpośrednio osta-
tecznemu nabywcy. 

Wprowadzanie produktu na rynek, składające się z faz: wprowadzenia, 
wzrostu, nasycenia i spadku, jest trudnym procesem w obliczu ograniczeń finan-
sowych. Zapewnienie dłuższego funkcjonowania na rynku w okresie kryzysu 
może zapewnić rozłożenie w czasie korzyści związanych z osiąganym zyskiem 
ze sprzedaży. W fazie dojrzałości reklama jest przypominająca, sprzedaż jest naj-
wyższa. W momencie osiągania najwyższych wyników sprzedażowych środki 
przeznaczone na reklamę i inne instrumenty promocji są przypominające. Wy-
dawać by się mogło, że promocja produktu najbardziej zwraca uwagę nieufnych 
klientów na walory ofert przedsiębiorstwa. 

Stosowanie polityki cenowej uzależnione jest od wymogów danego seg-
mentu rynkowego, czasu dokonywania zakupu, wysokości zamówień i innych 
czynników. W wyniku stosowania rabatów, zniżek i akcji promocyjnych przed-
siębiorstwo rzadko uzyskuje ten sam zysk jednostkowy ze sprzedaży wszystkich 
produktów. Wskazane jest częstsze stosowanie rabatów sezonowych. Pozwalają 
one przedsiębiorcom utrzymać równiejszą produkcję (sprzedaż) na przestrzeni 
roku i są stosowane przy sprzedaży produktów, które wykazują sezonowe waha-
nia sprzedaży. Każdy przedsiębiorca zmaga się obecnie z takimi wahaniami. 

Przedsiębiorstwa nie mogą być bierne. Muszą działać doskonale, jeśli chcą 
odnieść sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Nabywcy indywidual-
ni i instytucjonalni mają bardzo szerokie możliwości zaspokojenia swej każdej 
potrzeby. Kluczem do sukcesu jest znajomość tych potrzeb i zaspokojenie ich. 
Zainteresowanie marketingiem wzrasta wraz z uświadomieniem sobie jego roli 
w poprawie skuteczności działań rynkowych.

Wnioski

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw tworzy silne podstawy pol-
skiej gospodarki. Dużym atutem jest ich elastyczność, dzięki której nawet w trud-
nych czasach Polska może się cieszyć dobrą koniunkturą na krajowym rynku.
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W okresie wahań koniunkturalnych potrzeby nie znikają, tylko się zmienia-
ją, dostosowują do zasobności społeczeństwa. Przedsiębiorstwa działające w kry-
zysie mają okazję zaistnieć na rynku. Silna konkurencja eliminuje słabszych i po-
szerza zasięg działalności. Nie ma recepty na zagwarantowanie funkcjonowania 
każdego przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, gdyż byłoby to niezgodne z zasada-
mi wolnego rynku. W kryzysie klienci są ostrożniejsi przy wydawaniu pieniędzy. 
Podczas ograniczonej płynności finansowej przedsiębiorstwa powinny pozbywać 
się zbyt dużych zapasów zalegających w magazynach – tym sposobem można 
odzyskać środki finansowe na dalsze finansowanie działalności (wynagrodze-
nia, płacenie bieżących rachunków, spłaty kredytów). Obecnie klienci są bardzo 
nieufni i sfrustrowani sytuacją materialną. Wobec osób zamkniętych w swoim 
świecie niepowodzeń można stosować marketing bezpośredni.

Należy pamiętać, że kryzys nie eliminuje potrzeb, lecz zmienia je lub czaso-
wo ogranicza. Warto w tej sytuacji postawić na jakość produktów i świadczonych 
usług.

Streszczenie

Marketing jest niezbędny do funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, gdyż sta-
nowi kluczowy proces zarówno rozpoczynania działalności gospodarczej (ulotki o no-
wej działalności), jak i funkcjonowania w późniejszym okresie. W różnych fazach ży-
cia przedsiębiorstwa stosuje się z różnym natężeniem działalność promocyjną. Dzięki 
zastosowaniu różnych narzędzi marketingowych można uzyskać przychylność klienta 
i zapowiedź dalszej współpracy. Marketing to nie tylko reklama, ale i rzetelność w 
obsłudze klienta, wypracowywanie marki firmy, stwarzanie klimatu odpowiedniego 
dla danego rodzaju klientów. Kryzys nie jest czasem ograniczania wydatków marke-
tingowych. Zaufanie klienta zdobyte w trudnym okresie zaowocuje w przyszłości ze 
zdwojoną siłą.

Summary

MARKETINGS’ ROLE 
IN THE SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES 

IN THE AGE OF CRISIS

Marketing is essentials for a company running, because is the key process for the 
beginning of a business (leaflets about a new business, familiarization with a new prod-
uct) as well as for a further company running. Due to using of different marketing de-
vices one may get the customer sympathy and further co-operation promise. Marketing 
is not the only commercial but also a accuracy in serving a customer, a company brand 
developing and a creation a right atmosphere to the kind of a customer. The crisis is not 
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the right time to limit the marketing expenses. The gained trust of the customer in a dif-
ficult period affect twice harder in the future.
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KRYZYS SZANSĄ NA WŁASNE „M”

Wprowadzenie

Młodzi ekonomiści stoją przed wielkim wyzwaniem: jak nie dać się kryzy-
sowi i postępować tak, aby w tych ciężkich czasach wypracować zysk. Sytuacja, 
w jakiej obecnie znalazła się Polska, a w szczególności polski rynek nieruchomo-
ści, powoduje, iż deweloperzy wyprzedają mieszkania, żeby nie stracić. Dla wielu 
potencjalnych lokatorów, którzy nie dali się porwać fali boomu mieszkaniowego, 
jest to idealna sytuacja na stosunkowo niedrogie własne „M”. 

Oferty banków – kredyt mieszkaniowy 

Jak wiadomo, większość młodych ludzi nie posiada wystarczających środ-
ków pozwalających na nabycie nieruchomości. Fundusze na sfinansowanie takiej 
inwestycji będą pochodzić głównie z kredytów bankowych. Na rynku bankowym 
jest obecnie wiele ofert, choć nie na taką skalę, jak przed kryzysem. Wszystko 
zależy od środków własnych posiadanych przez kredytobiorcę, waluty kredytu 
oraz rodzaju nieruchomości. Poniżej zostały przedstawione dwie tabele obrazu-
jące oferty banków przy kredycie na 300 tys. PLN, okresie 30 lat, wartości nieru-
chomości 375 tys. zł w złotówkach i we frankach szwajcarskich. 

Wciąż dominującą walutą w kredytach denominowanych jest CHF. W obec-
nym okresie zwiększył się udział kredytów złotówkowych w puli udzielanych 
kredytów. Wpływ na to ma spadek zdolności kredytowej klientów. Jeszcze przed 
kryzysem kredytobiorcy mieli zdolność kredytową w dowolnej walucie. Dziś już 
nie mają wyboru, zostaje im tylko polski złoty. 

* Aleksandra Chołodowska – mgr, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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Tabela 1

 Kredyt w PLN – LTV 80%

Kwota kredytu: 300 tys. zł, waluta: PLN, okres: 30 lat, wartość nieruchomości: 375 tys. zł 
(LTV 80%)

Lp. Nazwa banku Rata (zł) Prowizja (%) RRSO (%)

1. BZ WBK 1701,49 3,50 5,99
2. Bank BGŻ 1701,49 1,50 5,82
3. Bank Pocztowy 1748,81 3,00 6,20
4. DnB Nord 1758,35 0,00 5,97
5. Millennium 1787,10 2,00 6,47
6. PKO BP 1790,94 1,80 6,30
7. Deutsche Bank 1806,37 3,00 6,52
8. Lukas Bank 1806,37 2,00 6,41
9. BOŚ 1825,74 1,00 6,42
10. Fortis Bank 1825,74 0,00 6,34

Źródło:  M. Bednarek, Franki wciąż nie tracą na popularności, „Gazeta Prawna” 2009, nr 66, 
s. C3.

Tabela 2

 Kredyt w CHF – LTV 80%

Kwota kredytu: 300 tys. zł, waluta: CHF, okres: 30 lat, wartość nieruchomości 375 tys. zł 
(LTV 80%)

Lp. Nazwa banku Rata (zł) Prowizja (%) RRSO (%)

1. DnB Nord 1324,01 0,00 3,01
2. Deutsche Bank PBC 1385,15 3,00 3,50
3. Polbank EFG 1660,90 1,50 4,94
4. Nordea Bank 1666,79 1,50 5,15
5. mBank 2221,55 0,00 8,17
6. MultiBank 2308,67 1,50 8,66

Źródło:  jak w tab. 1.
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Kredyt dla młodych – „Rodzina na Swoim” 

Do głównych problemów mogących się pojawić w trakcie procesu udzielania 
kredytu można zaliczyć wiek, formę i długość zatrudnienia oraz niskie zarobki. 
Zarówno rozwiązaniem dla młodych, jak i lekarstwem na kryzys na rynkach fi-
nansowych i nieruchomości miał się okazać program rządowy „Rodzina na Swo-
im”. Przewiduje on, iż przez pierwsze osiem lat połowa odsetek pokrywana jest 
z budżetu państwa. Suma tych dopłat może przekroczyć nawet 100 tys. zł. Pro-
gram w założeniach przeznaczony był dla osób, które w chwili składania wnio-
sku o kredyt nie miały prawa własności do domu rodzinnego lub lokalu miesz-
kalnego. Program przewidywał pomoc dla ubogich małżeństw i osób samotnie 
wychowujących dzieci. Rzeczywistość okazała się inna. Mieszkania muszą mieć 
powierzchnię mniejszą niż 75 m2, domy – 140 m2 i kosztować nie więcej niż 
ustalona przez państwo suma, a wspomniana wcześniej dopłata będzie dotyczyć 
maksymalnie 50 m2 mieszkania i do 75 m2 domu. Ustalone limity obowiązujące 
w drugim kwartale 2009 r. dla wybranych miast wynoszą: Szczecin – 4698,40 zł, 
Wrocław – 6295,10 zł, Kraków – 5340,40 zł, Bydgoszcz – 6391,00 zł, Gdańsk 
– 5234,60 zł, Katowice – 5133,80 zł, Kielce – 4948,18 zł, Poznań – 7224,00 zł, 
Warszawa – 7257,60 zł. 

Kolejnym mankamentem tego programu jest wyliczanie zdolności kredy-
towej. Najogólniej rzecz biorąc, zdolność kredytowa oznacza zdolność do ter-
minowego i kompletnego wypełniania zobowiązań oraz warunków umowy 
kredytowej1. Musi być ona pełna, co oznacza, iż jest wyliczana dla kredytu bez 
ośmioletniej dopłaty odsetek. Tak więc na kredyt z dopłatą stać tych, którzy mają 
zdolność również w innych bankach, a przy okazji, korzystając z tego programu, 
mogą zaoszczędzić sporą sumę. Oprócz tego kredyt z dopłatą może się okazać 
droższy od tradycyjnego dostępnego w innych bankach, biorąc pod uwagę cały 
okres kredytowania. Na 10 czerwca 2009 r. było 10 instytucji udzielających kre-
dyty w ramach programu rządowego „Rodzina na Swoim”: PKO BP, KSKOK, 
GBW SA, BPS SA, BP SA, BPKO SA, MBR SA, Alior Bank SA, DBH Oddział 
Getin Bank SA, Pekao Bank Hipoteczny SA2. Mimo to popularność kredytu 
z dopłatami rośnie. W roku 2009 co dziesiąty kredyt hipoteczny został udzielony 

1  M. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym Elementy systemu, SGW 
w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 77.

2 http://banki.wp.pl/kat,70434,page,2,title,Panstwo-placi-za-mieszkanie,wid,11212959,wiadom
osc.html (10.06.2009). 
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w ramach tego programu. Od początku tegoż roku wartość nowych kredytów 
z dopłatą wzrosła prawie o 1,6 mld zł3. 

Korzyści i koszty podjętych decyzji kredytowych przed i w trakcie kryzysu 

Okazji do zakupu tanich mieszkań jest obecnie wiele. Wpływają na to ban-
kructwa deweloperów oraz spadek zdolności kredytowej klientów. Wielu kredy-
tobiorców wpłaciło zaliczki na poczet przyszłych lokali mieszkalnych w 2008 
r. Rok później, gdy przyszło im ubiegać się o kredyt, okazało się, iż nie mają 
zdolności i są zmuszeni zrezygnować z zakupu mieszkania. Skutkuje to tym, iż 
deweloperzy obniżają ceny mieszkań w celu ich sprzedaży i uzyskania środków 
na spłatę zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. 

Jeśli młodzi myślą o zakupie gruntu pod budowę domu, to jest wielce 
prawdopodobne, że się już spóźnili. W okresie hossy w latach 2005–2008 grun-
ty stanowiły dobro wysoce pożądane. Obecnie większość atrakcyjnych grun-
tów pod budowę jest sprzedana. Zostały tylko te położone daleko od głównych 
miast i nieuzbrojone. Myśląc o zaciągnięciu pożyczki pod zakup gruntu w celu 
budowy, należy wziąć pod uwagę lokalizację wymarzonego domu. To, co jest 
wartościowe dla nabywcy, nie musi stanowić wartości z punktu widzenia banku 
w celu zabezpieczenia się. Jest nim hipoteka na nieruchomości. Hipoteka polega 
na tym, że można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel 
może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się 
własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nie-
ruchomości4. Lokalizacja zawsze miała duże znaczenie, jeśli chodzi o wysokość 
udzielanego kredytu. W dobie dzisiejszego kryzysu jest to element dominujący, 
gdyż wycena nieruchomości stanowi podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty 
kredytu, którą można otrzymać. 

Porównując okres przed wystąpieniem kryzysu i w trakcie jego trwania pod 
względem podjętych decyzji kredytowych, trudno jest ocenić, kto korzysta, a kto 
traci. Są zarówno wygrani, jak i przegrani. Ci, którym udzielono kredytu przed 
wystąpieniem kryzysu, mogli liczyć na niższe marże niż obecnie, gdyż były one 
głównym narzędziem marketingowym banków. Do korzyści zaliczyć można 
również to, iż klienci mieli wyższą zdolność kredytową niż teraz. Klient dys-
ponował możliwością wyboru banku, w którym chciał zaciągnąć kredyt, biorąc 

3 http://banki.wp.pl/kat,23754,title,W-maju-banki-udzielily-kredytow-z-doplata-za-ponad-05-
mld-zl,wid,11185667,wiadomosc.html (3.06.2009). 

4 Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007, s. 212.
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pod uwagę kredyty denominowane w walucie obcej. Obecnie tylko kilka banków 
udziela takich kredytów, a niektóre nieoficjalnie w ogóle wycofały się z produk-
tu, jakim jest kredyt hipoteczny. W zależności od tego, w jakim momencie został 
uruchomiony kredyt denominowany, kredytobiorca zyskał lub stracił. Ci, którzy 
wyczekali i uruchomili kredyt, gdy kursy walut obcych były na wysokim pozio-
mie, mogą być zadowoleni. W czasie obecnego kryzysu klienci ze średnimi za-
robkami i małym wkładem własnym, do których zaliczyć można młodych ludzi, 
dopiero wchodzących w dorosłe życie, mają nikłe szanse na uzyskanie kredytu na 
korzystnych dla siebie warunkach. „Za” przemawia fakt, iż takie osoby nie mają 
jeszcze dzieci i ich zdolność kredytowa jest wyższa. 

Młodzi ludzie po studiach nie mają łatwego startu. Kryzys dotknął całą go-
spodarkę, również rynek pracy. Wielu młodych jest zatrudnionych na umowy zle-
cenia lub na czas określony, nie mając perspektyw na otrzymanie umowy o pracę 
na czas nieokreślony. Pomimo spadku cen mieszkań liczba kredytów nie wzrosła, 
gdyż zdolność kredytowa klientów spadała w tym samym czasie. Zmieniła się 
sytuacja gospodarcza i banki musiały zaostrzyć warunki udzielania kredytów hi-
potecznych. Rynek nieruchomości jest rynkiem, gdzie budowa domu trwa latami, 
a przedmiot zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość, rządzi się swoimi prawa-
mi. Oceniając wycenę nieruchomości oraz zdolność kredytową klientów, banki 
muszą brać pod uwagę fakt, iż kredyty tego typu są zaciągane na okres 20–30 
lat. Nieruchomość, która teraz jest warta 300 tys. zł, za 25 lat nie będzie miała 
takiej samej wartości, w związku z czym bank nie będzie miał z czego zaspokoić 
swych roszczeń w razie braku spłaty. Z tej samej perspektywy należy patrzeć na 
aspekt zdolności kredytowej. Oceniając klienta i jego dochody, bank musi mieć 
pewność, iż kredytobiorca będzie w stanie spłacać raty kredytowe przez najbliż-
sze 20–30 lat. Nie jest to łatwe zadanie. Banki zaostrzyły swoje przepisy w celu 
ochrony własnych interesów. 

Spread 

Banki zarabiają na kursach walutowych. Od sierpnia 2008 r. do początku 
czerwca 2009 r. średnia wartość spreadu na rynku wzrosła z 11 do 20 groszy5. 
Największe spready na rynku stosują: DomBank – ponad 38 gr na jednym fran-
ku, Deutsche Bank i Metrobank – tam spread przekracza 27 gr. Od 1 lipca 2009 r. 
praktyka ta ma zostać wstrzymana. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru 

5 R. Grzyb, Kredyty: banki wciąż zarabiają na różnicach kursowych, „Gazeta Prawna” 2009, 
nr 108, s. C3.
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Finansowego klient będzie mógł wybrać, czy korzysta z cen walut oferowanych 
przez jego bank, czy też chce spłacać zadłużenie bezpośrednio w walucie kupo-
wanej na rynku. Aby skorzystać z takiej możliwości, kredytobiorca będzie się 
musiał udać do banku, w którym ma kredyt, i podpisać aneks do umowy. Taką 
decyzję będzie można podjąć tylko raz podczas całego okresu kredytowania. Je-
śli teraz, podpisując aneks, klient zadeklaruje, iż będzie przez kolejne 25 lat spła-
cać kredyt hipoteczny w walucie obcej, to musi być świadomy tego, że gdy ceny 
walut w kantorach pójdą w górę, nie będzie można tego już zmienić. Przed pod-
jęciem takiej decyzji każdy kredytobiorca powinien się zastanowić i dokładnie 
obliczyć koszty. Przy kredytach krótkoterminowych ryzyko jest niewielkie, ale 
jeśli weźmiemy pod uwagę kredyty długoterminowe, do których należą kredyty 
hipoteczne, to taka decyzja może potem drogo kosztować. 

Podsumowanie

Reasumując, jeśli klient ma stabilną sytuację finansową, to teraz może być 
idealna okazja do sfinansowania zakupu nieruchomości. Bank w obecnej sytua-
cji pożyczy klientowi mniej niż przed kryzysem, ale ceny nieruchomości spadły 
na tyle, że ta różnica powinna zostać zrekompensowana. To, do jakiego banku 
należy się udać, zależy od wymagań danego banku. Ważna jest historia rachun-
ku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta, dlatego w pierwszej kolejności 
klient powinien pójść do banku, w którym ma rachunek. Może nie dostanie tam 
niższego oprocentowania, ale możliwe, że zostanie zwolniony z opłat dodatko-
wych. Jedną z najważniejszych rzeczy, sprawdzaną już fazie wstępnej ubiegania 
się o kredyt, jest informacja pochodząca z Bankowego Rejestru Niesolidnych 
Klientów (BRNK) i z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli klient widnieje 
w BRNK, to nie ma żadnych szans na to, aby kredyt został mu udzielony, chyba 
że dysponuje dokumentami, które zniwelują jego status w BRNK. Jeśli chodzi 
o BIK, to większość banków uznaje jako standard zaległe zadłużenia od 0 do 
30 dni. Jeśli klient spóźnia się ze spłatą zobowiązania powyżej 30 dni, wtedy 
decyzja zależy od banku i dokumentów, jakie przedstawi kredytobiorca celem 
wyjaśnienia tych zaległości. 

Droga do własnego „M” nie jest łatwa, zwłaszcza gdy na całym świecie 
odczuwalne są skutki kryzysu. Jedne państwa zostały nimi dotknięte bardziej, 
inne mniej. Od decyzji nabywcy zależy, czy wykorzysta nadarzającą się okazję, 
jaką jest kryzys. 
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Streszczenie

Młodzi ekonomiści stoją przed szansą nabycia własnej nieruchomości za stosunko-
wo nieduże pieniądze. Kredyty w CHF są powoli wypierane przez PLN, a to po części 
za sprawą programu rządowego „Rodzina na Swoim”. Miał on pomóc młodym małżeń-
stwom, a okazał się sposobem na zaoszczędzenie środków finansowych przez najbogat-
szych. Od 1 lipca 2009 r. państwo postanowiło zmniejszyć zyski banków pochodzące 
ze spreadu. Klienci będą mieli możliwość spłaty kredytów denominowanych również 
w walucie obcej. Rozpatrując sytuację sprzed i w trakcie kryzysu, trudno określić, czy 
klienci, którzy czekali z zakupem, zyskają. Duży wpływ na to będzie miała polityka 
państwa polskiego. 

Summary

CRISIS: CHANCE ON OWN “M”

Young economists stand in front of a chance of purchasing their own real estate for 
a relatively small sum of money. Credits in Swiss frank are slowly pushed out by those 
granted in Polish zloty and this is partly due to the government program: “Family on 
its own”. It was supposed to help young married couples, but, instead, it came out to be 
a way of saving financial resources for the richest. Beginning from 1.07.2009, the state 
decided to reduce banks’ revenues on spreads. Clients will have the possibility to pay off 
credits denominated in foreign currency as well. Considering the situation from before 
and during the crisis it is hard to determine whether the clients who waited with purchase 
actually will benefit from it. It will be, to a large extent, influenced by the Polish state 
policy.
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KRYZYS GOSPODARCZY 
I JEGO WPŁYW NA DZIAŁANIA MARKETINGOWE 
NA PRZYKŁADZIE BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Wstęp

W ostatnich latach nastąpił w Polsce intensywny rozwój marketingu pro-
duktów leczniczych i transformacji z podejścia sprzedażowego na marketingowe. 
Fakty te znajdują odbicie w konsolidacji przemysłu farmaceutycznego, progra-
mach redukcji kosztów i podnoszeniu efektywności zarządzania. Żadna firma 
nie może obecnie pozwolić sobie na oparcie swojej strategii wyłącznie na przewa-
dze jakościowej preparatów. Bez wsparcia efektywną promocją nawet najlepszy 
lek zostanie dostrzeżony co najwyżej w kręgach badaczy naukowych1.

Analiza sytuacji gospodarczej w branży farmaceutycznej

W obliczu światowego spowolnienia gospodarczego istnieje wiele prognoz 
dotyczących wyników poszczególnych branż. Generalnie istnieją prognozy za-
kładające spadek sprzedaży w większości gałęzi gospodarki, z nielicznymi wy-
jątkami. Jednym z nich jest branża farmaceutyczna. 

Gazeta „Rzeczpospolita” podała, że branża farmaceutyczna, obok m.in. spo-
żywczej, logistycznej czy usług remontowych, uchodzi za najbardziej odporną na 
wahania koniunktury. Gazeta podaje przykłady: firma Mylan w trzecim kwartale 
2008 r. zanotowała 15-procentowy wzrost przychodów i nie będzie rewidować 
prognoz wyników. W roku 2009 planuje ona wejść na polski rynek. Informację, 

*  Urszula Chrąchol – mgr, Katedra Marketingu  Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Uniwersytet Szczeciński

1 A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wydaw. Cedewu, War-
szawa 2008, s. 84. 
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że kryzys nie wpłynie na jej wyniki, podała również irlandzka firma Actavis, 
produkująca leki generyczne2.

Menedżerowie kilku firm farmaceutycznych zgodnie twierdzą, że kryzys 
najbardziej dotknie segment leków bez recepty, których koszty zakupu w 100% 
pokrywają pacjenci. Sprzedaż takich preparatów w 2008 r. wzrosła w stosun-
ku do października 2007 r. tylko o 7,5%. W poprzednich miesiącach rynek rósł 
o kilkanaście procent. Sytuację tę ocenia się jako pierwsze symptomy kryzysu.

Producenci leków najbardziej obawiają się jednak niekorzystnych dla sie-
bie zmian prawnych – rozporządzenia zmieniającego zasady reklamowania le-
ków oraz wprowadzenia sztywnych cen i niepodzielnych marż na leki. Gazeta 
„Rzeczpospolita” podaje także, iż w efekcie, według prognoz PharmaExpert, 
w 2009 r. wzrost polskiego rynku farmaceutycznego wyniesie 5–6%, co oznacza 
spowolnienie o połowę w stosunku do 2008 r.3

Z raportu przygotowanego na zlecenie Polskiego Związku Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego wynika, iż przedsiębiorstwa produkujące leki 
osiągają znacznie lepsze rezultaty niż przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
innych dóbr. 

W latach 2001–2008 średni poziom wskaźnika rentowności brutto dla tej 
grupy firm wyniósł niemal 11,8%, podczas gdy dla całego sektora przetwórczego 
nieco ponad 4,2%. Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zauważa-
ją też, że wskaźniki rentowności brutto w branży farmaceutycznej w ciągu ostat-
nich ośmiu lat zachowały relatywnie stały poziom (9,2–13,7%). Nawet w okresie 
poprzedniego spowolnienia gospodarczego (2001–2002) nie odbiegały one szcze-
gólnie od wartości obserwowanych w pozostałych latach. Zdaniem ekspertów ce-
chy te pozwalają przypuszczać, że w najbliższych latach przemysł farmaceutycz-
ny, mniej wrażliwy na wahania koniunktury, może mieć coraz większe znaczenie 
dla polskiej gospodarki, poprawiając wynik całego sektora przedsiębiorstw – tym 
bardziej że firmy farmaceutyczne przeznaczają średnio 70% zysków na inwe-
stycje oraz badania i rozwój, wydając na ten cel coraz więcej: w 2008 r. nakłady 
inwestycyjne w branży wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 21,2% 
(681,4 mln zł). Łącznie w latach 2003–2008 firmy wytwarzające leki w Polsce 
zainwestowały ponad 3,2 mld zł.4

2 http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782,5986499,Branza_najbardziej_odporna_na_kry-
zys.html (10.06.2009).

3 Tamże.
4 B. Chomątowska, Kryzys omija farmację, „Rzeczpospolita”, 15.06.2009.
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Z szacunków firmy PMR wynika, że w latach 2009–2011 średnioroczna 
stopa wzrostu dla tego sektora wyniesie 7,4%. W 2011 r. ma ona zyskać na warto-
ści 8%. Zdaniem analityków PMR farmacja, a zwłaszcza rynek apteczny, należy 
do sektorów polskiej gospodarki o najbardziej optymistycznych prognozach roz-
woju na najbliższe lata. Świadczą o tym m.in. dobre wyniki sprzedaży aptecznej 
za pierwszy kwartał 2009 r. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2009 r. rynek 
wzrósł aż o 10,7% rok do roku. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż aptecz-
na jest tradycyjnie najwyższa w pierwszym i czwartym kwartale roku, to wysoka 
dynamika rozwoju pozwala sądzić, że rynek ten w 2009 r. będzie się rozwijać 
w tempie blisko 6%. Według PMR kryzys finansowy może wpłynąć najbardziej 
na sprzedaż leków i parafarmaceutyków oferowanych w aptekach bez recepty 
(tzw. produkty OTC), która dotąd rosła najszybciej. Są to bowiem preparaty od-
płatne w 100%, które często tylko dodatkowo wspomagają leczenie, dlatego też 
najprawdopodobniej pacjenci zrezygnują z nich w pierwszej kolejności5.

Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, iż wszystkie firmy z branży 
farmaceutycznej radzą sobie na rynku w zaistniałej sytuacji gospodarczej. Przy-
kładem są firmy zajmujące się handlem równoległym. Firmy te kupują leki od 
hurtowni w krajach Unii Europejskiej, gdzie leki te są tańsze, a następnie sprze-
dają je na własnym rynku niezależnie od producentów. 

Wahania kursowe spowodowały, że kraje, które tradycyjnie były najwięk-
szymi odbiorcami leków z handlu równoległego, stają się znaczącymi eksporte-
rami. Na to nakładają się polityka poszczególnych państw, polegająca na forso-
waniu nowych list refundacyjnych z niższymi cenami leków, a także działania 
producentów uruchamiających dystrybucję bezpośrednią, by lepiej kontrolować 
przepływ leków. Także w Polsce, gdzie w 2008 r. wydano rekordową liczbę 158 
pozwoleń na import równoległy 83 leków, w ostatnich miesiącach zmniejszyła 
się opłacalność importu, udział tego segmentu w rynku farmaceutycznym spadł 
do najniższego poziomu od sześciu miesięcy. Zmiany najbardziej widoczne są 
w Wielkiej Brytanii, gdzie silne osłabienie funta w połowie roku, a także zys-
kująca na znaczeniu dystrybucja bezpośrednia leków spowodowały, że liczba 
udzielanych licencji na import już pod koniec roku 2008 spadła o 60%. Wzrosła 
natomiast o 25% wartość eksportu6.

5 http://www.informacje.farmacja.pl/rec-s-kryzys-so-1-act-wiecej-id-8734.html (21.06.2009).
6 http://www.informacje.farmacja.pl/rec-s-kryzys-so-1-of-2-act-wiecej-id-8490.html 

(10.06.2009).
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Działania marketingowe na rynku farmaceutycznym

Wraz ze wzrostem liczby produktów farmaceutycznych, zarówno tych na 
receptę, jak i bez recepty, koncerny farmaceutyczne muszą przekonać klientów 
do swoich produktów, dzięki czemu wydają coraz więcej na reklamę. 

W segmencie leków OTC dominuje reklama telewizyjna: w pierwszym 
kwartale 2009 r. przeznaczono na to medium 54% wydatków reklamowych. 
W tym czasie można zauważyć kilkuprocentowy wzrost udziału telewizji w wy-
datkach kosztem prasy. Reklama telewizyjna jest najtańsza ze względu na koszt 
dotarcia, a przez to najbardziej efektywna. Jednak reklama prasowa leków OTC 
również ma zalety. Można w niej umieścić więcej informacji niż w spocie, poka-
zać działanie leku, wyniki badań jego skuteczności. Dotyczy to zwłaszcza teks-
tów sponsorowanych. Poza tym nadal żyje w Polakach przekonanie, że jeśli coś 
jest napisane, to jest prawdziwe7.

Zauważając, iż promocja leków OTC obejmuje także radio oraz nośniki out-
doorowe, trzeba stwierdzić, że klasyczny ATL staje się niewystarczającą formą 
reklamy. Wszelkie działania powinno się integrować, wykorzystując przy tym 
wszystkie dostępne kanały i narzędzia komunikacji, by do wybranej grupy doce-
lowej dotrzeć z jednoznacznym i spójnym przekazem. 

W XXI w. nie można już sobie wyobrazić działań promocyjnych bez stoso-
wania ich także w Internecie. W zależności od charakteru produktu, doboru gru-
py docelowej czy też celów stawianych przez marketerów wszystko to ma wpływ 
na zaistnienie produktu w sieci. 

Dla prostego przypomnienia marki często wystarczy zwykła reklama, np. 
na stronach o dużym zasięgu. Przy preparatach mniej znanych skuteczne mogą 
być teksty sponsorowane. Natomiast jeśli wprowadzamy lek na mało znaną cho-
robę, warto stworzyć poświęconą jej witrynę z możliwością zadawania pytań 
ekspertowi. Strona produktowa może być skuteczna, jeśli będzie zawierać więcej 
niż tylko proste informacje o preparacie. Przykładem jest Bebilon.com.pl, która 
informuje nie tylko o mleku modyfikowanym, ale w ogóle o żywieniu niemow-
ląt i dzieci. Praktyka pokazuje jednak, iż efektywniejszym rozwiązaniem jest 
wejście na witryny już istniejące, z wyrobioną marką, poświęcone zdrowemu 
stylowi życia, profilaktyce albo konkretnym schorzeniom. Wokół publikowanych 
tam tekstów informacyjnych i porad eksperckich powstają mikrospołeczności, 

7 A. Olbrot, Recepta na nadmiar, „Press”, nr 7/2009, s. 68.
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których uczestnicy wymieniają się poradami i opiniami – także o lekach. Można 
się na takich witrynach zareklamować albo uruchomić odpowiednią podstronę8.

Gdy klient zapamięta wygląd opakowania leku, będzie go szukał w apte-
kach, dlatego też producenci leków walczą o dobre miejsce na półkach apteki, tak 
aby ich produkt był jak najbardziej widoczny. Najlepszym miejscem są półki tuż 
za plecami farmaceuty, na wysokości oczu klienta. 

Oprócz opakowań leków ważne miejsce zajmują także ulotki, gazetki infor-
macyjne, materiały POS. W aptekach zaczęły się też pojawiać ekrany reklamowe, 
na których wyświetlane są spoty danych leków. 

Ważnymi kwestiami są również stosowanie specjalnych systemów rabato-
wych dla właścicieli aptek, wydłużanie terminów płatności, tworzenie progra-
mów lojalnościowych, współpraca i osobiste spotkania z aptekarzami oraz leka-
rzami. Kontakt osobisty z tymi grupami został ograniczony pod koniec 2008 r. 
odpowiednimi zapisami w prawie. 

Nowe rozporządzenie ministerialne wpływa przede wszystkim na pracę 
reprezentantów medycznych odwiedzających lekarzy i farmaceutów – zakłada 
zakaz kontaktów przedstawicieli producentów leków z medykami i aptekarzami 
w czasie i miejscu ich pracy. Reprezentant mógłby się zatem spotykać z lekarzem 
jedynie po godzinach jego pracy, i to poza gabinetem czy szpitalem9.

Wprowadzone ograniczenia zmusiły działy marketingowe lub agencje re-
klamowe do poszukiwań innego kanału komunikacji z tą grupą osób. Zdania 
na ten temat są w środowisku podzielone, jednakże większość osób spogląda 
w stronę Internetu, marketingu wirusowego, e-learningu. 

Pośród narzędzi marketingowych kierowanych do grupy lekarzy coraz częś-
ciej pojawia się e-detailing. Jest to proces komunikacji wykorzystujący interak-
tywne prezentacje multimedialne, którego celem jest podkreślenie cech, zalet 
i korzyści produktu farmaceutycznego, a w efekcie zmiana opinii lekarza i uzys-
kanie jego decyzji o przepisywaniu pacjentom konkretnych leków. Sam przekaz 
marketingowy może być prezentowany lekarzowi na kilka różnych sposobów. 
Najczęściej jest on dostępny na stronach internetowych firmy farmaceutycznej 
lub w portalu medycznym. Może być także pokazywany przez reprezentanta me-
dycznego na tablecie bezpośrednio podczas wizyty. Niektóre z projektów wyko-
rzystują wirtualnych asystentów, którzy odpowiadają na pytania lekarzy10.

8 Tamże, s. 69.
9 P. Machu, Skuteczna e-terapia, „Media i Marketing”, nr 48/2008, s. 23.

10 M. Posyniak, E-detailing, nowy kanał komunikacji z lekarzami, tamże, nr 6/2009, s. 66. 
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E-detailing jest narzędziem, z którego każdy lekarz może skorzystać w do-
godnym dla niego czasie, prezentację można oglądnąć wielokrotnie, powrócić do 
jej fragmentów. Dodatkowo za udział w sesji e-detailingowej lekarz otrzymuje 
bonus w postaci próbek leku, zaproszenia na szkolenie lub materiałów edukacyj-
nych dla pacjentów. 

Pozostaje jeszcze jedna grupa osób, do tej pory w mniejszym stopniu za-
sypywana różnego rodzaju informacjami reklamowymi o lekach, a mianowicie 
pacjenci. 

Do pacjenta nie kieruje się reklamy leków Rx (na receptę), bo tego zabrania 
prawo, ale można organizować edukacyjne akcje społeczne dotyczące chorób, 
sposobów zapobiegania im, postępowania w chorobie lub z chorym itp. Przy-
kładowo, dzięki akcji edukacyjnej „Stop pneumokokom” nie tylko nagłośniono 
problem zakażeń pneumokokowych u małych dzieci, ale rodzice dowiedzieli się 
też, że istnieje chroniąca przed nimi szczepionka produkowana przez finansującą 
akcję firmę Wyeth. W rezultacie zaczęli domagać się jej przepisywania i wciąg-
nięcia na listę szczepień obowiązkowych11.

Działania marketingowe w liczbach

Decyzje dotyczące cięcia kosztów, przesuwania pieniędzy między działami 
– zawsze są trudne, ale konieczne. Wymagają od zarządzających analizy pozycji 
firmy na rynku, otoczenia, konkurencji, wewnętrznego potencjału. Polska prak-
tyka biznesowa pokazuje, że w czasach kryzysowych najszybciej ograniczeniu 
podlegają wydatki na działania marketingowe. 

Według danych MPG w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. wydatki re-
klamowe netto wyniosły 1,65 mld zł – o 8,8% mniej niż rok wcześniej. Do tego 
spadku przyczyniły się oszczędności dwudziestu głównych reklamodawców, 
którzy w pierwszym kwartale obcięli budżety reklamowe średnio o 15%. Obniż-
ce wydatków oparł się jedynie sektor produktów farmaceutycznych i leków, który 
w pierwszych miesiącach 2009 r. zainwestował w reklamę o ponad 4% więcej niż 
rok wcześniej. Pozostałe branże, z producentami i dostawcami komputerów oraz 
sprzętu audio-wideo na czele, zaciskały pasa. Z kolei wśród mediów jedynie In-
ternet zanotował w pierwszym kwartale 2009 r. wzrost wpływów reklamowych 
(o 7%), co pomogło mu zwiększyć udział w rynku reklamy do ponad 7%. Lide-
rem pozostaje tu nadal telewizja, która wprawdzie w pierwszym kwartale 2009 r. 

11 A. Olbrot, Recepta..., s. 70.
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zarobiła na reklamach o ponad 6% mniej niż rok wcześniej, ale nadal zbierała 
prawie 51% krajowych wydatków na ten cel. Kryzys boleśnie odbił się na rekla-
mowych wpływach wydawców gazet i magazynów, które w pierwszym kwartale 
2009 r. były odpowiednio o 18,7% i 16,6% niższe niż rok wcześniej12.

Zakończenie

Patrząc na rynek i perspektywy z grudnia 2008 r., można ocenić, że w Pol-
sce nie widać jeszcze było wyraźnych symptomów kryzysu. Pierwsze jego ozna-
ki w niektórych branżach zaczęły być widoczne po pierwszym kwartale 2009 r. 
Można także przypuszczać, iż dopiero w drugim półroczu 2009 r. oraz w roku 
2010 zaobserwujemy silniejsze cięcia budżetów firm. 

Strukturę wydatków branży marketingowej w czasie kryzysu będą deter-
minowały większa precyzja i personalizacja – ograniczenie wydatków na maso-
wą komunikację czy promocję będzie się wiązać z precyzyjnym celowaniem do 
ściśle zidentyfikowanych grup. Naturalne będzie też ograniczenie wydatków na 
działania wizerunkowe, przynoszące mniej namacalne efekty. Z kolei szybsze 
i bardziej „konkretne” krótkoterminowe wydatki na szeroko pojęty BTL zostaną 
utrzymane z prostej przyczyny – skoncentrowane są one bowiem na bezpośred-
nim efekcie sprzedażowym13.

W obecnych czasach należałoby wszelkie działania marketingowe po-
przedzać także dokładnymi badaniami dotyczącymi danego segmentu, potrzeb 
i oczekiwań grupy docelowej oraz działań konkurencji. 

Z bieżących analiz wynika, iż branża farmaceutyczna zaliczana jest do 
branż, w których nie odnotowano jeszcze strat, tylko małe spowolnienie. Jeżeli 
tendencja ta utrzyma się przez najbliższy okres, będzie to wróżyło firmom far-
maceutycznym w miarę stabilną możliwość dalszego planowania rozwoju. 

Streszczenie

Referat poświęcony jest analizie sytuacji branży farmaceutycznej w czasach świa-
towego spowolnienia gospodarczego i wpływowi tejże sytuacji na działania reklamowe 
w tej branży. W pierwszej części pracy przeanalizowano sytuację rynkową branży far-
maceutycznej, następnie scharakteryzowano działania marketingowe stosowane w opi-

12 http://www.informacje.farmacja.pl/rec-s-kryzys-so-1-of-2-act-wiecej-id-8480.html (10.06. 
2009).

13 A. Czarnecki: W wydatkach reklamowych kryzysu nie widać, „Marketing przy Kawie”, 
nr 12/2009, s. 9.
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sywanej branży. W końcowej części pracy opisano bieżące wyniki wybranych narzędzi 
marketingowych w porównaniu z latami poprzednimi. 

Summary 

ECONOMIC CRISIS 
AND ITS INFLUENCE ON MARKETING OPERATIONS 

ON EXAMPLE OF PHARMACEUTICAL SECTOR

Abstract is devoted analysis of situation of pharmaceutical sector in crisis and in-
fluence of this situation on advertising in this sector. In first work part it has been ana-
lyzed situation of market pharmaceutical sector. Next applicable operations marketing 
have been characterized in described sector. In final work part describe current results of 
chosen marketing instruments in comparison with former lasts years.
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Geneza budowy jednolitego rynku europejskiego

Gdy z inicjatywy Roberta Schumana – ministra spraw zagranicznych Fran-
cji – 18 kwietnia 1951 r. przedstawiciele rządów Luksemburga, Holandii, Belgii, 
Republiki Federalnej Niemiec, Włoch i Francji podpisywali dokument potwier-
dzający wspólne dążenia tych krajów do efektywnej współpracy międzynaro-
dowej, żaden z obecnych tam przywódców nie przypuszczał, że powstająca or-
ganizacja będzie podstawą daleko idących procesów integracyjnych w Europie. 
Podejmując te działania, wierzono jednak głęboko, że proces zjednoczenia kra-
jów europejskich jest możliwy. Organizację proklamowano wtedy jako Europej-
ską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), a dokument potwierdzający powstanie 
EWWiS nazwano traktatem paryskim1. Zawarto w nim szereg założeń, które 
miały być realizowane przez jego sygnatariuszy w obrębie współpracy między-
narodowej. Założenia dotyczyły racjonalizacji produkcji, dystrybucji produktów 
na wspólnym rynku, ograniczeniu ceł eksportowych i importowych, zakazu sub-
wencji państwowych oraz zakazu praktyk restrykcyjnych. Należy podkreślić, że 
docelowym rynkiem działalności Wspólnoty miał być wyłącznie rynek węgla 
i stali, gdzie brak ujednoliconej polityki wobec wyżej wskazanych czynników 
postrzegany był jako istotna bariera uniemożliwiająca równomierną jego wspól-
ną eksploatację. Trafną decyzją było powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali jako podmiotu administracyjnie odrębnego, uprawnionego do podejmowa-
nia suwerennych decyzji.

*  Jacek Chudzicki  – mgr, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjolo-
giczny, Uniwersytet Łódzki.

1 Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur 
i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 1.
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25 marca 1957 r. członkowie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w tzw. 
traktach rzymskich, jako kolejnej międzynarodowej umowie, opowiedzieli się 
powtórnie za wspólną polityką integracyjną wewnątrz Europy. W efekcie pod-
pisanych wtedy porozumień powołano do życia dwie organizacje – Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą (EWG, ang. EEC – European Economic Community) 
i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, ang. EAEC – European 
Atomic Energy Community). Rozpoczęły one działalność 1 stycznia 1958 r.2

Istotą działalności tych organizacji miały być takie elementy, jak podnie-
sienie aktywności w obszarze prowadzącym do budowy harmonijnego systemu 
wzrostu gospodarczego krajów już nie tylko powstałej Wspólnoty, ale również 
krajów partnerskich. Efekt ten zamierzano uzyskać w wyniku ustabilizowanego 
rozwoju działalności gospodarczej. Celem nadrzędnym były jednak zobowiąza-
nia dotyczące budowy wewnętrznego, wspólnego rynku, który mógłby powstać 
w wyniku zbliżania się gospodarek poszczególnych państw członkowskich. 

Traktaty rzymskie w sposób istotny rozpoczęły tę europejską integrację. 
Sukcesywne znoszenie barier utrudniających wzajemne zbliżenie państw sygna-
tariuszy było jedyną właściwą drogą do tego celu.

Decyzją fundamentalną dla budowy wspólnego rynku było zniesienie ba-
rier celnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej, po utworzeniu unii celnej 
z dniem 1 lipca 1968 r.3 Dzięki temu porozumieniu udało się wprowadzić wspólną 
strategię, która doprowadziła do likwidacji granic celnych w ramach Wspólnoty 
oraz do ujednolicenia taryf celnych dla towarów spoza EWG. Unia celna stała się 
także podstawą budowy wspólnej polityki handlowej4. 

Jednak kraje członkowskie Wspólnoty oczekiwały czegoś więcej. Już wtedy 
rozpoczęto dyskusję nad otwarciem kanałów swobodnego przepływu kapitału, 
usług, towarów i osób przy założeniu realizacji wspólnej, jednolitej polityki han-
dlowej, dbającej o wolną konkurencję i europejskie instytucje finansowe.

Podczas wielu spotkań, posiedzeń i rokowań nad kształtem zjednoczonej 
Euro py przedstawiciele rządów poszczególnych państw członkowskich EWG oraz 
najwyższej rangi specjaliści konfrontowali swoje poglądy, aby w końcu opubli-
kować Jednolity akt europejski (ang. European Single Act). Wszedł on w życie 
1 lipca 1987 r. Znalazły się w nim uzupełnienia traktatów rzymskich oparte na 

2 J. Galster, Z. Witkowski, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1997, s. 29.

3 T. Grabowski, Unia Europejska – ekonomiczne mechanizmy integracji, Novum, Płock 2002, 
s. 69.

4 S. Naruszewicz, Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, Warsza-
wa 2003, s. 236.
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„Białej Księdze” Lorda Cockfielda5. Jednolity akt europejski zawierał szczegó-
łowe wytyczne dotyczące prowadzenia szeroko rozumianej wspólnej polityki 
i zniesienia barier wewnątrzwspólnotowych, a tym samym utworzenia Unii Euro-
pejskiej. Stał się on także instrumentem prawnym umożliwiającym stworzenie 
rynku wewnętrznego poprzez stopniowe budowanie programów legislacyjnych 
do roku 1992. 

Zgodnie ze wstępnymi założeniami wspólne prace nad przygotowaniem 
sprawnej organizacji jednoczącej europejskie państwa zostały zwieńczone pod-
pisaniem 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej6. 

Kolejne uzupełnienia potwierdzają, że powstały wtedy dokument nie był 
jeszcze idealny. Już 2 października 1997 r. został podpisany aneks uzupełniają-
cy, nazwany Traktatem amsterdamskim. Podpisali go przedstawiciele Unii Euro-
pejskiej rozszerzonej do piętnastu państw członkowskich. W roku 2001 weszła 
w życie kolejna nowelizacja – Traktat nicejski, m.in. reformujący instytucje Unii 
Europejskiej oraz nowelizujący zasady rozszerzania współpracy o kolejne pań-
stwa europejskie7.

W wyniku dalszych rozmów na temat przyszłości Unii powstała także kon-
cepcja eurokonstytucji8.

Rola „dyrektywy usługowej”

Kształtowanie jednolitego rynku europejskiego ukazuje obraz tworzenia 
Unii Europejskiej jako wspólny proces integracyjny państw europejskich, a tym 
samym utworzenie jednolitego rynku jako środka realizacji głównego celu akce-
syjnego9.

5 L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, Unia Euro-
pejska, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 16.

6 G. Sobczak, Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Euro-
pejskiej, „Zeszyt Naukowy” nr 5 (red. S. Rudolf), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji 
w Kielcach, Kielce 2002, s. 81. 

7 Unia..., t. I, s. 2.
8 K. Kik, Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy i podstawowe kierunki dzia-

łania, Wyższa Szkoła Ekonomi i Prawa w Kielcach, Kielce 2008, s. 8.
9 K. Duczkowska-Małysz, M. Duczkowska-Piasecka, Rola państwa w gospodarce Unii Euro-

pejskiej, w: Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej, red. Z. Bombera, ALMAMER Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008, s. 122.
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Przełomowym momentem dla integracji i wewnątrzwspólnotowego transfe-
ru czynników produkcji było przyjęcie tzw. dyrektywy usługowej10. Liberaliza-
cja rynku usług, proponowana w przedmiotowej dyrektywie, opiera się na zało-
żeniach przygotowanych przez Fritsa Bolkesteina, warunki przyjętej dyrektywy 
niosą jednak dużo słabsze skutki11. Dokument ten to akt zobowiązujący kraje 
członkowskie do wprowadzenia wielu regulacji umożliwiających osiągnięcie 
założonego celu w postaci wspólnego rynku usług. „Dyrektywa usługowa” nie 
jest niczym innym, jak zbiorem ram prawnych służących zapewnieniu rozwoju 
swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu usług między państwami 
należącymi do Unii Europejskiej. 

Należy pamiętać o tym, że Unia od początku swojej działalności dążyła 
do zawiązania ścisłych stosunków między poszczególnymi państwami Europy. 
Zapewnienie warunków rozwoju, równości społecznej i postępu gospodarczego 
jest ideą nierozerwalnie związaną z jej działalnością i stanowi fundament jej ist-
nienia. 

Koncepcja umożliwiająca rozwijanie się europejskiego rynku wewnętrzne-
go została przedstawiona jako obszar bez granic wewnętrznych, w którym za-
pewniony jest swobodny przepływ m.in. usług12. Artykuł 49 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską13 zapewnia swobodę przedsiębiorczości, a art. 
56 tegoż traktatu14 – swobodę świadczenia usług. Sami twórcy koncepcji integra-
cyjnej europejskiego rynku usług mieli świadomość istnienia wielu barier i prze-
szkód w rozwoju działalności usługowej pomiędzy państwami członkowskimi. 
Dlatego ich zniesienie stało się zadaniem tak ważnym dla wzmocnienia integracji 
narodów Europy. 

W celu realizacji tego zadania wyznaczono najważniejsze etapy prac, po-
legające m.in. na umożliwieniu harmonijnego rozwoju działalności gospodar-
czej, dążeniu do uzyskania najwyższego z możliwych wskaźników zatrudnienia, 
udzielaniu szerokiej ochrony socjalnej, zapewnieniu równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn, dbaniu o stały i nieinflacyjny wzrost, przysporzeniu warunków 
wysokiego stopnia konkurencyjności oraz konwergencji działań gospodarczych. 

10 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku 
dotycząca usług na rynku wewnętrznym, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” nr L 376/36 
z 27.12.2006 r. 

11 J. Pinder, S. Usherwood, Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009, s. 80.
12 M. Rumiński, Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej, Infor, Warszawa 

2000, s. 23.
13 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, LexisNe-

xis, Warszawa 2008, s. 319.
14 Tamże, s. 321.
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Wskazano też na konieczność podjęcia szeroko rozumianych działań ekologicz-
nych, przejawiających się wysokim stopniem ochrony środowiska naturalnego, 
a także działań zmierzających do podniesienia stopy życiowej, propagowania 
spójności gospodarczo-społecznej i solidarności między państwami członkow-
skimi15.  

Założone determinanty jednolitego rynku Unii nie znajdują jeszcze w pełni 
odzwierciedlenia w rzeczywistym jego stanie. Sama Komisja Europejska uznała 
istnienie licznych barier uniemożliwiających lub spowalniających rozwój rynku 
usług między państwami członkowskimi, zwłaszcza w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP)16. 

W 2006 r. udział MŚP w tworzeniu polskiego PKB wyniósł 47,7%, a usłu-
gi są podstawowym elementem wzrostu gospodarczego i wypracowują w Unii 
Europejskiej większą część PKB17. W 1990 r., gdy Wspólnota składała się tyl-
ko z dwunastu państw członkowskich, usługi rynkowe kreowały 48,2% PKB,
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Analytical aspects. Data 2003–2007. Statistical books Eurostat-European Commission, 
Euro pean Communities, Luxembourg 2009, s. 18. 

15 Dyrektywa 2006/123/WE..., pkt 1 preambuły. 
16 Tamże, pkt 3 preambuły. 
17 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, red. 

A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2008, s. 18. 
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a usługi o charakterze nierynkowym – dodatkowo 14,5%18. Usługi dają rów-
nież duże możliwości zatrudnienia, szczególnie dla kobiet, w większości państw 
członkowskich. Ze względu na różne zapotrzebowanie w poszczególnych krajach 
europejskich, usługi dają zróżnicowane zatrudnienie poszczególnych grup zawo-
dowych.     

Bariery rozwoju jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej

Jak wskazują rozliczne źródła informacyjne, bariery rozwoju jednolitego 
rynku usług w Unii Europejskiej dotyczą wielu rodzajów działalności usługo-
wej. Podstawowymi przeszkodami są obciążenia administracyjne, niepewność 
prawna związana z działalnością transgraniczną oraz brak wzajemnego zaufania 
między państwami. 

Pomimo wielu różnic, czy to o charakterze kulturowym, czy ekonomicz-
nym, Unia Europejska czyni starania, aby prowadzona polityka zapewniała ład 
i szybkie unifikowanie problematyki świadczenia usług. Ujednolicenie zróżni-
cowanych rynków usług w poszczególnych krajach związane jest z dokonaniem 
transpozycji wielopłaszczyznowych tak, aby zachować nadrzędny interes spo-
łeczny. 

W wielu krajach istnieją przepisy wewnętrzne ograniczające swobodę prze-
pływu usług. Wydaje się zatem zasadne, by proces dostosowawczy rozpocząć od 
procedur administracyjnych i zmian w krajowych przepisach prawnych, które w 
skali całej Europy stanowią jedną z bardziej złożonych barier harmonizacji rynku 
usług. Przejawem tych trudności są uciążliwe systemy szeroko rozumianych ze-
zwoleń i związane z ich uzyskaniem procedury oraz formalności. Utrudnieniają 
one korzystanie ze swobody przedsiębiorczości i stają się przyczyną ograniczenia 
powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw usługowych19. 

Swoiste negatywne cechy procedur administracyjnych to długotrwałość, 
postrzegana również jako nieuzasadniona biurokracja, oraz złożoność – powie-
lanie procedur. Wyróżnić można także zbędne praktyki, żądanie przedkładania 
wielu dokumentów, w tym dokumentów oryginalnych, poświadczonych kopii, 
tłumaczeń przysięgłych. Należy też zinterpretować niepewność prawną jako od-

18 S. Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informa-
tycznej w Warszawie, Warszawa 2007, s. 103. 

19 C. Szyjko, Znaczenie odnowionej Strategii Lizbońskiej dla procesu pełnej liberalizacji ryn-
ków w państwach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe” nr 4 (red. J. Kubica), ALMAMER Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006, s. 96. 
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zwierciedlenie niestabilności m.in. prawa podatkowego albo przepisów o charak-
terze lokalnym, co kwalifikuje się jako kolejna przeszkoda rozwojowa.

Ważnymi barierami ograniczającymi rozwój jednolitego rynku usług są 
również nieokreślone lub wydłużone terminy udzielania odpowiedzi w sprawach 
administracyjnych, możliwość arbitralnego podejmowania decyzji przez organy 
administracji samorządowej, ograniczony okres ważności udzielanych zezwoleń 
oraz niestabilny i nieproporcjonalny system ich taryfikowania. Trudności te, tak 
znacznie ograniczające swobodę działania, są istotnym elementem zniechęca-
jącym przedsiębiorców do podjejmowania działalności gospodarczej w ramach 
rozszerzonego europejskiego rynku wewnętrznego. 

Należy podkreślić w tym miejscu, że kluczowym przejawem walki z utrud-
nieniami są procedury wprowadzające jednolite certyfikaty i zaświadczenia do-
tyczące działalności danego przedsiębiorstwa20. Zainteresowani przedsiębiorcy, 
mając jednolite formy dokumentacji, mogą je wykorzystywać w celu identyfika-
cji poszczególnych dóbr, poświadczania zgodności wykonywania swoich usług 
z założeniami systemów zarządzania czy innymi branżowo wymaganymi wa-
runkami. 

Podobna sytuacja dotyczy wykorzystania elektronicznych sposobów dopeł-
niania formalności i realizacji procedur administracyjnych. Tak doskonały rozwój 
systemów teleinformatycznych, jaki obserwujemy obecnie, sprzyja rozbudowie 
zdalnych form obsługi klientów. Jednak w części państw wspólnotowych zarów-
no dostęp do sieci internetowej czy pochodnych form komunikacji elektronicznej, 
jak i systemy IT są dobrem wyższego rzędu. Takie problemy nie tylko utrudniają 
integrację, ale uniemożliwiają również rozwój sektora przedsiębiorstw21. 

Jako jedną z głównych barier procesu budowy jednolitego rynku usług 
należy wskazać niewielką transparentność poszczególnych rynków krajowych. 
Przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości zdobycia wiedzy na temat rynków 
innych państw. Mimo że obserwuje się ciągły wzrost w obszarze nauki języków 
obcych i coraz wyższy poziom znajomości języka angielskiego, niemieckiego 
lub francuskiego w stopniu komunikatywnym, pozyskanie wiarygodnej wiedzy 
o regionalnej sytuacji ekonomicznej czy rzetelności kontrahentów jest w dalszym 
ciągu często niemożliwe. 

Ważnym problemem, niejednokrotnie związanym z działalnością usługo-
wą, jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które dostęp do czę-

20 J. Galster, Z. Witkowski, Kompendium wiedzy..., s. 165. 
21 Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M. Nowakowski, SGH, 

Warszawa 2005, s. 287.  
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ści rodzajów działalności zastrzegają dla określonych usługodawców22. Podobne 
bariery istnieją w stosunku do wymagań formalnoprawnych dotyczących m.in. 
obowiązku przyjęcia konkretnej formy prawnej przez usługodawcę, w szcze-
gólności posiadania osobowości prawnej, przyjęcia formy spółki osobowej, po-
siadania statusu organizacji o charakterze niezarobkowym lub spółki należą-
cej wyłącznie do osób fizycznych. Istnieją także wymogi dotyczące własności 
udziałów lub akcji w spółce, a w szczególności obowiązku posiadania minimal-
nej wysokości kapitału do podejmowania określonej działalności usługowej lub 
dysponowania konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi. Istotnym krokiem ku 
tworzeniu jednolitego rynku usług, dającego równe szanse ich świadczenia wielu 
grupom zawodowym, stało się wprowadzenie przez Parlament Europejski i Radę 
dyrektywy nr 2005/36/WE z 7 września 2005 r. w sprawie uznania kwalifikacji 
zawodowych23.

Zidentyfikowanymi istotnymi barierami hamującymi wejście na niektóre 
rynki europejskie są także ich monopolistyczne cechy i znaczne ograniczenia 
ilościowe. Częstym przypadkiem jest preferowanie rodzimych przedsiębiorców 
poprzez rozwiązania legislacyjne niekorzystne dla firm zagranicznych, których 
konkurencyjność spada w wyniku wzrostu kosztów działalności. Ujednolicenie 
przepisów regulujących zasady współdziałania takich firm są szansą poprawy 
warunków dostępu przedsiębiorstw usługowych do rynku innych państw24.  

Strategia lizbońska szansą budowy jednolitego rynku usług

Bariery hamujące wzrost gospodarczy i spowalniające proces integracyjny 
rynku usług, wymienione w poprzednim rozdziale, stały się przedmiotem dys-
kusji nad nową strategią rozwoju i programem szeroko rozumianych reform go-
spodarczych w Europie. 

W związku z tym Rada Europejska przyjęła w Lizbonie w 2007 r. nową 
taktykę nazwaną strategią lizbońską25. Zakłada ona podjęcie działań, które do-
prowadzić mają do utworzenia najpóźniej w roku 2010 gospodarki Unii Europej-
skiej jako najbardziej konkurencyjnej i najdynamiczniejszej w skali globalnej. 

22 S. Ładyka, Z teorii integracji..., s. 106.
23 Z. Zasada, Stabilność gospodarki belgijskiej na przykładzie pośrednictwa w obrocie nieru-

chomościami, w: Państwo i rynek w gospodarce..., s. 270.
24 S. Umiński, Integracja rynku usług, w: Polskie przedsiębiorstwa jednolity rynek Unii Euro-

pejskiej. Korzyści i koszty, red. W. Orłowski, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997, 
s. 26.

25 J. Barcz, Przewodnik..., s. 17.
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Przesłanką takiego działania stały się wyższe wskaźniki rozwoju innych konku-
rencyjnych gospodarek światowych, takich jak rynek wschodni czy gospodarka 
amerykańska26. 

Nadrzędnym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie w Europie konku-
rencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej27. 

W celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu wyselekcjonowano obszary, 
które priorytetowo należy poddać reformom. Są to: innowacyjność (gospodar-
ka oparta na wiedzy), liberalizacja (rynek telekomunikacji, energii, transportu 
i finansów), przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działal-
ności gospodarczej) oraz spójność gospodarcza i społeczna (formowanie aktyw-
nego państwa socjalnego)28. Duży obszar prac dotyczy także działań związanych 
z modernizacją polityki zatrudnienia i rynku pracy, m.in. poprzez ułatwienie 
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług, szczególnie 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które, jak wcześniej wskazano, są 
podstawą wzrostu wskaźnika PKB w Unii Europejskiej. Szacunki wskazują, że 
na terenie Unii Europejskiej działa blisko 19 mln MŚP29. Konieczny jest zatem 
swobodny przepływ pracowników, który gwarantuje obywatelom jednego pań-
stwa prawo pobytu, zamieszkania, zatrudnienia oraz zniesienie wszelkich form 
dyskryminacji w tym zakresie, jak również w zakresie wynagradzania i innych 
warunków pracy30.

Istniejące bariery w znacznym stopniu wpływają na rozwój jednolitego ryn-
ku usług w Unii Europejskiej. Jedyną właściwą drogą do ich wyeliminowania 
lub ograniczenia jest osiągnięcie równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, 
dążącym do stałego wzrostu, a rozwojem społecznym, rozumianym jako wzrost 
zatrudnienia, stworzenie niezbędnej infrastruktury legislacyjnej, zwiększanie 
bezpieczeństwa energetycznego, rozwój instytucji finansowych. 

26 E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki 
opartej  na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego, Warszawa 2005, s. 14.

27 R. Kupczyk, Ocena realizacji i propozycje usprawnienia strategii lizbońskiej, „Europejski 
Przegląd Naukowy”, t. I (red. J. Koperek, R. Kupczyk, M. Wiliński), Akademia Polonijna w Czę-
stochowie, Częstochowa 2008, s. 145.

28 E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Strategia..., s. 23.
29 Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji 

Euro pejskiej, Warszawa 2002, s. 70.
30 S. Krawczyk, Prawne i społeczne aspekty swobodnego przepływu osób w państwach Unii 

Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr 6 (red. J. Stacharska-
Targosz), Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 60.
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Tak szeroko rozumiane cele mogą być potężnym narzędziem do zastoso-
wania w procesie implementacji wspólnego rynku usług, który będzie mógł 
efektywnie korzystać z całego swojego potencjału. Warto również zaznaczyć, 
że aktualna sytuacja gospodarcza niejednokrotnie zmusza poszczególne państwa 
do podjęcia dynamicznych działań w celu rychłego rozwiązania spraw wewnątrz-
państwowych, które destabilizują procesy integracyjne. Pozostawienie niezakoń-
czonych prac dotyczących eliminacji barier tworzenia wspólnego rynku usług 
powoduje, że prowadzenie działalności na rynku Unii Europejskiej uwidacznia 
różnice poszczególnych systemów krajowych. Najdotkliwsze są aspekty rynku 
pracy, bezpieczeństwa konsumentów, rynku zamówień publicznych31. Nieliczne 
unijne regulacje w tym zakresie sprawiają, że pod uwagę brane są zróżnicowane 
krajowe warunki prawne i socjalne. Stworzenie jednolitego rynku usług, który 
jest ważnym celem strategii lizbońskiej, daje szanse na rozwój tego sektora i jest 
ważnym impulsem do zwiększania zatrudnienia. Większa konkurencja, która po-
wstanie dzięki liberalizacji rynku usług, będzie miała także pozytywny wpływ 
na zwiększanie się podaży usług oraz lepsze dopasowanie strukturalne asorty-
mentu do struktury popytu32. Ten proces może też mieć pozytywne znaczenie dla 
poprawy norm jakości i bezpieczeństwa, obowiązujących w krajach Unii Euro-
pejskiej. Z perspektywy konsumenta rozwój rynku usług i jego standaryzacja 
przyniesie wymierne korzyści. Zwiększenie konkurencji i wzrost podaży usług 
będą miały znaczący wpływ na zwiększenie ich dostępności. Są to przesłanki 
do obniżenia cen i rozszerzenia oferty przez przedsiębiorstwa33. Konsumenci, 
jak również firmy uczestniczące na rynku usług, będą mogli liczyć na poprawę 
warunków transparentności tego sektora. Poprawić będą się też mogły warunki 
uzyskiwania informacji o cenie. Oferty handlowe mogą być pełne, czytelne i wia-
rygodne, a informacje o produktach – rzetelne. Można liczyć na poprawę sytuacji 
w ochronie praw konsumentów i wzrost odpowiedzialności cywilnej ze strony 
przedsiębiorców34. 

31 K. Galikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego ryn-
ku do Unii Walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 74.

32 J. Brózda, Pozytywne i negatywne konsekwencje zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 
w: Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołę-
biowski, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 
2003, s. 30.

33 R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 50.

34 S.M. Szukalski, Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gos-
podarki, „Acta Universitatis Lodziensis”: Folia Oeconomica 213, Łódź 2007, s. 161.
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Pomimo stosunkowo wysokiego stopnia unormowania działalności usługo-
wej w Unii Europejskiej sektor ten najtrudniej poddaje się procesowi liberalizacji 
wewnętrznej. Postęp dokonuje się tutaj w tempie mniejszym, niż przewidywano. 
Jak wykazano w niniejszym opracowaniu, istnieje duża liczba dziedzin, które 
podlegają procesowi dostosowawczemu. Można wnioskować, że usługi są w pe-
wien sposób reglamentowaną i kontrolowaną dziedziną gospodarki wewnętrz-
nej państw europejskich. Rozbudowany system ochrony norm rynku krajowego 
nie ułatwia procesów budowy jednolitego rynku usług w Europie. Szczególnie 
widoczne jest to w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym oraz transpor-
towym i telekomunikacyjnym. Wymienione gałęzie usług zostały wyłączone 
z zakresu „dyrektywy usługowej”, która poniekąd ułatwia korzystanie ze swobo-
dy przedsiębiorczości oraz swobodnego przepływu usług35. Proces ujednolicania 
systemu świadczenia usług na jednym wspólnym rynku nie obejmuje także usług 
zdrowotnych, społecznych, usług ochrony osobistej, usług świadczonych przez 
notariuszy czy komorników. 

Analizując proces budowy jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej, 
należy dokonać podziału usług. W kontekście procesu integracji najogólniej mo-
żemy zdefiniować usługi uniwersalne, które, po zastosowaniu się do wytycz-
nych Komisji Europejskiej i ujednoliceniu systemu, przedsiębiorca jest w stanie 
świadczyć jako usługę transgraniczną; oraz usługi specjalistyczne, których wy-
konywanie jako usług transgranicznych jest niemożliwe ze względu na stopień 
złożoności ich skutków, a także reperkusje ekonomiczne i społeczno-prawne. 
Czytelnym przykładem może być tutaj działalność notariuszy. Ze względu na 
funkcję społeczną, jaką pełnią w postaci osób zaufania publicznego, a przede 
wszystkim swoistą strukturę i mechanizm prawny, związany również z konsty-
tucyjnymi prawami obywateli oraz zasadami funkcjonowania sądownictwa, nie-
możliwe jest, aby działalność notariuszy była podejmowana za granicą w statusie 
usługi o charakterze transgranicznym.

Oprócz tego, na podstawie definicji zawartej w prawie wspólnotowym, 
usługi są odpłatnymi czynnościami, które mają nie tylko charakter transgranicz-
ny, ale również i czasowy, a jednocześnie nie są objęte regulacjami dotyczącymi 
swobody przepływu kapitału, towarów i osób. Obejmują one przede wszystkim 
działalność o charakterze przemysłowym, działalność handlową, działalność rze-
mieślniczą, a także wykonywanie niektórych wolnych zawodów (art. 57 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską)36. Współczesna literatura ekonomiczna 

35 Dyrektywa 2006/123/WE..., pkt 18, 20, 21 preambuły.  
36 J. Barcz, Przewodnik..., s. 322.
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zazwyczaj definiuje usługi jako świadczenie społecznie użytecznych czynności, 
niezwiązanych bezpośrednio z wytwarzaniem dóbr rzeczowych37.

Proces ujednolicenia rynku usług w Unii Europejskiej wymaga podjęcia 
wielu działań o różnorodnym charakterze. Można prognozować, że rozwój, a tym 
samym znoszenie występujących barier – będzie procesem sukcesywnie rozwi-
janym przez poszczególne państwa członkowskie. Wyeliminowanie najistotniej-
szych przeszkód w zdecydowanym stopniu poprawi warunki realizacji swobody 
przepływu usług wśród krajów zjednoczonej Europy. Poparcie dla rozwoju jed-
nolitego rynku usług przejawiają już od dłuższego czasu instytucje europejskie. 
Odzwierciedleniem tego działania są m.in. orzeczenia Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, który jednoznacznie broni swobody świadczenia usług na tere-
nie Unii38. 

Tak pojmowany kierunek działania jest zgodny z ideą głoszoną przez pre-
kursorów integracji europejskiej, jak również jest przykładem realizacji założeń 
strategii lizbońskiej, która odzwierciedla ciągłe i wspólne starania o budowę jed-
nolitego rynku usług w Unii Europejskiej. 

Streszczenie

Proces ujednolicenia rynku usług w Unii Europejskiej wymaga podjęcia wielu 
działań o różnorodnym charakterze. Ciągły jego rozwój przyczynia się do sukcesyw-
nego znoszenia barier utrudniających harmonizację. Wyeliminowanie najistotniejszych 
przeszkód w zdecydowanym stopniu poprawi warunki realizacji swobody przepływu 
usług wśród krajów zjednoczonej Europy. Poparcie dla rozwoju wspólnego rynku prze-
jawiają nie tylko instytucje europejskie, ale również same kraje członkowskie poprzez 
realizację założeń tzw. strategii lizbońskiej, która odzwierciedla starania o budowę jed-
nolitego rynku usług w Unii Europejskiej. 

Summary 

CHANCES AND BARRIERS IN THE CREATION 
OF HOMOGENEOUS MARKET OF SERVICES 

IN THE EUROPEAN UNION

Process of uniformity of services market in the European Union requires taking 
many operation about miscellaneous character. His continuous evolution influence on 
enduring successive taking a stand barrier harmonization. Elimination of most impor-

37 S. Ładyka, Z teorii integracji..., s. 103.
38 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E.Małuszyńska, B. Gruchman, Wydaw. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 150.
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tant barrier will be a big correction conditions of realization liberty of flow of services 
in European countries. Support for evolution common market display not only European 
institutions but also membership countries trough realization The Lisbon Strategy, which 
is mirror efforts about structure of homogeneous services market in European Union.
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ZNACZENIE KONCEPCJI 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

W DOBIE KRYZYSU

Wstęp

Pisząc o kryzysie gospodarczym, należałoby w pierwszej kolejności zadać 
sobie pytanie o przyczyny jego postania. Bez wątpienia możemy powiedzieć, 
że zaczął on się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na rynkach kredytowych, 
jednak jego skutki odczuwa cały świat. Złożyło się na to wiele czynników, ta-
kich jak niskie stopy procentowe, bardzo duży deficyt w handlu zagranicznym, 
a także spadek poziomu oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych, 
który przekładał się bezpośrednio na inwestycje, a w rezultacie na spadek PKB. 
Obecna sytuacja gospodarcza skłania do podjęcia rozważań na temat społecznej 
odpowiedzialności nie tylko przedsiębiorstw, ale również instytucji finansowych, 
których działania nacechowane były nieodpowiedzialnością. 

W 2008 r. kryzys ekonomiczny ukazał poważne niepowodzenia rządzących 
oraz problemy w systemie rynkowym. Wielu ludzi uważa, że powinno się z tym 
walczyć, że spowoduje to konsekwencje w przyszłości. Oczywiście nie jest to 
pierwszy kryzys, jednak od wcześniejszych różni się on tym, że w erze globa-
lizacji poszczególne państwa nie są zabezpieczone przed odczuwaniem efektów 
polityki gospodarczej innych krajów. Jedynym rozwiązaniem byłoby stworzenie 
światowego systemu regulacyjnego. Często zapomina się, że środowisko natural-
ne zajmuje ważne miejsce w prowadzeniu doświadczonego i silnego przedsiębior-
stwa, nie tylko ze względów ekonomicznych. Obecnie jest to zespół powiązanych 
ze sobą czynników, które wymagają równowagi. Niemniej jednak ekonomiczna 
inicjatywa zależy od działalności przedsiębiorstw, a te zależą od rynków, na ja-

* Kinga Ćwigoń-Szymczak – mgr, doktorantka, Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekono-
miczny, Uniwersytet Gdański.
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kich działają. Możemy zatem powiedzieć, że międzynarodowe rynki zależą od 
globalnej ekonomii oraz rzeczywiście kompleksowych i przyjaznych relacji. Je-
żeli więc relacje są problematyczne, to także zarządzanie staje się problematycz-
ne i można powiedzieć, że jest to jedna z przyczyn aktualnego kryzysu1. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social 
Responsibility – CSR) staje się obecnie coraz bardziej popularna. Wpływają na 
to postęp technologiczny oraz globalny system gospodarczy, który skłania różne 
grupy podmiotów do współpracy. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma tak-
że wymiar psychologiczny. Niewątpliwie każdy bierze pod uwagę psychologicz-
ne aspekty ekonomicznych zachowań. Bardzo ważnym aspektem jest tu także 
wpływ kryzysu na zachowania i myślenie ludzi2. 

Celem referatu jest przedstawienie związku koncepcji CSR z obecnym kry-
zysem gospodarczym. Zagadnienie to zostało przedstawione w oparciu o tzw. 
dylemat więźnia, który to z kolei ściśle związany jest z zasadą współpracy i kon-
kurencji. W dalszej części opisano istotę i znaczenie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, co pozwoli zobrazować problem.

„Dylemat więźnia” – współpraca czy konkurencja?

Długo poszukiwana para przestępców zostaje schwytana przez policję, któ-
ra wie, że są oni winni, jednak ma dowody tylko na drobne przewinienia, za które 
schwytani mogą zostać skazani co najwyżej na pół roku pozbawienia wolności. 
Organy władzy zatem umieszczają podejrzanych w osobnych celach, po czym 
stosują wobec nich takie same warianty postępowania. Pierwszy polega na tym, 
że jeden ze schwytanych złoży zeznania, dzięki czemu pomoże wyjaśnić sprawę, 
a wtedy zostanie uniewinniony, natomiast jego współpracownik zostanie skazany 
za poważane przestępstwo. Drugi wariant to taki, że obaj podejrzani zaczną „sy-
pać” i przy takim toku zdarzeń obaj dostaną karę pozbawienia wolności, z tym że 
wyrok zostanie nieco złagodzony. Ostatni wariant polega na tym, że przestępcy 
nie będą zeznawać, tylko ze sobą współpracować, w rezultacie czego obaj odsie-
dzą wyroki za małe przewinienie. Co zatem ma zrobić przestępca?

Wyżej przedstawiony „dylemat więźnia” znajduje ścisłe odzwierciedlenie 
w mikroekonomii. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk gospodarczych 

1 Por. G. Aras, D. Crowther, The Durable Corporation in a time of financial and economic 
crisis, „Economic & Management” 2009, s. 210–216.

2 Por. P. Nemecek, A. Kocmanova, Economic crisis and social responsibility, tamże, s. 323–
327.
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na poszczególnych rynkach, związanych z indywidualnymi decyzjami producen-
tów oraz konsumentów, a także zależnościami zachodzącymi pomiędzy nimi. 
Jednym z elementów tej dziedziny jest mechanizm konkurencji, który w życiu 
gospodarczym bardzo często opiera się na współpracy. 

Zatrzymam się więc na chwilę przy zasadzie konkurencyjności, która przed-
stawia działania ludzi dążących do sukcesu. Celem konkurowania jest osiągnię-
cie korzyści osobistych oraz społecznych, polegających na zwiększeniu dobra. 
Konkurencja to także proces, w którym współzawodniczą ze sobą podmioty ryn-
kowe. Jest on sposobem na życie, skłania do podejmowania ryzyka. Patrząc na 
konkurencję w szerokim znaczeniu, można powiedzieć, że strony szkodzą sobie 
wzajemnie, tworząc przeszkody dla rywali. Często powodują utrudnienia w wej-
ściu na rynek, obniżają ceny, podkupują pracowników, szpiegują czy też fałszują 
informacje. Tego typu utrudnienia niepozwalające na osiągnięcie zamierzonego 
przez konkurentów celu zdecydowanie nie mieszczą się w pojęciu społecznej od-
powiedzialności biznesu. Tak więc należy jednak pamiętać, że nadmierna konku-
rencja przynosi społeczne szkody, najlepiej jest wszystko dozować w odpowied-
nich ilościach, nie zapominając także o możliwości współdziałania. 

Zasada współdziałania polega na współpracy ludzi, którzy wspólnie pragną 
osiągnąć optymalne korzyści ze zbiorowego wysiłku. Należy zaznaczyć, że nie 
osiągnie się żadnego celu organizacji bez współpracy ludzi w niej uczestniczącej. 
Współdziałanie między działającymi na rynku podmiotami odbywać się może na 
trzech różnych płaszczyznach3. Pierwsza, nazwana kooperacją pionową, dotyczy 
przedsiębiorstw, które wytwarzają dobro dla swojego kooperanta; współpraca na 
tym poziomie pozwala zmniejszyć koszty. Druga, kooperacja skośna, polega na 
współdziałaniu przedsiębiorstw, które wytwarzają dobra komplementarne; dzięki 
takiej współpracy istnieje możliwość zmiany popytu za pomocą dostosowywana 
ceny drugiego dobra. Trzecia płaszczyzna współpracy, pozioma, opiera się na 
kooperacji przedsiębiorstw wytwarzających to samo dobro. Spotykana jest ona 
zazwyczaj na rynku oligopolistycznym, na którym działa od kilku do kilkuna-
stu firm. Firmy działające na tym rynku mogą się porozumieć, aby ich gałąź 
działała jak monopol, poprzez ograniczenie produkcji zgodnie z limitami, a cena 
powędruje w górę. Dzięki takim działaniom firmy uzyskają zysk nadzwyczajny, 
który dzielą według określonych zasad. Przedsiębiorstwa, chcąc zwiększyć zysk, 
obniżają ceny i zwiększają sprzedaż. Jest to jednak krótkotrwałe działanie, gdyż 
oszukani partnerzy robią to samo, a więc także zaczynają produkować więcej. 

3 Por. S. Forlicz, M. Jasiński, Mikroekonomia, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 
2000, s. 232–233.  
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Działanie to powoduje wzrost podaży, a co za tym idzie – spadek ceny, co zostało 
przedstawione na rysunku 1.
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Rys. 1. Złamana krzywa popytu
Źródło: http://www.tf.pl (czerwiec 2009).

Oligopolista znajdzie się w punkcie A, gdy cena obowiązująca na rynku 
będzie na wysokości P1, a jego produkcja osiągnie wielkość Q1. Najprawdopo-
dobniej, jeśli oligopolista podniesie cenę, to jego partnerzy tego nie zrobią, nato-
miast popyt na jego dobra spadnie, a gdyby sytuacja była odwrotna, czyli jeden 
z konkurentów cenę by obniżył – to reszta zrobi tak samo. Nie zostaną zmienione 
udziały w rynku, a cała gałąź przesunie się w dół po krzywej popytu, na tym 
odcinku krzywa popytu jest nieelastyczna. Powyżej punktu A krzywa popytu 
jest wrażliwa na zmianę ceny, jest elastyczna. W punkcie Q1 nieciągły jest krań-
cowy utarg, jest to nieelastyczna część złamanej krzywej popytu. W konsekwen-
cji zyski zaczynają się bardzo kurczyć, co skłania przedsiębiorstwa do zawarcia 
nowego porozumienia. Możemy zatem uczestników rynku oligopolistycznego 
nazwać pokerzystami, ponieważ w celu wykonania najlepszego dla siebie „ru-
chu” nieustannie zmuszani są do podejmowania prób przewidzenia zachowań 
konkurencji. Procesy te można przedstawić za pomocą teorii gier. 

Gra to konfliktowa dowolna sytuacja polegająca na tym, że racjonalne decy-
zje są od siebie zależne. Uczestnikami gry są gracze, którzy mają na celu zwięk-
szenie swoich wypłat. Gracze muszą wybrać długookresową strategię gry. Za-
zwyczaj jej wynik przedstawia wartość liczbowa. Strategia natomiast jest to plan 
gry, który pokazuje, jak uczestnik będzie działał4. W teorii gier zostają poddane 
badaniu strategie, jakie gracze powinni wybrać w celu osiągnięcia najbardziej 

4 Por. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 273.
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pożądanych wyników. Uwzględnia się także to, że działania uczestników oddzia-
ływają bezpośrednio na pozostałych graczy, a równowaga występuje wtedy, gdy 
gracz wybiera najlepszą strategię, biorąc pod uwagę strategie pozostałych uczest-
ników. W takim wypadku gracze nie zamierzają już zmieniać swoich założeń. 
Zdarza się jednak czasami, że strategia uczestnika nie jest uzależniona od innych 
i wtedy nazywamy ją dominującą5. Do takich zaliczamy właśnie „dylemat więź-
nia”, o którym pisałam powyżej i do którego teraz powrócę.

„Dylemat więźnia” przedstawia nam klasyczną sytuację, w której dwie stro-
ny muszą zdecydować, czy lepsze jest kooperatywne, czy niekooperatywne za-
chowanie6. Wynikiem tej gry może być zysk-zysk lub strata-strata; nie występuje 
tu zjawisko targowania się, gdzie zysk jednej strony jest równoznaczny ze stratą 
drugiej. Gracze tej gry pracują razem, stanowiąc zespół. Należy zaznaczyć, że 
decyzje podejmowane są jednocześnie. Dla lepszego zobrazowania w tabeli 1 
zostały przedstawione możliwe rozwiązania.

W grze tej występują cztery poziomy wypłat, co zostało przedstawione 
w tabeli 2.

Tabela 1 

Wyniki gry

Więzień B milczy Więzień B zeznaje

Więzień A milczy obaj skazani na 6 miesięcy
więzień A skazany na 10 lat

więzień B wolny

Więzień A zeznaje
więzień A wolny

więzień B skazany na 10 lat
obaj skazani na 5 lat

Źródło:  http://www.wikpedia.org (czerwiec 2009).

Tabela 2 

Macierz wypłat

Współpraca Zdrada

Współpraca +1/+1 +2/–5
Zdrada –5/+2 –2/–2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wykładów z przedmiotu „zarządzanie ryzykiem”, pro-
wadzonych przez prof. dr hab. Teresę Kamińską.

5 Por. tamże, s. 274.
6 Por. J.Ł. Grzelak, Konflikt interesów. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1978, s. 77. 
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− Obaj nie przyznają się i z powodu braku dowodów obaj otrzymują symboliczny 
wyrok za drobne przestępstwo, za które zostali schwytani: obopólna nagroda 
(N) za wzajemną współpracę (wypłata +1). 

− Obaj przyznają się do winy, dzięki czemu otrzymują złagodzony wyrok, który 
stanowi karę (K) za wzajemną zdradę (wypłata –2).

− Jeden z przestępców się przyznaje, ale drugi nie; powoduje to dla tego pierw-
szego całkowite uwolnienie (wypłata +2), dla drugiego zaś wysoki wyrok (wy-
płata –5). 

Zadam więc ponownie pytanie: Co ma zrobić przestępca? Czy powinien 
dążyć do minimalizacji straty, uzyskując nagrodę, przy założeniu, że kolega bę-
dzie myślał tak samo? A gdy kolega nie oprze się pokusie zwolnienia i zdradzi? 
W praktyce wygląda to w ten sposób, że obaj patrzą na swój własny interes, 
dlatego obaj wybiorą zdradę, za którą zostaną obciążeni karą. Wybór będzie dla 
obu niekorzystny, jednak nie tak drastyczny, jak pójście na współpracę i zostanie 
zdradzonym. Bardzo celnie ujął to Philip D. Straffin, pisząc, że „jednostki ra-
cjonalnie dbające o swoje interesy doprowadzają do wyniku niekorzystnego dla 
wszystkich, w tym dla samych siebie”7.

Gracz racjonalny, dążący do maksymalnej użyteczności oczekiwanej, doko-
na wyboru strategii indywidualistycznej. Możemy jednak powiedzieć, że nie za-
wsze najwłaściwszy staje się właśnie wybór racjonalny, podyktowany interesem 
osobistym. Prowadzi on do uzyskania wyników mniej korzystnych niż koope-
racyjne. Dylemat więźnia ma także dwie uboczne sytuacje – gracze mogą się ze 
sobą porozumiewać oraz gra powtarza się wielokrotnie8. Pierwsza nie wyklucza, 
że gracze dokonają wyboru strategii współpracy, która da im wyniki najlepsze. 
Decyzję taką powinni podjąć, gdy mają gwarancję zawartą w regułach gry, że nie 
można odstąpić od umowy. Jednak macierz tej gwarancji nie daje, gdyż zakłada, 
że skoro pierwszy gracz wie, iż jego partner wybierze strategię współpracy, to 
dla niego staje się kuszące wycofanie się z umowy i wybór strategii, dzięki której 
osiągnie najwyższy zysk. Zapewne podobnie pomyśli gracz drugi. Jeżeli będą 
zbyt chytrzy, obaj wpadną w zastawioną przez siebie pułapkę. Dlatego nadal roz-
sądną alternatywą staje się strategia indywidualistyczna, zapewniająca ochronę 
przed największą porażką. Druga sytuacja to ta, w której gra rozgrywana jest 
wielokrotnie, ale nieznaną liczbę razy. Z założenia wiadomo, że po zakończeniu 
każdej kolejnej gry gracze dowiadują się o wyborach z poprzedniej gry. Stwa-
rza to możliwości przewidywania ruchów partnera. Wybierając kolejną strategię, 

7 P.D. Straffin, Teoria gier, Scholar, Warszawa 2001, s. 95. 
8 Por. J.Ł. Grzelak, Konflikt interesów..., s. 81–84. 
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gracz wie, że partner pozna jego wybór – to powoduje, że obawiając się odegra-
nia ze strony partnera w następnej grze, nie wybierze zdrady. Skłania to graczy 
do wyboru strategii współpracy. Jednak, gdy założymy, że znamy liczbę gier, 
sytuacja od razu ulegnie zmianie. W pierwszej sytuacji występuje zjawisko okre-
ślane mianem rewanżu, które nakierowuje na wybór strategii współpracy. Gdy 
znana jest liczba gier, to w grze ostatniej nie ma już szans na odwet – powoduje 
to wybór strategii zdrady. Tak więc, skoro znany jest wybór, to można tej gry nie 
brać pod uwagę. I tak, ponieważ ponownie znamy ostatnią grę, w której gracze 
wybiorą strategię zdrady, znowu ją wykluczamy i tym sposobem dochodzimy do 
pierwszej próby gry, w której z założenia wybór zdrady jest nieunikniony. Zatem 
ani porozumienie, ani wielokrotne powtarzanie gry nie wpłynie na wybór. 

„Dylemat więźnia” przedstawia wiele sytuacji „z życia wziętych”, w których 
obie strony odniosą korzyści, gdy będą zachowywać się kooperatywnie, jednak 
obawa przed egoistycznym zagraniem drugiego gracza i chęć maksymalizacji 
zysku często powodują wybór niekooperatywny, co skutkuje kiepskim rezulta-
tem. Przykłady takich zachowań możemy odnaleźć choćby na płaszczyźnie ne-
gocjacji, relacji między współpracownikami czy relacji pracownik–przełożony.

CSR – istota i znaczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która dobrowolnie 
uwzględnia społeczne interesy, relacje między interesariuszami oraz dbanie 
o środowisko naturalne już na etapie jej budowania. Jest wyborem efektywnej 
strategii zarządzania, która przez prowadzenie na poziomie lokalnym społecz-
nego dialogu powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w znaczeniu 
globalnym. CSR poszukuje korzystnych rozwiązań zarówno dla samego przed-
siębiorstwa, pracowników, jak i dla wszystkich interesariuszy, społeczności i oto-
czenia, w którym przedsiębiorstwo działa9. Społeczną odpowiedzialność firmy 
możemy rozważać zarówno w podmiotowym, jak i przedmiotowym charakterze. 
Biorąc pod uwagę pierwszy z nich, mówimy o tych, wobec których przedsiębior-
stwo powinno być odpowiedzialne, natomiast o przedmiotowym zakresie mówi-
my wtedy, gdy mamy na myśli czyny, za jakie firma przyjmuje odpowiedzialność. 
CSR jest także ściśle związana z odpowiedzialnością moralną, ponieważ chcąc 
eliminować czynniki uciążliwe dla środowiska, zazwyczaj skutkuje spadkiem 

9 Por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 143–144.
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produkcji, a co za tym idzie – spadkiem zatrudnienia. Zostało to przedstawione 
na rysunku 2. 

S

S’

D

Q

P

Rys. 2. Mikroekonomiczne skutki eliminacji negatywnych efektów zewnętrznych
Źródło: B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 

we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 69.

Rysunek możemy zinterpretować następująco. Przedsiębiorstwo będzie 
zmuszone ponieść większy koszt, przez co zmniejszy swoją produkcję (Q), 
uwzględniając finansowe ograniczenia, przy danym popycie (D). Podobnie za-
chowają się inne firmy na rynku, przez co wzrośnie cena (P) na dane dobro, 
spowodowana spadkiem podaży (S do S’). Poddając badaniu to zjawisko, można 
zauważyć także wzrost korzyści, ale dopiero w dłuższym okresie. 

Wprowadzając koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, można od-
notować wiele korzyści. Możemy je podzielić na trzy grupy. Pierwsza to korzyści 
wewnętrzne, druga – korzyści zewnętrzne, a ostania – korzyści społeczne10.

Wśród korzyści wewnętrznych wyróżniamy:
− innowacyjność przedsiębiorstwa,
− wzrost atrakcyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy,
− wzrost zaangażowania pracowników i ich większą motywację do pracy,
− lepszą komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa, 
− wzrost kultury w przedsiębiorstwie,
− angażowanie pracowników w proces zarządzania przedsiębiorstwem.

10 Por. M. Ratajczak, E. Stawicka, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie 
podnoszenia konkurencyjności sektora MSP, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym, Warszawa 2008.
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Do korzyści zewnętrznych zaliczamy:
− pozyskiwanie nowych klientów dzięki wzrostowi konkurencyjności,
− wzrost zaufania wśród dotychczasowych klientów,
− lepszy wizerunek przedsiębiorstwa,
− wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. 

Korzyści społeczne to:
− edukacja społeczeństwa,
− wpływ na ochronę środowiska naturalnego, 
− stymulowanie rozwoju gospodarczego miejscowości.

Wdrażanie koncepcji CSR często napotyka wiele trudności. Mogą być one 
związane z możliwościami przedsiębiorstw – mamy tu na uwadze poziom kultury 
organizacyjnej, podatność na wprowadzanie zmian czy też sytuację ekonomicz-
ną firmy. Kolejne trudności można napotkać także w związku z oczekiwania-
mi społeczeństwa czy też warunkami zewnętrznymi, tj. systemem politycznym, 
prawnym oraz sytuacją ekonomiczno-społeczną kraju. Przedsiębiorstwo społecz-
nie odpowiedzialne zwraca szczególną uwagę na powiązania z życiem gospodar-
czym, w związku z czym zachowuje się etycznie w odniesieniu do odbiorców, co 
pozwala mu na budowanie swojej renomy, a w dalszej perspektywie na wyrost 
popytu na swoje dobra. Przedsiębiorstwo takie stara się także zwiększyć efek-
tywność i jakość wykonywanych przez siebie produktów poprzez stworzenie za-
trudnionym w firmie pracownikom odpowiedniej atmosfery.

Zakończenie

Podsumowując rozważania na temat wpływu społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu na przedsiębiorstwa w dobie kryzysu gospodarczego, należy wymie-
nić trzy punkty zwrotne, w których pogląd ten się kształtował. Pierwszy to era 
przedsiębiorców, w której po raz pierwszy pokazano, że przedsiębiorstwa mają 
w gospodarce istotną rolę do odegrania i nie jest to tylko maksymalizacja zysku. 
Drugi punkt zwrotny wystąpił w erze wielkiego kryzysu, ponieważ wielkie orga-
nizacje zdominowały amerykańską gospodarkę poprzez stosowanie nieodpowie-
dzialnych praktyk finansowych, co doprowadziło do krachu na giełdzie. Ostatni 
to era społeczna, w której zaczęto zwracać uwagę na ochronę środowiska oraz 
społeczeństwa11. Zatrzymując się przy punkcie drugim, można podjąć szerokie 
rozważania odnośnie do kryzysu w dzisiejszych czasach, ponieważ to właśnie 

11 Por. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania..., s. 144–145.
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także zachowania społecznie nieodpowiedzialne przyczyniły się do obecnej sy-
tuacji. 

Streszczenie

Przedmiotem referatu jest rozważenie wpływu kryzysu gospodarczego na społecz-
ną odpowiedzialność biznesu. Obecny kryzys gospodarczy skłania bowiem do reflek-
sji na temat konkurencji i współdziałania przedsiębiorstw, które to zagadnienia można 
przedstawić za pomocą tzw. dylematu więźnia. Można odnieść wrażenie, że często zapo-
minamy o społecznej odpowiedzialności w biznesie, co m.in. przyczynia się do powsta-
wania kryzysu w gospodarce.  

Summary

MEANING OF CONCEPT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IN DAY OF CRISIS

The aim of the paper is to contemplate the influence of economic crisis on social 
responsibility of business. Current economic crisis brings into consideration competition 
and cooperation between companies. It can be shown by “prisoner’s dilemma”. In my 
opinion, we often forget about corporate social responsible which is one of the reasons 
of economic crisis. 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 
W OUTSOURCINGU USŁUG INFORMATYCZNYCH 

Wiedza stała się głównym zasobem ekonomicznym 
i najważniejszym – a nawet może jedynym – 

źródłem przewagi konkurencyjnej1. 

Kryzys a popularność outsourcingu 

Jednym z niewielu pozytywnych skutków kryzysu gospodarczego, który 
od dłuższego czasu obserwujemy zarówno w kraju, jak i na świecie, jest ciągle 
rosnący popyt na usługi outsourcingu. Według ekspertów firmy Equaterra, któ-
rzy przeanalizowali odpowiedzi przedstawicieli firm analitycznych i dostawców 
usług outsourcingowych – m.in. Accenture, Atos Origin, Capgemini, IBM, Info-
sys i Wipro – zwiększony popyt na tego typu usługi odnotował prawie co drugi 
dostawca. Największym zainteresowaniem cieszą się usługi z zakresu BPO (out-
sourcing procesów biznesowych). Wzrost zainteresowania odczuło 58% badanych 
firm. Na drugim miejscu znalazły się usługi outsourcingu obsługi IT (wsparcie 
techniczne). Wśród badanych firm prawie połowa (49%) wskazała na zwiększony 
popyt w tym obszarze2. Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniach przepro-
wadzonych w październiku 2008 r. przez agencję IPSOS na zlecenie ArchiDoc3. 
Agencja zbadała ponad 200 polskich firm zatrudniających więcej niż 250 osób. 
Z badań wynika, że duże polskie firmy najczęściej korzystają z outsourcingu ob-

*  Mateusz Gołba – mgr, Studium Doktoranckie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach.

1 P. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, Kraków–Warszawa 1995, s. 29.

2 P. Waszczuk, Rośnie popyt na outsourcing, „Computerworld” 2008, nr 10, s. 36. 
3 P. Waszczuk, Rośnie popularność usług outsourcingu w polskich firmach, tamże, nr 11, 

s. 24.
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sługi informatycznej oraz procesów backoffice, a największy wzrost nakładów na 
outsourcing jest spodziewany w sektorze finansowym oraz branżach budowlanej 
i energetycznej. Wśród najczęściej wymienianych zalet outsourcingu respondenci 
wymieniali chęć koncentracji na podstawowej działalności biznesowej, sposób na 
ograniczenie kosztów oraz ułatwienie dostępu do technologii. 

Nie tylko koszty

Bez wątpienia spadek wartości naszej waluty sprzyja popularności Polski 
jako kraju do realizacji projektów outsourcingowych. Z opublikowanego w grud-
niu 2008 r. raportu przygotowanego przez firmę Gartner wynika, że pod wzglę-
dem uwarunkowań mających wpływ na powodzenie inwestycji w outsourcing 
Polska jest drugim krajem Europy Środkowo-Wschodniej i siódmym w regionie 
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wśród głównych czynników przemawiają-
cych na korzyść Polski wymienia się relatywnie duże możliwości w komunikacji 
w językach: angielskim, niemieckim i francuskim; kwestie legislacyjne, w tym 
lokalne prawo własności intelektualnej; oraz uwarunkowania kulturowe. Warto 
tu jednak podkreślić, że – według ekspertów Gartnera – w wyniku załamania 
rynków ekonomicznych wzrośnie popyt na usługi nearshoringu, kosztem offsho-
ringu w krajach rozwijających się w największym tempie. Dotychczas, głównie 
z powodu niskich kosztów pracy, to właśnie w krajach grupy BRIC (Brazylia, 
Rosja, Indie i Chiny) lokowana była duża część globalnych inwestycji w outsour-
cing. Zdaniem analityków firmy będą mniej skłonne do podejmowania dodatko-
wego ryzyka inwestycyjnego związanego m.in. z różnicami kulturowymi i sytua-
cją gospodarczą w poszczególnych krajach. Według Iana Marriotta, wiceprezesa 
firmy Gartner, „koszty obsługi poszczególnych procesów najprawdopodobniej 
pozostaną istotnym czynnikiem w wyborze dostawcy usług outsourcingu. Fir-
my będą jednak bardziej skłonne do ponoszenia wyższych kosztów w zamian 
za niższy poziom ryzyka inwestycyjnego. Kluczowe stanie się bowiem zbilan-
sowanie korzyści ekonomicznych i ryzyka inwestycyjnego pod kątem sytuacji 
ekonomicznej”4.

4 F. Biscotti, Raport Eastern Europe IT Market: Country Segmentation, 2008, http://www.
gartner.com (czerwiec 2009).
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Koncepcja outsourcingu

Biorąc pod uwagę powyższe, warto się zastanowić, jakie narzędzia i stan-
dardy stosowane są w tego typu organizacjach dla zapewnienia jak najwyższej 
jakości obsługi oraz zadowolenia klienta. Zanim jednak przedstawione zostaną 
konkretne normy i standardy, trzeba wyjaśnić, czym tak naprawdę jest outsour-
cing. Outsourcing5 oznacza zastosowanie zasobów znajdujących się pod kontrolą 
podmiotu zewnętrznego do realizacji własnych celów. Takimi zasobami są za-
równo technologia, praca, kapitał, jak i wiedza. Cechą outsourcingu jest to, iż 
stopień dostępności zasobów determinuje poziom złożoności kontraktu SLA (Ser-
vice Level Agreement) oraz zdefiniowany w nim okres współpracy. Usługi proste 
i łatwo dostępne (ochrona, prace porządkowe) nie wymagają wielkich nakładów 
związanych z zawarciem umowy outsourcingowej. Usługi skomplikowane bądź 
kapitałochłonne, a za takie uznaje się usługi informatyczne, wymagają bardzo 
precyzyjnych umów, a okres świadczenia outsourcingu wynosi przeciętnie od 
trzech do pięciu lat. Zwykle taka umowa (kontrakt) składa się z dwóch części6:
1) postanowień ogólnych i warunków – są to klauzule, które regulują aspekty re-

lacji między nabywcą i dostawcą. Głównie dotyczą one zobowiązań obu stron, 
praw, prerogatyw, bez sformułowania szczegółów danej usługi;

2) załączników w dużej liczbie, często zwanych dodatkami lub harmonogramami 
– są to oddzielne dokumenty zawierające bardzo drobne szczegóły dotyczące 
różnego rodzaju odrębnych kwestii. Załączniki te również są prawnie wiążą-
ce. Rodzaje ich zależą od natury usługi i uwarunkowań kontraktu. Przeważnie 
obejmują takie dokumenty, jak szczegóły planu na okres przejściowy, a także 
zasady sprzedaży i leasingu składników majątkowych oraz charakterystykę 
świadczonych usług (SLA). 

Umowa SLA

Jedną z zasad dla zleceniodawcy (zazwyczaj jest to klient instytucjonalny) 
jest szczegółowe określenie zakresu usług i sposobu pomiaru ich wykonania. 
To jedyny sposób, aby zamawiający osiągnął satysfakcjonujący poziom otrzy-
mywanych usług, adekwatny do kosztów, jakie ponosi. Ustalenie zasad pomiaru 

5 L.R. Dominguez, The Manager’s Step-by-Step Guide to Outsourcing, McGraw-Hill 2006, 
s. 14.

6 R. Sturm, W. Morris, M. Jander, Foundations of Service Level Management, Sams 2000, 
s. 11.
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wykonania usługi bezwzględnie musi się odbyć przed zawarciem umowy out-
sourcingu. W przypadku outsourcingu usług informatycznych wspomniany za-
kres usług, jak i sposoby pomiaru ich wykonania, zawiera tzw. kontrakt SLA. 
W umowie tej jasno precyzuje się zakres odpowiedzialności dostawcy usług oraz 
konsekwencje, jakie go spotkają w sytuacji, gdy wystąpią znaczne odchylenia od 
wskaźników umieszczonych w kontrakcie. W ten sposób zleceniodawca przenosi 
również część odpowiedzialności na dostawcę, ubezpiecza się od ryzyka związa-
nego z korzystaniem z nowych technologii. 

Aby jak najlepiej wywiązywać się z podpisanego kontraktu, a zatem do-
starczać usługi jak najwyższej jakości oraz utrzymywać jak najwyższy zysk 
z przedsięwzięcia, dostawca musi posiąść umiejętność dobrego zarządzania do-
stępnymi zasobami, a w szczególności zasobami ludzkimi, bo to one odgrywają 
kluczową rolę w tym sektorze usług. Aby tak faktycznie się stało, przedsiębiorca 
pełniący funkcję dostawcy usług informatycznych musi mieć na uwadze zbiór 
krytycznych dla jakości dostarczanych usług parametrów opisujących pracę za-
trudnionych specjalistów. W przypadku telefonicznego centrum obsługi klienta 
można wymienić szereg czynników wpływających pośrednio lub bezpośrednio 
na poziom obsługi klienta, które powinny być sprecyzowane w kontrakcie SLA. 
Są to m.in.:
1. First call resolution (FCR) – zdarzenie rozwiązane przy pierwszym kontakcie.
 Ostatnie badania pokazały iż żaden inny parametr nie ma takiego wpływu na 

poziom zadowolenia klienta jak FCR. Według firmy konsultingowej Service 
Quality Measurement (SQM) poziom zadowolenia klienta spada o 15% wraz 
z każdym następnym telefonem, jaki musi wykonać, zanim problem zostanie 
rozwiązany. Badanie wykazało również, iż podniesienie poziomu FCR o 1% 
wywołuje wzrost zadowolenia klienta również o 1%7. Wyższy poziom zado-
wolenia klienta nie jest jedynym argumentem za tym, aby osiągać jak najwyż-
szy poziom FCR. Call centers, które osiągają wysoki poziom FCR, cechują się 
również:
a) niższymi kosztami operacyjnymi. Niski poziom FCR powoduje, iż klien-

ci częściej dzwonią do centrum, za każdym razem korzystając z „darmo-
wych” numerów, za które płaci call center; 

b) większym zadowoleniem pracowników zatrudnionych w call center. Pre-
sja, jaką niezadowoleni klienci wywierają na pracowników biura, powodu-
je szybki spadek morale, niski poziom obsługi oraz wysoką fluktuację.

7 G. Levin, Measuring The Things That Matter, „Callcenter Magazine” 2007, No 3, s. 29.
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2. Service level/response time – poziom serwisu/czas reakcji.
 Service Level oraz Response Time to klasyczne już miary leżące u podstaw 

efektywnego zarządzania call center8. Bez nich nie byłoby wiadomo, czy i na 
ile pracownicy call center są dostępni dla klientów ani ilu pracowników po-
trzeba, aby spełnić wymagania klienta wyszczególnione w umowie SLA. Ser-
vice level najczęściej definiowany jest jako X procent kontaktów odebranych 
w przeciągu Y sekund, np. 80% kontaktów odebranych w przeciągu pierw-
szych 20 sekund od czasu, gdy klient wybrał numer call center. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż dostawca usług outsourcingowych może świadczyć szeroki 
wachlarz usług na rzecz zleceniodawcy, zdecydowano się na podział zgła-
szanych problemów na priorytety, a zarazem czas reakcji ze względu na sto-
pień skomplikowania zdarzenia oraz jego wpływ na funkcjonowanie biznesu. 
Połączenie service level oraz response time dają jasną informację na temat 
zasobów (liczby pracowników) niezbędnych do osiągnięcia wyników zakon-
traktowanych w umowie z klientem. Analizując te dwie miary, należy patrzeć 
nie tylko na średnie wartości z całego dnia, ale również na to, jak zmieniają się 
one w ciągu dnia, a więc na ile stały jest poziom usług oferowanych przez call 
center. Wartości wspomnianych parametrów przekładają się wprost na koszty 
prowadzenia działalności w ramach umów outsourcingowych. I tak, im krót-
szy czas, w którym należy przyjąć zgłoszenie od użytkownika (service level), 
tym większą liczbę pracowników gotowych takie zgłoszenie przyjąć musi za-
pewnić dostawca usług. Im wyższe oczekiwania klienta co do odsetka spraw 
rozwiązanych przy pierwszym kontakcie (FCR), tym bardziej techniczne i le-
piej wyszkolone, a co za tym idzie – droższe zasoby musi zapewnić dostawca 
usług, aby sprostać oczekiwaniom odbiorcy usług. Zdają sobie z tego sprawę 
sami odbiorcy, klienci i podczas porównywania ofert potencjalnych dostaw-
ców zwracają uwagę nie tylko na koszt całkowity, ale przede wszystkim na 
wspomniane parametry. 

Szansa, której nie możemy zmarnować

Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, faktem jest, iż w opinii 
wielu ekspertów to właśnie outsourcing – czy też bardziej ogólnie: sektor usług – 
jest jednym z głównych kierunków, w którym w najbliższych latach rozwijać się 
będzie polska gospodarka. Mając na uwadze powyższe, trzeba sobie uświadomić, 

8 B. Cleveland, The Measures That Every Successful Call Center Should Have, tamże, No 4, 
s. 9.
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iż w przeciwieństwie do tradycyjnych sektorów naszej gospodarki, takich jak 
przemysł czy rolnictwo, sektor usług opiera się w głównym stopniu na wiedzy, 
a zatem kluczowego znaczenia nabierają odpowiedzi na pytania, jak zarządzać 
wiedzą oraz w jaki sposób budować przewagę konkurencyjną opartą właśnie na 
wiedzy.

Wiedza i jej rodzaje

W raporcie OECD znajduje się klasyfikacja, według której wiedza została 
podzielona na cztery odrębne kategorie sięgające swoimi korzeniami czasów an-
tycznych: know-what (wiedzieć co), know-why (wiedzieć dlaczego), know-how 
(wiedzieć jak), know-who (wiedzieć kto)9. Ze względu na miejsce występowania 
oraz dostępność wyróżniamy10:
a) wiedzę formalną/jawną (explicite knowledge) – uzewnętrznioną – a więc jasno 

sprecyzowaną i usystematyzowaną. Można ją przedstawić w sposób formalny 
za pomocą słów, liczb, znaków i symboli – stanowią ją głównie dokumenty, 
bazy danych i inne rodzaje zapisanych informacji. Jest to każda forma in-
formacji, którą można szczegółowo wyartykułować, skodyfikować, uznać za 
trwałą i upowszechniać. Charakteryzuje się łatwą dostępnością i możliwością 
wykorzystania;

b) wiedzę cichą/ukrytą (tacit knowledge), z której istnienia zdajemy sobie spra-
wę i którą wykorzystujemy w codziennym działaniu, ale nie potrafimy jej do 
końca określić, a przez to jej formalizacja i przekazywanie innymi osobom 
są bardzo utrudnione. Gromadzi się ona wraz z doświadczeniem w każdym 
człowieku, a mimo to nie umiemy jej jasno sprecyzować i wyjaśnić.

Praca oparta na wiedzy 

Peter Drucker, który jako pierwszy już w 1959 r. w swojej książce Landmarks 
of Tomorrow w miarę precyzyjnie zdefiniował pojęcie „pracownicy wiedzy”, już 
dekadę później stwierdził, że „w obecnym stuleciu wielkim wyzwaniem dla za-
rządzających będzie zwiększenie wydajności pracy opartej na wiedzy, podobnie 

9 K.R. Śliwa, O organizacjach inteligentnych i rozwiązaniu złożonych problemów zarządzania 
nimi, PWE, Warszawa 2001, s. 47.

10 I. Nanoka, H. Takeuchi, The Knowledge: Creating Company. How Japanese Companies Cre-
ate the Dynamic of Innovation, Oxford University Press, New York 1995, s. 47.
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jak w ubiegłym stuleciu było nim zwiększenie wydajności pracy fizycznej”11. 
Na początku obecnego stulecia Thomas H. Davenport wyróżnił ze względu na 
dwa wymiary – stopień złożoności pracy (związany z samodzielnością interpre-
towania informacji i podejmowania decyzji) oraz wymagany poziom współpracy 
– cztery modele pracy opartej na wiedzy12:
a) model transakcyjny (praca rutynowa; formalne zasady, procedury i szkole-

nia), 
b) model integracyjny (praca systematyczna i powtarzalna; formalne procesy, 

metody lub standardy; integracja obejmująca różne funkcje),
c) model kooperacyjny (praca oparta na improwizacji; doświadczenie pracowni-

ków pełniących różne funkcje; elastyczny skład zespołów),
d) model specjalistyczny (praca oparta na samodzielnym podejmowaniu decyzji; 

duże znaczenie doświadczenia i wiedzy specjalistycznej pracownika; indywi-
dualna wydajność pracownika).

Do pracowników transakcyjnych Davenport zaliczył operatorów w telefo-
nicznym centrum obsługi klienta (zarówno outsourcing BPO jak i ITO); do inte-
gracyjnych – twórców systemów informatycznych; do kooperacyjnych – pracow-
ników banku inwestycyjnego, a do specjalistycznych – lekarzy.

Dystrybucja wiedzy

Pracownicy transakcyjni, w tym ci pracujący w telefonicznym centrum ob-
sługi klienta, polegają zarówno na wiedzy jawnej, dostępnej poprzez różnego 
rodzaje systemy informatyczne, jak i własnej (ukrytej), zdobytej przez lata nauki 
i doświadczenia. Z perspektywy organizacji to właśnie wiedza zdobyta przez 
pracownika ma największe znaczenie, a jej kodyfikacja i następnie dystrybucja 
stanowią jedno z największych wyzwań, gdyż trudno jest zmusić kogokolwiek do 
dzielenia się swoją wiedzą. Nie można bowiem sprawdzić, jaką wiedzę naprawdę 
posiada dana osoba ani jak dużo wysiłku włożyła w jej zdobycie. Z wielu badań 
wynika jednak, że pracownicy udostępniający wiedzę osiągają jednak lepsze wy-
niki od pozostałych13. Dystrybucja, czyli udostępnianie wiedzy, to także praca 
trudna do ustrukturyzowania. O ile ilościowe określenie elementów wejściowych 
(liczby pozycji w repozytoriach, uczestników grup wymieniających informacje 

11 P. Drucker, The Age of Discontinuity, Harper & Row, New York 1969, s. 37.
12 T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 35.
13 J.N. Cummings, Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global 

Organization, „Management Science” 50 (2004), No. 3, s. 352–364.
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itp.) nie jest trudne, o tyle pomiary naprawdę istotnych aspektów procesu, takich 
jak rezultaty i ich wartość biznesowa, sprawiają o wiele więcej problemów. W mo-
delu transakcyjnym, w którym nie jest wymagana zaawansowana współpraca ani 
samodzielne podejmowanie decyzji, najlepiej sprawdzają się technologie auto-
matyzujące transakcje ustrukturyzowane. Przykładem może być system infor-
matyczny Primus Knowledge Solutions, stosowany przez takie firmy, jak Allied 
Irish Bank, The Boeing Company, CompuCom, EMC, Ericsson Inc., Fujitsu Li-
mited Inc., IBM, HSBC, Orange , Motorola, 3Com, czy T-Mobile14.  System ten, 
oparty na wyszukiwarce podobnej do tych stosowanych np. przez firmę Google , 
dostarcza pracownikom potrzebnych informacji na temat problemu, który zgła-
sza użytkownik. Dodatkowo, poprzez połączenie go z systemem służącym do 
rejestrowania zdarzeń, np. BMC Remedy EARS15, pracownik ma każdorazowo 
obowiązek wskazania procedury, z której korzystał, rozwiązując problem zgło-
szony przez użytkownika. W przypadku, gdy pracownik sam znalazł rozwiąza-
nie problemu, ma obowiązek wpisać je do systemu, a informacja ta zostaje od 
razu przekazana do osoby zarządzającej systemem w celu weryfikacji i podjęcia 
decyzji o ewentualnym udostępnieniu pozostałym pracownikom. W ten sposób 
wiedza ukryta staje się wiedzą jawną, z której mogą korzystać pozostali pra-
cownicy organizacji. Aby zwiększyć efektywność tego procesu, można rozważyć 
liczbę rozwiązań stworzonych, a następnie opublikowanych w bazie wiedzy jako 
jeden z celów rozwojowych/kryterium oceny pracowników transakcyjnych. 

Podsumowanie 

Pracownicy transakcyjni, w tym osoby zatrudnione w firmach zajmujących 
się dostarczaniem usług outsourcingowych, powinni znać przepływ zadań i dys-
ponować wiedzą potrzebną do wykonywania pracy. Rzadko jednak mają czas na 
korzystanie z zewnętrznych wskazówek lub źródeł informacji. Mogą im w tym 
pomóc odpowiednie systemy komputerowe (obsługujące np. ustrukturyzowa-
ne przepływy pracy lub skrypty), które ułatwiają pracę i dostarczają informacji 
potrzebnych do jej wykonania, a jednocześnie mierzą produktywność procesów 
i pracowników. Taka automatyzacja przepływu wiedzy nie zawsze podoba się 
pracownikom, ale na pewno zwiększa jakość usług dostarczanych przez firmę.

14 T. Walsh, Primus Knowledge Solutions Named Best Support Technology Vendor, ATG, 
październik 2004, http://www.atg.com (czerwiec 2009).

15 BMC, http://documents.bmc.com/products/documents/84/67/98467/98467.pdf (czerwiec 2009).
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Streszczenie

W artykule podejmuje się problem zarządzania wiedzą oraz budowania przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o wiedzę w outsourcingu usług informatycznych oraz szeroko 
pojętym sektorze usług. Autor przedstawia rodzaje wiedzy oraz cztery modele pracy 
opartej na wiedzy, skupiając się przede wszystkim na modelu transakcyjnym, który we-
dług autora jest typowy dla coraz popularniejszych w naszym kraju telefonicznych biur 
obsługi klienta. Wskazuje również narzędzie, które może w znaczący sposób usprawnić 
proces kodyfikacji oraz dystrybucji wiedzy w organizacji.  

Summary 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 
IN IT OUTSOURCING ORGANIZATIONS

This paper covers concept of knowledge management and building competitive ad-
vantage based on knowledge captured in IT outsourcing type organizations as well as in 
what is widely considered as service sector. It also presents types of knowledge and how 
tacit knowledge can be transformed into explicite one and as such distributed amongst all 
members in the organization.
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W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO

Wstęp 

Gromadzenie kapitału niezbędnego do skutecznego zarządzania firmą sta-
nowi nie lada wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Poszukiwanie środków fi-
nansowych rozpoczyna się już we wczesnej fazie tworzenia koncepcji przedsię-
wzięcia i towarzyszy nieustannie podczas dalszego rozkwitu działalności firmy. 
Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana niż zwykle w czasie, gdy go-
spodarka światowa przeżywa kryzys. Dekoniunktura wpływa hamująco na roz-
wój inwestycji oraz ekspansję geograficzną przedsiębiorstw, utrudnia pozyskanie 
środków finansowych. Ograniczając własną produkcję, firmy redukują koszty 
oraz zatrudnienie. 

Dobór źródeł finansowania uzależniony jest ściśle od możliwości spełnienia 
odpowiednich wymogów formalnych i merytorycznych. Podjęcie ostatecznych 
decyzji finansowych wywiera wpływ na bieżące funkcjonowanie podmiotu, 
a także niesie rozmaite konsekwencje w przyszłości. Banki stają się ostrożniej-
sze i mniej ufne w stosunku do potencjalnych kredytobiorców. Skutkiem tego 
jest zaostrzenie wymagań, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać wsparcie 
finansowe, w wyniku czego następuje ograniczenie liczby udzielanych kredytów 
i pożyczek. 

Prowadzenie działalności innowacyjnej charakteryzuje się wysokim ryzy-
kiem i jednocześnie oczekiwaniem wysokich zysków. Rodzaj wykorzystanych 
instrumentów finansowych zależy od stopnia rozwoju danej firmy. Inaczej przed-

*  Marta Górska – mgr, doktorantka, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządza-
nia i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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stawia się sytuacja na początkowym etapie, kiedy przyszły przedsiębiorca ma je-
dynie pomysł na prowadzenie innowacyjnej działalności, odmiennie zaś w fazie 
rozwoju oraz dojrzałości firmy. Typowa firma z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP), rozpoczynająca ryzykowną działalność na rynku, finansowa-
na jest przez założycieli głównie za pomocą zgromadzonych środków własnych 
(oszczędności, zysk, pożyczki zaciągnięte od znajomych i rodziny – w 72,6%), 
wspartych przez otrzymane kredyty (ok. 17,4%)1. W czasie kryzysu finansowego 
fundusze private equity są alternatywnym, a dla niektórych przedsiębiorstw na-
wet jedynym sposobem na kontynuowanie ich biznesu.

Wsparcie private equity

Fundusze private equity (PE) realizują inwestycje na niepublicznym ryn-
ku kapitałowym (zakup udziałów/akcji w spółkach nienotowanych na giełdzie), 
których celem jest osiągnięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu 
wartości kapitału w przeciągu kilku kolejnych lat. Zasoby zgromadzone przez 
fundusze PE zapewniają rozwój wspieranych przedsiębiorstw oraz wzrost ich zy-
skowności. W ramach private equity wyróżnia się finansowanie w postaci ventu-
re capital oraz „aniołów biznesu” (business angels). 

Fundusze o ugruntowanej pozycji rynkowej, mające szeroki zasięg teryto-
rialny, z pewnością są w stanie pomóc firmie w szybkiej ekspansji rynkowej. 
PE zainteresowane są przede wszystkim lokowaniem wolnych środków finanso-
wych w branże wysokich technologii, oparte na wiedzy i innowacjach, tj. w in-
formatykę, telekomunikację, biotechnologie, zdrowie, turystykę, doradztwo, 
ochronę środowiska i recykling. Typowy PE dysponuje środkami finansowymi 
pochodzącymi z kilku różnych źródeł, wśród których największą część zajmują 
fundusze funduszy, fundusze emerytalne oraz indywidualni inwestorzy (rys. 1). 

Inwestor PE umożliwia finansowanie działań szybko rozwijających się 
przedsiębiorstw, które planują ekspansję rynkową. W zamian za udzielone 
wsparcie finansowe inwestor staje się jednocześnie wspólnikiem firmy. Oznacza 
to, że w interesie PE leży jak najlepsze podejmowanie decyzji przez kierowni-
ctwo spółki, z uwagi na bezpośrednie korzyści lub straty płynące z posiadanych 
przez inwestora udziałów/akcji. PE jako współwłaściciel jest na bieżąco zainte-
resowany sytuacją przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do zewnętrznej firmy 

1 M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w 2008 – prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008, 
s. 16.
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doradczej, świadczącej odpłatnie wybiórcze usługi. Występując w roli wspólnika 
przedsiębiorstwa, inwestor bierze na siebie wszelkie ryzyko, dlatego też skru-
pulatnie dokonuje wyboru podmiotu gospodarczego, biorąc pod uwagę szanse 
powodzenia przedsięwzięcia. W interesie PE leży wsparcie firm solidnych, wy-
magających wysiłku i energii, takich, które są w stanie przetrwać zarówno suk-
cesy, jak i porażki. Potencjalny inwestor zainteresowany jest dobrze zarządzaną 
i stabilną spółką przynoszącą zysk, ponieważ lokuje on w wybranym podmiocie 
gospodarczym nie tylko swój kapitał, ale i zdobyte wcześniej doświadczenie. 
Przedsiębiorstwo korzysta wówczas z wiedzy inwestora – uczy się bezpośrednio 
od niego, zasięga porad (dotyczących np. wyboru partnera biznesowego) lub też 
stosuje dobre praktyki w zakresie rozwoju firmy, zdobycia nowego rynku, a na-
wet jej późniejszego wprowadzenia na giełdę. 

Zadaniem inwestora PE jest aktywne uczestnictwo w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, zapewnienie i przestrzeganie obowiązujących międzynarodowych 
standardów. Współpraca z doświadczonym PE zapewnia sprawne zarządzanie 
podmiotem. Szczególnie cenne są w takiej sytuacji niezależność PE, obiektyw-
ne spojrzenie na problem oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań przynoszą-
cych długookresowe korzyści. Wszystkie działania podejmowane w firmie przez 
PE powinny być wykonywane rzetelnie, nie tylko z uwagi na wcześniej zawartą 
umowę inwestycyjną, lecz także w celu zapewnienia sprawnego i szybkiego roz-
wiązywania pojawiających się trudności. Fundusze PE wyróżniają następujące 
typy inwestowania: kapitał zalążkowy (seed capital), start up, ekspansja, restruk-
turyzacja, refinansowanie oraz wykup menedżerski. Rodzaj finansowania utoż-
samiany jest z fazą rozwoju, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo poszukujące 
dodatkowych źródeł finansowania (rys. 2).
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Rys. 1. Źródła pochodzenia kapitału private equity w Polsce w 2006 r.
Źródło: Rocznik EVCA 2007.
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Rys. 2. Finansowanie rozwoju innowacyjnego przedsi biorstwa
ród o: Banki partnerem innowacyjnych przedsi biorstw – prezentacja,
Pozna  11.06.2007, Zwi zek Banków Polskich na podstawie danych  
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Rys. 2. Finansowanie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło: Banki partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw – prezentacja, 

Poznań 11.06.2007, Związek Banków Polskich na podstawie danych 
Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Z badań przeprowadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie PE/VC 
(EVCA) w 2007 r. wynika, że Polska wykazała najwyższy poziom aktywności 
inwestycyjnej spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, na poziomie bli-
sko 684 mln euro2. Największym powodzeniem inwestycyjnym cieszył się wy-
kup spółki od obecnych udziałowców (79,8%), a następnie ekspansja rynkowa 
(19,2%). Nieznaczny wkład finansowy przeznaczono na restrukturyzację po-
legającą na przywróceniu dobrej kondycji finansowej spółki oraz na refinanso-
wanie, czyli zakup udziałów w spółce od innej instytucji oferującej kapitał typu 
PE/VC lub od innych udziałowców. Słabo rozwijały się również inwestycje seed 
capital (inwestycje w przedziale  50–500 tys. zł w przeciągu 3–7 lat) oraz start 
up, co świadczy o obawie inwestorów przed angażowaniem się w projekty nowo 
zakładanego przedsiębiorstwa.

„Aniołowie” w biznesie 

Dobry pomysł na biznes jest podstawą sukcesu. Oczywiście nie może on 
zagwarantować powodzenia całego przedsięwzięcia. W sytuacji podbramkowej, 
kiedy pilnie potrzebne jest dokapitalizowanie spółki, a stosowane dotychczas me-
tody i instytucje zawodzą, warto się przyjrzeć inwestorom prywatnym – tzw. 

2 Central and Eastern Europe Statistics 2007, An EVCA Special Paper, s. 6, 9.
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business angels. „Aniołowie biznesu” to indywidualni inwestorzy kapitałowi lo-
kujący posiadane przez siebie środki w przedsiębiorstwa – spółki kapitałowe nie-
notowane na giełdzie – na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Taka forma finanso-
wania jest przeznaczona przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw 
na początku ich drogi do sukcesu. „Aniołowie” przekazują kapitał firmom w po-
czątkowej fazie, której nie finansują banki (ze względu na brak zabezpieczeń ma-
jątkowych) ani fundusze venture capital (zbyt mała skala inwestycji). Najczęściej 
inwestorami są zamożni biznesmeni i przedsiębiorcy mający doświadczenie na 
rynku, wiedzę, zdolności menedżerskie oraz szerokie znajomości. 

Business angels zainteresowani są przedsięwzięciami typu start up, które 
mogą kształtować od samego początku zgodnie z własnymi zainteresowaniami, 
wykorzystując posiadane doświadczenie. Wspierają spółkę nie tylko finansowo, 
ale i merytorycznie.  Najczęściej poszukują inwestycji w branży, w której sami 
działają, przy czym wolą pozostać anonimowi. W wielu przypadkach „aniołowie 
biznesu” są emerytowanymi pracownikami zajmującymi w przeszłości stanowi-
ska kierownicze lub też byłymi właścicielami efektywnie funkcjonujących firm, 
które w wyniku odsprzedaży znalazły nowych nabywców na rynku. Ponadto 
mogą być inwestorami giełdowymi, którzy pragną w ten sposób zwiększyć swój 
wpływ na inwestycje. Jednym słowem, „anioł biznesu” ma szeroką wiedzę o wy-
branym sektorze gospodarki, dysponuje licznymi kontaktami biznesowymi, zna 
skuteczne rozwiązania gotowe do zastosowania w branży, które mogą być trud-
no dostępne dla innych uczestników rynku. Inwestor dysponujący wiedzą prak-
tyczną z wybranego obszaru jest więc idealnym kandydatem na współwłaściciela 
spółki. „Anioł” sporadycznie uczestniczy w zarządzaniu firmą, zazwyczaj naby-
wa pakiet kontrolny, dzięki czemu nadzoruje realizację zakładanych celów oraz 
prace zarządu3. 

Planowane do realizacji innowacyjne przedsięwzięcia charakteryzują się 
wysokim ryzykiem. Ryzyko jest głównym czynnikiem zniechęcającym ty-
powych inwestorów (tj. banki, fundusze pożyczkowe), dlatego też pojawia się 
wówczas idealna sytuacja do wkroczenia z pomocą „anioła biznesu”, zapewnia-
jącego niezbędne środki finansowe. „Anioł” podejmuje wysokie ryzyko gene-
rowane przez nowo powstające firmy – średnio na pojedyncze przedsięwzięcie 
przeznacza od kilkuset tysięcy do miliona złotych. Umiejętność zaprezentowania 
i sprzedania własnego pomysłu stanowi początek współdziałania bussines angels 
z przedsiębiorcami. „Aniołowie” chętniej inwestują w firmy, które można już 

3 A. Grabuś, Debiut z Aniołem, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 7–8, s. 44–45.
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poddać weryfikacji od strony ekonomicznej (np. poprzez analizę przychodów). 
Interesują ich firmy wykazujące potencjał wzrostu. Wybór przedsiębiorstwa li-
czącego na wsparcie nie jest łatwym zadaniem. „Aniołowie” cenią sobie o wiele 
bardziej osobę samego przedsiębiorcy i jego wizję rozwoju przedsięwzięcia niż 
wyniki analiz finansowych i badań rynkowych. Kierują się intuicją, często decy-
dują się na inwestowanie tylko dla własnej satysfakcji oraz sprawdzenia swoich 
możliwości menedżerskich. 

Współpraca rozpoczyna się od wyboru konkretnej firmy na podstawie oceny 
informacji zawartych w projekcie inwestycyjnym, analizy potencjału rynkowego 
i oczekiwań właścicieli. Po pozytywnym rozstrzygnięciu dochodzi do negocjacji, 
dokapitalizowania spółki oraz realizacji samej inwestycji. Na czas trwania przed-
sięwzięcia (zwykle okres 3–5 lat) „anioł” staje się współwłaścicielem. Zazwy-
czaj żąda połowy udziałów, dba więc o wysoką rentowność poprzez rozwój firmy 
i wzrost jej pozycji rynkowej. Po zakończeniu projektu „anioł biznesu” wielo-
krotnie pozostaje wspólnikiem firmy, w którego rękach znajdują się udziały/akcje 
przedsiębiorstwa. Wraz z rozrostem projektu zaczynają się kończyć możliwości 
finansowe indywidualnego inwestora. Wówczas droga staje otworem dla fun-
duszy venture capital. Udział procentowy „anioła biznesu” w przedsiębiorstwie 
ulega wówczas zmniejszeniu na skutek wejścia nowego inwestora, wnoszącego 
znacznie większy kapitał. 

Niestety, nie każdy mały lub średni przedsiębiorca rozpoczynający dzia-
łalność będzie mógł skorzystać z pomocy „anioła”. Kojarzeniem firm oraz po-
tencjalnych inwestorów w sposób profesjonalny i kompleksowy zajmują się sieci 
„aniołów biznesu”. Na przykład w Polskiej Sieci Aniołów Biznesu zainteresowa-
ny współpracą podmiot gospodarczy musi przedstawić projekt spełniający po-
niższe warunki4:
a) poszukiwany kapitał mieści się w przedziale 100 000 – 1 500 000 PLN w for-

mie udziałowej (equity);
b) przedsięwzięcie wykazuje innowacyjność pod względem technologicznym, 

rynkowym/marketingowym, organizacyjnym (nowe technologie – IT, Inter-
net, biotechnologia, medycyna, elektronika, optyka, inżynieria itp.) lub inny 
projekt, którego najważniejszą częścią jest kapitał intelektualny;

c) projekt znajduje się na etapie start-up (nowe lub młode przedsiębiorstwo);

4 http://www.polban.pl/index.php?node=108&pid=125 (czerwiec 2009).
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d) firma dysponuje „mocnym”, oddanym projektowi zespółem, zdeterminowa-
nym do osiągnięcia sukcesu, który dokładnie przeanalizował swoje przedsię-
wzięcie i możliwości jego realizacji; 

e) utworzono spółkę kapitałową (z o.o. lub SA) bądź istnieje gotowość jej założe-
nia;

f) występuje gotowość finansowego współuczestniczenia w przedsięwzięciu 
i ponoszenia ryzyka wspólnie z business angel;

g) pożądane są projekty, których potencjał wykracza poza Polskę.
Zaletami tego typu finansowania są szybki okres aplikacji oraz sprawne 

podejmowanie decyzji przez „anioła biznesu”. Inwestor w dość krótkim czasie 
decyduje się bądź rezygnuje z udziału w danym przedsięwzięciu. Pośpiech wska-
zany jest dla obu stron: firma pragnie jak najszybciej rozpocząć innowacyjną 
działalność, natomiast inwestor skłonny do ryzyka chce ubiec konkurencję (in-
nych „aniołów biznesu” szukających dochodowej inwestycji)5. 

Bussines angels dysponują określonymi kwotami pieniężnymi przeznaczo-
nymi na inwestycje, jednak ich wielkość jest nieporównywalnie mniejsza w sto-
sunku do inwestorów, tj. instytucji czy organizacji. W Europie działa Europejska 
Sieć Aniołów Biznesu (EBAN), ponadto w poszczególnych krajach można liczyć 
na wsparcie ze strony narodowych i regionalnych sieci, np. Polska Sieć Aniołów 
Biznesu (PolBAN), Śląska Sieć Aniołów Biznesu (SilBAN). W Polsce pierw-
sza taka sieć – PolBAN – postała w 2003 r. Na świecie ze wsparcia „aniołów” 
skorzystali tacy rynkowi giganci, jak Google, Apple, Amazon.com, Skype czy 
Fedex. W Polsce indywidualni inwestorzy mają swój udział w sieci doradców 
finansowych Goldenegg i kawiarniach „W biegu cafe”. Powolny rozwój tego typu 
finansowania w Polsce spowodowany jest w głównej mierze złym nastawieniem 
samych zainteresowanych – inwestorzy boją się powierzyć swój kapitał obcym 
przedsiębiorcom, a biznesmeni obawiają się utraty kontroli nad firmą6.

Pomocna dłoń venture capital

Inną odmianą PE jest venture capital (VC), czyli długoterminowy „kapi-
tał wysokiego ryzyka” finansujący przedsięwzięcia we wczesnej fazie funk-
cjonowania przedsiębiorstwa (zasiew, start) lub fazie ekspansji. Fundusze mogą 
inwestować także w spółki dojrzałe, planujące w przyszłości wejście na giełdę, 

5 InnoSupport: Supporting innovation in SME’s, InnoSupport project, 2005, s. 177.
6 M. Kaczmarczyk, Finansowy zastrzyk z nieba, „Forbes” 2008, nr 2, s. 92–93.
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wymagające restrukturyzacji lub zmieniające właścicieli. Fundusze rzadko inwe-
stują w małe firmy, bo jest to dla nich mało opłacalne. Preferują wybrane branże, 
regiony lub etapy rozwoju przedsiębiorstw. Interesują je przedsięwzięcia, które 
dość dobrze rokują. Każdy fundusz ma też określoną minimalną i maksymalną 
wielkość inwestycji. Finansowe wsparcie VC mieści się zazwyczaj w przedziale 
od kilku do kilkudziesięciu milionów euro. Istnieją także fundusze dysponujące 
niższymi limitami inwestycyjnymi, rozpoczynającymi się np. od 40 tys. euro. 
Wybierają inwestycje mniej ryzykowne niż „aniołowie biznesu”, o krótszym 
okresie inwestowania.

Podmioty, które dostarczają tego typu środków finansowych w zamian za 
akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji. Inwesty-
cje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju firmy służą uruchomieniu danej 
spółki lub jej szybkiej ekspansji. Venture capital kupują udziały/akcje przedsię-
biorstw nienotowanych na giełdzie, stając się ich współwłaścicielami. Inwestorzy 
VC są aktywnymi członkami spółki, wspierają zarząd w podejmowaniu strate-
gicznych decyzji oraz czynnie uczestniczą w posiedzeniach rad nadzorczych. 
Fundusz traktowany jest na równi z innymi udziałowcami, dlatego też dąży do 
poprawy sytuacji spółki, tak aby maksymalizować własne korzyści. Wszystkie 
działania ukierunkowane są na znaczny wzrost wartości danego przedsiębior-
stwa, dzięki czemu po kilku latach można odsprzedać udziały/akcje z dużym 
zyskiem. 

Środki venture capital często uruchamiane są w sytuacji, gdy niewystar-
czająca okazuje się pomoc „anioła biznesu”. W świetle ogromnego zapotrzebo-
wania na kapitał największą trudność stanowi skłonienie VC do zainwestowania 
w konkretną spółkę. Niestety, każdy fundusz ma ograniczony zasięg pomocy, 
jaka może zostać udzielona, dlatego też dokonuje selekcji wśród wielu przedsię-
biorstw liczących na wsparcie. Możliwości finansowe pozwalają wesprzeć tylko 
wybranych – projekty najlepszych firm. Fundusze skierowane są do przedsię-
biorstw o solidnych perspektywach dynamicznego wzrostu, będących na różnych 
etapach rozwoju. Co zatem powinna zrobić spółka, aby skłonić VC do współpra-
cy? Przedsiębiorstwo starające się o pozyskanie inwestora w postaci funduszu 
venture capital powinno wykazać, że7:
− dysponuje dobrą kadrą kierowniczą,
− ma lepszą niż konkurenci ofertę produktów/usług lub przewagę technologicz-

ną,

7 B. Kujszczyk, Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy, Ag 
Poligrafia, Warszawa 2008, s. 36.
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− działa na wzrostowym rynku,
− rozwija się szybciej niż jego branża,
− ma znaczny udział w rynku.

VC inwestują w większe firmy niż „aniołowie biznesu” i więcej mogą na tym 
stracić. Z tego względu fundusze powadzą bardziej drobiazgowe due diligence 
niż „aniołowie biznesu”. Zależy im na minimalizowaniu możliwości poniesienia 
strat. Szczegółowe analizy finansowe oraz rynkowe pomagają im ocenić przy-
puszczalny poziom ryzyka oraz potencjalną stopę zwrotu z inwestycji. Ważne 
jest niezależne potwierdzenie zapewnień przedsiębiorstwa odnośnie do produk-
tów, usług, samego rynku, na którym funkcjonuje firma. Fundusze spotykają się 
z wytypowanymi do wsparcia przedsiębiorcami, analizują aspekty finansowe, 
zasięgają opinii o firmach, oceniają obszerniejszy biznesplan, konsultują się ze 
specjalistami danej branży8. 

Każdy cykl inwestycyjny dzieli się na kilka etapów rozłożonych czasowo 
w przeciągu 8–12 lat (rys. 3). Początkowa faza aktywizacji kapitału polega na 
gromadzeniu kapitału przez fundusz ze środków przekazanych od inwestorów. 
Kolejno fundusz aktywnie penetruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych przed-
siębiorstw potrzebujących wsparcia lub też biernie czeka, aż bezpośrednio zgło-
szą się sami zainteresowani. Przedsiębiorca powinien jasno i precyzyjnie określić 
potencjał firmy, jej warunki rynkowe oraz potrzeby kapitałowe. W trakcie fazy 
inwestowania określa rodzaj, wysokość wnoszonego wkładu i jego formę (udzia-
ły, akcje), przeprowadza negocjacje i podpisuje umowę. Wówczas fundusz dodat-
kowo zaczyna świadczyć działalność doradczą na rzecz firmy oraz pełni funkcję 
kontrolną, co ma uchronić przed poniesieniem ewentualnych strat finansowych. 
Cykl kończy faza dezinwestycji, czyli sprzedaż udziałów spółki na giełdzie lub 
przekazanie ich innemu inwestorowi.
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inwestowania 
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inwestowania

Faza udzia u
w
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Rys. 3. Przebieg cyklu inwestowania venture capital
Źródło: J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, 

Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 124.

8 K. Brzozowska, Anioły biznesu na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 98–99.
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Zazwyczaj fundusze VC są wyspecjalizowane w określonych segmentach 
rynku lub też inwestują w wybranych stadiach rozwoju przedsięwzięcia/firmy. 
Dobrze jest zatem poznać możliwości funduszy jeszcze przed sporządzeniem biz-
nesplanu i zorientować się, który fundusz będzie potencjalnie zainteresowany 
danym przedsięwzięciem. Należy solidnie przygotować się do pierwszego spot-
kania z przedstawicielami funduszu. Podstawą działania jest dobry biznesplan 
(opis firmy i przedsięwzięcia), sporządzony rzetelnie i fachowo. Przeważnie VC 
oczekują biznesplanu, choć niektóre gotowe są rozpatrzyć prostszy dokument, 
inne zaś wymagają dodatkowych danych finansowych, modelu biznesu itp. 
Dostarczony materiał powinien prezentować spółkę – jej historię, właścicieli, 
produkty, pozycję na rynku, konkurencję, strategię rozwoju oraz wyniki i pro-
gnozy oraz potrzeby kapitałowe, a także doświadczenie zawodowe głównych ak-
cjonariuszy i członków. Prezes spółki jest najwłaściwszą osobą, która powinna 
zaprezentować założenia planowanego przedsięwzięcia. Odpowiedzi odmowne 
VC najczęściej podkreślają niewłaściwą porę na tego typu działania – fundusz 
twierdzi, że w danym momencie jest zbyt wcześnie lub zbyt późno na daną in-
westycję. Należy jednak pamiętać, że nie można przekreślać spotkania z VC i na 
tym poprzestawać. Jeżeli jeden fundusz odmawia, można bez przeszkód udać się 
do innego i tam spróbować swoich sił. Każde doświadczenie uczy, szczególnie, 
gdy można wyciągnąć z niego wskazówki na przyszłość. Sama możliwość przed-
stawienia pomysłu firmy przed reprezentantem funduszu oznacza, iż idea została 
dostrzeżona oraz doceniona. Koncepcja była na tyle intrygująca, by zorganizować 
spotkanie i poświęcić mu czas, jednak bez wsparcia finansowego. Wszelkie spo-
strzeżenia i wskazówki powinny posłużyć do ulepszenia następnego biznesplanu. 
Pierwsza porażka wcale nie oznacza, że dany fundusz nie zainteresuje się daną 
firmą ponownie. Wprost przeciwnie, VC może odczekać pewien okres, bacznie 
obserwując poczynania spółki, po czym jest w stanie wznowić rozmowy .  

VC jest jednym z najbardziej popularnych źródeł finansowania firm rozpo-
czynających działalność (tzw. start up), a także innowacyjnych projektów. Fir-
my otrzymujące wsparcie wyróżniają się silnymi perspektywami wzrostu przy 
jednoczesnym braku funduszy do ich realizacji. Oczywiście usługi świadczone 
przez VC nie są bezpłatne. W zamian za dokapitalizowanie spółki inwestor bę-
dzie oczekiwał rekompensaty, np. w postaci części udziałów w spółce, miejsca 
w radzie nadzorczej, uprzywilejowanych udziałów czy tantiem. Inwestycje tego 
typu nie oczekują natychmiastowych zysków, lecz rozwoju firmy, którego efek-
tem będzie wzrost jej wartości na rynku.  
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Niepodważalnymi zaletami współpracy z private equity są stymulowanie 
wzrostu przedsiębiorstwa, zapewnienie sprawnego i obiektywnego zarządza-
nia firmą, udzielanie porad przez doświadczonego partnera finansowego oraz 
zdolność sprzedaży przedsięwzięcia we właściwym czasie (PE zajmuje się po-
szukiwaniem nowego nabywcy przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie i na 
właściwych warunkach). Zazwyczaj po czterech lub pięciu latach PE opuszcza 
daną firmę poprzez sprzedaż posiadanych udziałów/akcji osobie trzeciej lub też 
w drodze pierwszej oferty publicznej IPO. Sposób wyjścia z inwestycji uzgadnia-
ny jest podczas początkowych negocjacji i może oznaczać emisję akcji na rynku 
publicznym, pozyskanie inwestora branżowego lub innej instytucji finansowej, 
wykupienie akcji przez pozostałych udziałowców, zarząd spółki itd.

Omawiając korzyści, należy wspomnieć fakt, że VC nie potrzebuje żadnego 
formalnego zabezpieczenia do rozpoczęcia współpracy. W sytuacji, gdy przed-
sięwzięcie się nie powiedzie, zarówno ryzyko, jak i ewentualna strata są odczu-
walne i przez inwestora VC, i przez przedsiębiorstwo. Doświadczony inwestor 
powinien wnieść do spółki wiedzę, doradzić oraz zaproponować skuteczne roz-
wiązania odnośnie do produkcji, marketingu itp. Negatywnym aspektem poja-
wienia się VC jest niewątpliwie utrata kontroli w przedsiębiorstwie. Do głosu 
dochodzi nowy udziałowiec, pełniący do tej pory funkcję zewnętrznego obser-
watora, który nabywa prawo do decydowania o losach spółki.

Zakończenie

Okres dekoniunktury stwarza naturalne warunki zachęcające fundusze pri-
vate equity do inwestycji na dynamicznie zmieniającym się rynku. PE wspie-
ra finansowo daną spółkę, stając się jej udziałowcem, nabywając jednocześnie 
prawo do podejmowania decyzji oraz czerpania zysków. Takie zaangażowanie 
wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego w kapitał własny firmy pozwala 
obiektywnie spojrzeć na sytuację przedsiębiorstwa oraz trafnie podejmować de-
cyzje. Przejmując pakiet udziałów w spółce, PE staje się jednocześnie jej wspól-
nikiem, czyli bierze na siebie ryzyko razem z innymi właścicielami firmy. Fun-
dusz, zwykle reprezentowany w spółce poprzez swojego przedstawiciela w radzie 
nadzorczej, oprócz doraźnej pomocy finansowej monitoruje bieżącą działalność 
i wyniki osiągane przez firmę oraz wspiera zarząd w kwestiach strategicznych. 
Z reguły nie włącza się w bieżące zarządzanie spółką, ale wspomaga jej kierow-
nictwo, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem lub zapewniając wiarygodnych 
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ekspertów od finansów, strategii, marketingu bądź spraw pracowniczych. Rynki 
„aniołów biznesu” oraz venture capital są w stosunku do siebie komplementarne, 
ponieważ działają w różnych stadiach rozwoju przedsięwzięcia. Zdecydowanie 
łatwiej osiągalne źródło finansowania innowacyjnych MŚP stanowią „aniołowie 
biznesu”. Jednak z uwagi na mniejsze możliwości lokowania wolnych środków 
finansowych przez business angels konieczny jest w Polsce intensywny rozwój 
funduszy venture capital. 

Streszczenie

Kryzys finansowy pogłębił problemy przedsiębiorców z uzyskaniem środków na 
realizację innowacyjnych projektów sektora MŚP. Kapitały własne właścicieli firm stały 
się niewystarczające, natomiast dostęp do kredytu bankowego i jego uzyskanie zostały 
znacznie ograniczone. Alternatywnym źródłem wiedzy i budżetu pozostają fundusze 
private equity w postaci tzw. aniołów biznesu i venture capital. Skłonni są oni inwesto-
wać w okresie dekoniunktury, licząc na wysokie zyski w dłuższym okresie. Jednocześ-
nie stają się wspólnikami firmy odpowiadającymi za jej poczynania, ewentualne zyski 
lub straty. Stanowią komplementarne wsparcie sektora MŚP na każdym etapie rozwoju 
wysoce ryzykownego, innowacyjnego przedsięwzięcia. 

Summary

PRIVATE EQUITY FUNDS 
AS AN ALTERNATIVE METHOD OF FINANCING INNOVATIVE PROJECTS 

IN THE SECTOR OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 
AT TIME OF FINANCIAL CRISIS  

Financial crisis made deeper the entrepreneurships troubles in realization of the 
SME’s innovative projects. Ownership capitals became insufficient, moreover access and 
obtaining of bank credit occurred considerably limited. That is why private equity in 
a form of business angels and venture capital are an alternative source of knowledge and 
capital. They are willing to invest in a time of recession expecting high profits in a long 
term. As co-partners they are responsible for the actions, possible profits or losses. Busi-
ness angels and VC represent complementary assistance for the sector of SME’s at each 
stage of development of high risky innovative undertaking.
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Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest społeczna odpowiedzialność sektora moto-
ryzacyjnego w dobie kryzysu gospodarczego na przykładzie dwóch wiodących 
europejskich koncernów samochodowych. 

Pierwsza część opracowania została poświęcona idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR). Jest to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na 
etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochro-
nę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy1, czyli osobami, 
grupami osób bądź instytucjami, na które wpływa działalność organizacji. Bycie 
odpowiedzialnym oznacza przede wszystkim zwiększenie inwestycji w zasoby 
ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem, czyli dobrowolne zaanga-
żowanie. Odpowiedzialny biznes to efektywna strategia zarządzania, która przy-
czynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym 
poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym, jak również 
kształtuje warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomiczne-
go2. 

W drugiej części niniejszej pracy autorka przedstawi zaangażowanie kon-
cernów Toyota i Volkswagen w inicjatywę społecznie odpowiedzialnego bizne-
su w świetle kryzysu gospodarczego. Działalność Toyoty w obszarze społecznie 

*  Agnieszka Grzędzińska – mgr, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji 
Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

1 W. Gasparski, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Rola i znaczenie programów 
i kodeksów etycznych, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN i WSPiZ, Warszawa 2005, s. 24.

2 http://www.mps.gov.pl/odpowiedzialność społeczna (czerwiec 2009).
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odpowiedzialnego biznesu charakteryzuje się jej dążeniem do stworzenia przy-
jaznych relacji ze społeczeństwem, co ma swoje odzwierciedlenie w edukacji, 
ekologii i bezpieczeństwie. Troska o środowisko naturalne jest głównym obsza-
rem działań koncernu Volkswagen w ramach CSR. Cały proces zarówno projek-
towania, eksploatacji, jak i recyklingu pojazdu podporządkowany jest pewnym 
wymogom, zgodnym z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji ani 
w literaturze przedmiotu, ani w działalności praktycznej. Przyjmowane są róż-
ne interpretacje definicji CSR w różnych kręgach zainteresowań – dostrzega się 
przy tym wyraźną ewolucję interpretacji tego pojęcia3. Obszerną definicję inicja-
tywy CSR zaproponowali twórcy idei Global Compact. Autorem tego projektu 
jest sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan. Pro-
jekt został przedstawiony w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 
w 1999 r., adresowany jest do przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu na całym 
świecie. Dokument ten wyznacza dziesięć głównych zasad4, którymi powinni 
kierować się przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
z zakresu:
− praw człowieka:

Zasada 1.  Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przez społeczność mię-
dzynarodową.

Zasada 2.  Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez 
firmę; 

− standardów pracy:
Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się. 

3 Por. P. Minus (red.), Etyka w biznesie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1995; A. Lewi-
cka-Strzałecka, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: A. Węgrzecki (red.), Etyczny 
wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Oficyna Cracovia, Kraków 1996; J. Filek, Wpro-
wadzenie do etyki biznesu, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001; M. Ry-
bak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: M. Borkowska, J.W. Gałkowski (red.), Ety-
ka w biznesie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002; E. Grzegorzewska-Ramocka, Rozwój 
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 10/2004.

4 Zasady te wynikają z następujących przyjętych fundamentalnych dokumentów: Powszechnej 
deklaracji praw człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o fundamentalnych 
zasadach i prawach w pracy (The International Labour Organization’s Declaration on Funda-
mental Principles and Right at Work), Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju Agen-
da 21 (The Rio Declaration on Environment and Development), Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych przeciwko korupcji (United Nations Convention against Corruption).
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Zasada 4.  Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada 5.  Zniesienie pracy dzieci. 
Zasada 6.  Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia; 

− ochrony środowiska naturalnego:
Zasada 7.  Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
Zasada 8.  Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw od-

powiedzialności ekologicznej. 
Zasada 9.  Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku ekologii; 

− przeciwdziałania korupcji:
Zasada 10.  Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymu-

szeniom i łapówkarstwu.
Idea Global Compact opiera się na założeniu, że przez stosowanie zasad 

społecznej odpowiedzialności środowiska biznesowe mogą w dużym stop-
niu uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów gospodarczych współczesnego 
świata, minimalizować ujemne skutki procesu globalizacji i przyczyniać się do 
zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki5. Koncepcja społecznej odpo-
wiedzialności biznesu oznacza przede wszystkim przestrzeganie zasad Global 
Compact, a także przyjęcie na siebie odpowiedzialności za konsekwencje pod-
jętych działań biznesowych, które naruszają bądź chronią moralne i formalne 
prawa interesariuszy

Interpretacja CSR ujęta jest również w Zielonej Księdze Komisji Europej-
skiej. CSR określa się tam jako dobrowolne uwzględnienie przez przedsiębiorcę 
aspektów społecznych i ekologicznych w czasie podejmowania działań bizne-
sowych i prowadzenia kontaktów z interesariuszami. Dobrowolne przyjęcie zo-
bowiązań, które wykraczają poza wymogi przepisów i konwencji, oznacza po-
dejmowanie działań zgodnych z założeniami Strategii zrównoważonego rozwoju 
Unii Europejskiej, czyli z dążeniem do długoterminowego rozwoju gospodarcze-
go, jedności społecznej (social cohesion) oraz ochrony środowiska. 

Liderzy biznesu widzą liczne korzyści, które kryją się za przystąpieniem do 
Global Compact, takie jak: 
− zademonstrowanie pozycji lidera w kwestii odpowiedzialności wobec społe-

czeństwa,
− wymiana doświadczeń z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i orga-

nizacjami,

5 http://www.globalcompact.org.pl (czerwiec 2009).
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− zacieśnianie kontaktów z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowy-
mi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi,

− współpraca z agendami ONZ, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, 
Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programem Narodów 
Zjednoczonych Ochrony Środowiska i Programem Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju,

− zwiększanie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa przez włączenie wymiaru 
społecznego do wizji firmy i przez stosowanie odpowiedzialnych społecznie 
strategii i praktyk,

− uczestnictwo w nastawionych na wyniki dyskusjach dotyczących najtrudniej-
szych problemów dzisiejszego świata, np. problemu korupcji. 

Wśród autorów, którzy interpretują CSR, wyraża się pogląd, że żadna fir-
ma nie osiągnie sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie odpowiedzialna społecznie, 
a społeczna odpowiedzialność biznesu wiązana jest z dążeniem do utrzymania 
się na rynku i realizowaniem długofalowej strategii rozwoju6. 

Ważne jest również stwierdzenie, że prowadzenie biznesu w sposób spo-
łecznie odpowiedzialny należy do podstawowych (oprócz organizacji i technolo-
gii) sposobów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku7, 
a zaangażowanie społeczne jest określane mianem „nowego wskaźnika bizneso-
wego” i „długofalowej inwestycji”8. 

Bez wątpienia temat CSR stał się już atrakcyjny i jest szeroko omawiany9. 
Dyskutują o nim naukowcy, świat biznesu, pracownicy firm i instytucji, pra-
cownicy organów samorządu terytorialnego, a także konsumenci. Pojawiają się 
bieżące przeglądy i omówienia10. Wskazywane są kierunki dalszych badań11. Po-
dejmuje się inicjatywy mające na celu rozwój teorii i jej przeniesienie (transfer) 
do działalności praktycznej. Znaczenie i wartość społecznej odpowiedzialności 
biznesu zostały już dostrzeżone. Istnieje potrzeba intensyfikacji działalności 

6 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydaw. Na-
ukowe PWN, Warszawa 2004, s. 46, 47. 

7 J. Filek, Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, „Rzeczpospolita”, 7.04. 2007. 
8 A. Windorpska, A. Wróbel, Społeczne zaangażowanie – nowy wskaźnik biznesowy?, tamże, 

23.08.2007.
9 I. Koładkiewicz, Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Perspektywa państwa, 

sektora i przedsiębiorstwa, MBA, 3/2007, s. 52, 56.
10 J. Greser, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, 

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 36.
11 Por. L. Wojtasiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu w badaniach regionalnych i gos-

podarce przestrzennej. Referat wygłoszony na konferencji pt. „O nowy kształt badań regional-
nych w geografii i gospodarce przestrzennej”, 19–20.11.2007, UAM, Poznań, s. 10.
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praktycznej, czyli wdrożenia konsekwentnych i systemowych działań prowadzą-
cych do realizacji takiej koncepcji CSR, która najpełniej odpowiadałaby współ-
czesnym wyzwaniom światowej gospodarki.

Działalność firm motoryzacyjnych w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu w dobie kryzysu gospodarczego (na przykładzie koncernów Toyota 
i Volkswagen)

Europa stanęła w obliczu wyjątkowego i głębokiego kryzysu finansowe-
go i gospodarczego. Europejski, w tym również polski przemysł motoryzacyjny 
i łańcuch jego dostawców, które stanowią kluczowy sektor gospodarki europej-
skiej i polskiej, wnoszący wkład w zatrudnienie, innowacje i konkurencyjność 
całej gospodarki, zostały szczególnie dotknięte skutkami obecnego kryzysu. Wy-
wiera on ogromną presję na przemysł motoryzacyjny, a przejawia się zwłaszcza 
poważnym spadkiem popytu na pojazdy samochodowe, a również nadmiarem 
zdolności produkcyjnych, trudnościami w dostępności kredytów oraz problema-
mi finansowymi i strukturalnymi, datującymi się jeszcze sprzed kryzysu. 

Jednym z proponowanych przez Parlament Europejski sposobów wyjścia 
z kryzysu w przemyśle motoryzacyjnym jest pakiet legislacyjny w sprawie dzia-
łań w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych i klimatu, przyjęty w grudniu 
2008 r. i odgrywający kluczową rolę w zachęcaniu do „zielonych” inwestycji 
mających na celu energooszczędność w przemyśle motoryzacyjnym, biorąc pod 
uwagę fakt, że istnieją znaczne możliwości tworzenia miejsc pracy za pośredni-
ctwem „zielonych” technologii w sektorze motoryzacyjnym. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego kładzie również nacisk na to, że 
wszystkie środki natury finansowej lub podatkowej, łącznie z systemami złomo-
wania, muszą wspierać i przyspieszać niezbędne przekształcenia technologiczne 
sektora, zwłaszcza w dziedzinie wydajności energetycznej silników i redukcji 
emisji, w pełnej zgodności z niedawno przyjętymi przepisami12. 

Wymienione postulaty stanowią jedynie fragment Rezolucji Parlamentu 
Europejskiego w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego. Są one o tyle 
istotne, że zgodne są z założeniami koncepcji Global Compact, według której 
środowiska biznesowe mogą w dużym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne skutki 

12 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego 
z 29.03.2009 r. 
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procesu globalizacji i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej 
gospodarki poprzez stosowanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

Poniżej autorka przedstawia zaangażowanie koncernów Toyota i Volkswa-
gen w działalność zgodną z zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu 
w warunkach istniejącego kryzysu gospodarczego i ekonomicznego. Działania 
obu firm są niezwykle bliskie postulatom Parlamentu Europejskiego w sprawie 
przyszłości przemysłu motoryzacyjnego i idei społecznie odpowiedzialnego bi-
znesu. 

Zaangażowanie Toyoty w działalność CSR

W europejskiej centrali Toyoty kilkadziesiąt osób koordynuje europejski 
program CSR. Poszczególni krajowi dystrybutorzy mają w tym zakresie wol-
ną rękę, obowiązują ich jedynie pewne wspólne ramy. Zaangażowanie koncernu 
w działalność społecznie odpowiedzialnego biznesu jest na tyle ważne, że pomi-
mo globalnego kryzysu, który wpływa niekorzystnie na koniunkturę przedsię-
biorstwa, przedstawiciele Toyota Motor Poland zdecydowali się na kontynuację 
poszczególnych programów w ramach CSR. 

Świadectwem takiego zaangażowania jest m.in. program Toyota Mobility 
– pierwszy i jedyny w Polsce program dla niepełnosprawnych użytkowników 
aut. Zgodnie z jego zasadami niepełnosprawni klienci Toyoty otoczeni są opieką 
dostawcy, w której zawierają się: indywidualne dostosowanie oprzyrządowania 
samochodu do konkretnego typu niepełnosprawności, opieka prawna, dodatkowe 
możliwości finansowania i specjalna oferta serwisowa. Co więcej, cena samo-
chodu nie odbiega od standardowej oferty proponowanej przez koncern. 

Przedsiębiorstwo odpowiedzialnie społecznie to również takie, które podej-
muje bądź angażuje się w różnorodne formy działań proekologicznych niezwią-
zanych bezpośrednio z prowadzeniem biznesu. Ogromne znaczenie może mieć 
w tym względzie udział w lokalnych lub ponadlokalnych rządowych projektach 
na rzecz ochrony środowiska oraz współpraca z pozarządowymi organizacjami 
zrzeszającymi obrońców przyrody, a także inicjowanie bądź wspomaganie pro-
gramów edukacji ekologicznej, adresowanych zwłaszcza do młodego pokolenia. 
Do takich działań można zaliczyć:
− Zielony Miesiąc – co roku w czerwcu Toyota Motor Poland promuje zachowa-

nia proekologiczne w Polsce,
− Zieloną Olimpiadę – olimpiadę wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjal-

nych i licealistów, 
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− Eco Driving – kursy nauki jazdy ekonomicznej i ekologicznej, 
− promowanie idei zrównoważonego rozwoju, wspólnie z WWF.

Bezpieczeństwo to także jeden z filarów działalności w ramach społecznej 
odpowiedzialności koncernu Toyota. Myślą przewodnią programu jest kształce-
nie odpowiedzialnych użytkowników dróg. Wśród akcji Toyota Motor Poland 
w zakresie bezpieczeństwa znajdują się:
− partnerstwo dla bezpieczeństwa – promowanie bezpieczeństwa pieszych. Kon-

cern Toyota we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem wspiera akcje 
PCK,

− Szkoła Bezpiecznej Jazdy – kształci odpowiedzialnych kierowców (autorski 
program Toyota Motor Poland), 

− Europejski Program PIN – program oceny bezpieczeństwa dróg w Polsce.
Do aktywności Toyoty na polu CSR należy zaliczyć również edukację ro-

zumianą jako promowanie wiedzy o motoryzacji i nowoczesnych rozwiązaniach 
technologicznych. W zakresie tej działalności koncernu znajdują się poniższe 
programy:
− Piknik Naukowy – coroczna impreza organizowana w centrum Warszawy 

i odwiedzana przez ok. 30 tys. osób,
− szkoły na rzecz stabilnego rozwoju – Toyota współpracuje ze szkołami w wielu 

regionach Polski, organizując wykłady i wycieczki, podczas których ucznio-
wie mogą się zapoznać z filozofią funkcjonowania firmy. 

Program społecznie odpowiedzialnego biznesu od lat wyróżnia Toyotę wśród 
producentów samochodów. Dlatego, mimo światowego kryzysu oraz przejścio-
wych trudności z nim związanych, koncern nie zamierza ograniczać działalności 
na tym obszarze. W wielu badaniach Toyota wskazywana jest jako marka przy-
jazna społeczeństwu, stawiająca na edukację, ekologię, bezpieczeństwo, a także 
oferująca wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje w lokalne społeczno-
ści, ekologia, edukacja oraz bezpieczeństwo pozostaną w tym i przyszłych latach 
sztandarowymi priorytetami działań CSR koncernu Toyota w Polsce.

Inicjatywy koncernu Volkswagen w ramach działalności CSR

Troska o środowisko naturalne jest głównym obszarem działalności koncer-
nu Volkswagen w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W dobie obec-
nego kryzysu gospodarczego koncern nie zamierza ograniczać swojej działalno-
ści w ramach CSR. Marka Volkswagen stawia na innowacyjne technologie, które 
spełniają najsurowsze normy, często jeszcze zanim wejdą one w życie. Dbałość 
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o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów Volkswagena. Przejawia się to 
dużym zaangażowaniem w tworzenie rozwiązań, które łączą doskonałe osiągi 
z efektywnością.

Do inwestycji środowiskowych bezpośrednio sprzyjających zwiększeniu 
dochodowości i konkurencyjności przedsiębiorstw należą te, które prowadzą do 
redukcji kosztów związanych z poborem energii, usuwaniem odpadów i skutków 
zanieczyszczeń środowiska. W ramach tych działań stosuje się:
− ograniczenie zużycia energii,
− ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
− minimalizację odpadów i recykling.
System recyklingu realizowany jest w zakresie: 
− działań mających na celu minimalizację odpadów i zmniejszenie ich szkodli-

wości dla środowiska, 
− projektowania dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materia-
łów ulegających recyklingowi, 

− projektowania dóbr w taki sposób, aby zarówno ich części składowe, jak i ma-
teriały, z których zostały one wykonane, mogły być wykorzystane we wtór-
nym obiegu. 

Działania te są charakterystyczne dla działalności koncernu Volkswagen 
AG, który podejmuje wiele działań nie tylko gwarantujących długi, stosunkowo 
bezproblemowy żywot samochodu, ale również ulepszających proces jego utyli-
zacji13 zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej wobec ochrony środowiska 
naturalnego. 

Ochrona środowiska ma coraz większe znaczenie w cyklu życia pojazdu 
– od fazy jego projektowania, rozwoju i produkcji, przez fazę jego użytkowania, 
aż do zakończenia jego technicznej egzystencji w stacji demontażu pojazdów. 
• Tworzenie produktu zgodne z zasadami recyklingu14.
 Koncern Volkswagen AG już od 1994 r. działa zgodnie z normą środowisko-

wą VW91102. Norma ta jest wciąż dostosowywana do stale zmieniających się 
uwarunkowań prawnych.  

• Unikanie stosowania substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska.
 Kwestię tę uregulowano normą opracowaną przez Związek Przemysłu Moto-

ryzacyjnego (VDA 232-101)15. Przykładami takich substancji mogą być: kadm, 

13 http://www. pim.pl/vw (czerwiec 2009). 
14 Opracowanie własne na podstawie danych firmy Kulczyk Tradex. 
15 http://www.pim.pl (czerwiec 2009).
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który już w 1985 r. próbowano zastąpić inną substancją, a także rtęć, ołów i 
chrom sześciowartościowy16. 

• Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu.
 Niezwykle istotnym elementem w procesie produkcji samochodu jest oszczęd-

ność surowców naturalnych i możliwie zamknięty obieg materiałów. 
• Analiza nowych typów pojazdów pod względem możliwości przetwarzania.
 Każdy projekt nowego modelu volkswagena przed wdrożeniem do produkcji 

seryjnej jest poddany analizie możliwości jego przetwarzania po zakończeniu 
technicznego życia.

• Informacje na temat demontażu i przetwarzania.
 W celu ułatwienia procesu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

koncern Volkswagen AG wspólnie z 25 innymi producentami samochodów 
podjął decyzję o stworzeniu oprogramowania IDIS (International Dismantling 
Information System –Międzynarodowy System Informacji o Demontażu)17. 

Użytkowanie pojazdu trwa o wiele dłużej niż projektowanie i produkcja da-
nego modelu, a zatem ta faza życia pojazdu ma olbrzymi wpływ na środowisko. 
Dlatego też, opierając się na idei odpowiedzialności społecznej biznesu, Volks-
wagen AG kładzie nacisk na następujące aspekty:
• Trwałość samochodów.
 Dobry recykling to taki, który następuje po jak najdłuższym użytkowaniu po-

jazdu. W związku z tym koncern dba o podnoszenie jakości i trwałości po-
jazdów poprzez zastosowanie najnowocześniejszych materiałów, technologii 
łączenia elementów oraz zabezpieczeń przed korozją. 

• Zespoły napędowe zapewniające niskie zużycie paliwa.
 Stosuje się nowoczesne silniki benzynowe FSI oraz wysokoprężne TDI. Cał-

kowita emisja dwutlenku węgla przez wszystkie modele volkswagenów spadła 
od 1995 r. o 14%.  

• Organizowanie odbioru zużytych części z warsztatów.
 W Niemczech koncern Volkswagen zorganizował sieć odbioru takich części 

z warsztatów, ponosząc większość kosztów ich utylizacji. W 2003 r. zebrano 
i poddano recyklingowi ponad 45 tys. ton części i materiałów.

Ostatnim elementem cyklu życia pojazdu jest jego recykling. Proces recy-
klingu rozpoczyna się w momencie, gdy właściciel przekazuje pojazd wycofany 
z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu. Od czynności 
techniczno-prawnych (sprawdzenie numerów identyfikacyjnych, unieważnienie 

16 http://www.vw.pl/recykling (czerwiec 2009).
17 http://www.idis2.com (czerwiec 2009).
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tablic rejestracyjnych, ważenie pojazdu) przechodzi się do czynności związanych 
z usunięciem wszystkich płynów eksploatacyjnych i demontażem poszczegól-
nych części danego pojazdu, które nadają się bezpośrednio do sprzedaży lub 
w ramach recyklingu do ponownego użycia po uprzednim spełnieniu wszystkich 
norm jakościowych. Nadwozie z pozostałymi w nim częściami sprasowuje się 
i przekazuje do strzępienia. Dotychczas po strzępieniu pozostawało ok. 20% nie-
przydatnych pozostałości, które po prostu wywożono na wysypisko śmieci. Aby 
znaleźć zastosowanie dla tych materiałów, koncern Volkswagen AG wspólnie 
z partnerami technologicznymi opracował i wdrożył nowy proces VW-SiCon, 
będący kombinacją różnych, sprawdzonych już technologii. W jego wyniku od-
zyskuje się wiele dotąd bezużytecznych elementów, dla których udało się zna-
leźć ekonomicznie uzasadnione i korzystne dla środowiska zastosowania. Dzięki 
temu poziom recyklingu wzrósł do 95%, co znacząco zmniejsza obciążenie śro-
dowiska i zużycie surowców naturalnych.

Dyrektywa nr 2000/53/WE o pojazdach wycofanych z eksploatacji18 stwo-
rzyła ramy dla prawodawstwa poszczególnych państw Wspólnoty. W Polsce po-
stanowienia tej dyrektywy zostały wdrożone Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 
202 z późn. zm.)19.

Działania koncernu Volkswagen w ramach idei społecznie odpowiedzial-
nego biznesu skupiają się głównie wokół troski o środowisko naturalne, czego 
wyrazem jest ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
i minimalizacja odpadów oraz recykling. Proces produkcji samochodów również 
podporządkowany jest pewnym wytycznym zgodnym z koncepcją CSR. Podob-
nie jak w przypadku koncernu Toyota, w dobie kryzysu gospodarczego Volkswa-
gen nie ogranicza swoich działań na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu. 
Finansowe konsekwencje działań w ramach CSR nawet w trudnych warunkach 
finansowych czy gospodarczych tracą na znaczeniu wobec społecznych konse-
kwencji tych działań.

Podsumowanie 

Jeszcze kilka lat temu niewiele mówiło się o ekologii, ochronie środowiska 
i wszelkich działaniach związanych z koncepcją CSR, zwłaszcza w kontekście 

18 http://www.ukie.gov.pl (czerwiec 2009).
19 Tamże.
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prowadzenia biznesu. Świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą postęp cywi-
lizacyjny i technologiczny, była dużo niższa niż obecnie. Na szczęście zarówno 
całe społeczeństwa, jak i świat biznesu w porę dostrzegły problem i podjęły dzia-
łania na rzecz ograniczenia szkód. 

Odpowiedzialność społeczna biznesu to nowy światowy kierunek zmian 
w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, który zobowiązuje firmy do 
zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem ekologii, ekonomii i etyki. Produ-
cenci samochodów podjęli działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego. 
Wraz z rozwojem nowych technologii ten wachlarz działań w trosce o środowi-
sko będzie wciąż poszerzany, mimo wysokich kosztów realizacji.  

W okresie dzisiejszego kryzysu gospodarczego i finansowego koncepcja 
CSR zyskuje nowe znaczenie. Działając zgodnie z zasadami społecznie odpowie-
dzialnego biznesu, firmy nie tylko zwiększają swoją konkurencyjność, ale stwa-
rzają sobie szansę na szybsze i skuteczniejsze wyjście ze szponów globalnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego. 

Streszczenie

W niniejszej pracy autorka przedstawia główne założenia społecznej odpowie-
dzialności biznesu i odnosi główne tezy tej idei do sektora motoryzacyjnego. W dobie 
kryzysu gospodarczego nasuwa się podstawowe pytanie: w jaki sposób przedsiębiorcy 
działający w przemyśle motoryzacyjnym realizują politykę społecznie odpowiedzial-
nego biznesu? Odpowiedzią na nie jest charakterystyka działalności dwóch wiodących 
koncernów: Toyota i Volkswagen w ramach idei CSR. CSR nabiera również nowego 
znaczenia w okresie kryzysu gospodarczego, a mianowicie może stanowić nieodzow-
ny element w skuteczniejszym przezwyciężeniu tego kryzysu, szczególnie w przemyśle 
motoryzacyjnym. 

Summary

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
OF THE AUTOMOTIVE SECTOR DURING THE GLOBAL CRISIS 

(TOYOTA AND VOLKSWAGEN AS THE MODEL COMPANIES)

The aim of the article is to present the main propositions of the Corporate Social 
Responsibility conception and their cooperation with the Automotive Sector. The author 
considers the situation when entrepreneurs achieve the CSR’s goals during the global 
crisis. Activity characteristic of the Toyota and Volkswagen companies within the CSR 
conception is an answer to the author’s question. It is said that the CSR is the main factor 
to avoid danger consequences of the global crisis especially in the Automotive Sector. 
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Wstęp1

Począwszy od lat siedemdziesiątych XX w., obserwuje się rewolucję w me-
todach przesyłania i zarządzania informacją. Rewolucja ta wynika z dynamicz-
nego rozwoju informatyki i telekomunikacji, a więc narzędzi dających nowe 
możliwości operowania wiedzą. Pojawił się Internet. Z początku przewidziany 
jako sieć informacyjna, Internet szybko się rozwinął, umożliwiając funkcjono-
wanie i świadczenie wielu różnorakich usług. Wirtualny świat stał się faktem. 
Czas i przestrzeń przestały być przeszkodą. Świat się skurczył, a pozyskiwanie 
i wysyłanie informacji stało się możliwe o każdej porze i w każdym niemal miej-
scu na Ziemi.

Pojawienie się Internetu i niesionych przez niego możliwości, jak również 
nowoczesne, innowacyjne i wielofunkcyjne urządzenia oraz sieci teleinforma-
tyczne sprawiły, że coraz częściej zaczęto operować terminem społeczeństwo 
informacyjne (SI)2. Czym jednak w istocie jest społeczeństwo informacyjne i od 
kiedy oraz czy w ogóle można o nim mówić? Samo określenie pojawiło się już 
stosunkowo dawno – wprowadził je w 1963 r. Japończyk Tadao Umesao3. Od te-

*  Piotr Gutowski – mgr inż., Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 Wstęp opracowany na podstawie: P. Gutowski, Proponowany model funkcjonalny społeczeń-
stwa informacyjnego, w: Technologie informacyjno-komunikacyjne. Możliwości, zagrożenia, wy-
zwania, red. Z. Szyjewski i M. Borawski, PPH ZAPOL, Szczecin 2009, s. 13–26.

2 Autor zamiennie będzie używał pojęć społeczeństwo informacyjne i cywilizacja wiedzy, 
a także skrótu SI.

3 J. Morbitzer, Internet – nowe szanse i zagrożenia dydaktyczne, w: Internet w społeczeństwie 
informacyjnym, red. A. Grzywak, TRIADA, Dąbrowa Górnicza 2003, s. 165.
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go czasu wyrażenie to na trwałe zagościło w słowniku znawców przedmiotu, lecz 
dopiero obecnie nabrało rzeczywistego wydźwięku. 

Do dnia dzisiejszego nie stworzono jeszcze ogólnej, powszechnie akcep-
towanej definicji SI. Zdefiniowanie tego terminu jest bardzo trudne, nie tylko 
z uwagi na fakt, że nie ma ogólnie przyjętych granic określających znaczenie 
tego pojęcia4, lecz również dlatego, iż jest ono wieloaspektowe i umiejscowione 
na pograniczu wielu dyscyplin naukowych.

WIELOASPEKTOWE
               SI 

EWOLUCJA  SPOŁECZNA
(odejście od społeczeństwa 
przemysłowego w kierunku 
cywilizacji opartej na wiedzy)  

SIŁY SPRAWCZE
– globalizacja 
– postęp     
   technologiczny 
– wiedza

      SPRZĘŻENIE ZWROTNE 

KONKURENCYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

NOWOCZESNA 
GOSPODARKA OPARTA 

NA INFORMACJI 

GŁÓWNE SIŁY BIORĄCE UDZIAŁ W FUNKCJONOWANIU I ROZWIJANIU SI

BADANIA I NAUKA KONWERGENTNY 
SEKTOR  

HIGH‐TECH

INTERNAUCI POLITYKA

     SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Rys. 1. Model funkcjonalny SI
Źródło: opracowane własne.

Wobec powyższego, a także mając na uwadze ciągle zachodzące dyna-
miczne procesy i rewolucje społeczne, autor przedstawi ogólną definicję SI, 
zostawiającą margines mający szansę objąć przyszłe kierunki i kształt cywili-
zacji wiedzy: Społeczeństwo informacyjne jest to cywilizacja wiedzy, która 
powstała w wyniku ewolucji społeczeństwa postindustrialnego, zmieniając 
swoją kulturę i umiejętności w wyniku działania sił sprawczych w postaci 
postępu technologicznego, wiedzy i globalizacji. SI stwarza nowe możliwości 
dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju 

4 M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru, 
w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyj-
no-kulturowe [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 28 września 2001 r.], red. 
L.H. Haber, Kraków 2002, s. 107, materiały dostępne w Internecie: http://winntbg.bg.agh.edu.
pl/skrypty/0037/spis.html (13.04.2008).
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innowacyjności i konkurencji poprzez nowe możliwości operowania informa-
cją. Funkcjonowanie i rozwój SI są stymulowane przez samych jego uczestni-
ków – internautów – oraz przez strategiczne działania polityczne, globaliza-
cję i konwergentny sektor high-tech. Środowisko SI pozostaje w sprzężeniu 
zwrotnym z siłami sprawczymi odpowiedzialnymi za jego powstanie, siłami 
biorącymi udział w jego funkcjonowaniu i rozwijaniu się oraz powoduje dal-
sze zmiany społeczne, wpływając na wiele aspektów życia. Wszystkie te ele-
menty są względem siebie skorelowane i wzajemnie się napędzają5.

Definicja ta opracowana została na podstawie modelu przedstawionego na 
rysunku 1.

Cechy i funkcje SI

Rozpatrywanie społeczeństwa informacyjnego w kontekście jego funkcji 
i cech należy rozpocząć stopniowo, od podstawowych, elementarnych założeń do 
takich, które wynikają i opisują to społeczeństwo na arenie nowoczesnych zasad 
ekonomicznych, rynków dóbr i usług oraz powiązań społecznych.

Elementarne cechy SI to6:
− wytwarzanie informacji,
− przechowywanie informacji,
− przetwarzanie informacji,
− przekazywanie informacji,
− pobieranie informacji,
− wykorzystywanie informacji.
Elementarne cechy poszerzone o wizję przyszłościową7:
− wytwarzanie informacji – masowa produkcja informacji i wiedzy, ogólnie do-

stępna dzięki sieci Internet,
− przechowywanie informacji – bazy i banki danych online z łatwym, szybkim 

i bezpiecznym dostępem, tematyczne portale internetowe oraz nowe interak-
tywne techniki multimedialne,

− przetwarzanie informacji – techniki informacyjne, zarządzanie informacją 
w celu poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego,

5 Szerzej na temat założeń modelu i opracowanej w oparciu o niego definicji w: P. Gutowski, 
Proponowany model funkcjonalny..., s. 13–26.

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_informacyjne (15.06.2008).
7 http://isi.com.pl/fundacja/terminologia.php (15.06.2008).
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− przekazywanie informacji – możliwość swobodnego i sprawnego przesyłania 
informacji z każdego miejsca na Ziemi o każdej porze; przesyłania różnych 
rodzajów informacji (wideo, obrazy, tekst, głos, inne dane) w czasie rzeczywi-
stym, 

− pobieranie informacji – możliwość korzystania z informacji i ich pobieranie 
w dowolnych warunkach; stymulowane przez rozwój techniki – postępująca 
konwergencja i możliwość skorzystania z wielu urządzeń w celu pobrania in-
formacji – komputera, telefonu i-poda itp. w każdym miejscu – ogólnodostępna 
bezprzewodowa sieć dostępowa (darmowa),

− wykorzystywanie informacji – w celach rozwojowych (rozwój gospodarki, in-
nowacje technologiczne) oraz w do tworzenia nowych zasobów wiedzy.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dokumencie Społeczeństwo informa-
cyjne w Polsce postrzega SI jako społeczeństwo, które „osiąga stopień rozwoju 
oraz skali i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagają-
cych zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przechowywa-
nia i użytkowania olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy”8. 
Dokument ten wymienia również podstawowe cechy, jakimi powinna charakte-
ryzować się cywilizacja wiedzy9:
− informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie jako podstawowy 

czynnik wytwórczy,
− teleinformatyka jako wszechstronny czynnik rozwoju,
− siła robocza to głównie pracownicy informacyjni, 
− większość dochodu narodowego powstająca w obrębie szeroko rozumianego 

sektora informacyjnego.
Omawiany dokument zwraca dużą uwagę na jakość informacji: „Przetwa-

rzanie informacji, jej jakość i szybkość jej przekazywania są w społeczeństwie 
informacyjnym kluczowymi czynnikami wydajności i konkurencyjności przemy-
słu oraz usług dla konsumentów, a także warunkiem rozwoju i przyrostu zatrud-
nienia. Szybsze docieranie do pełniejszych, bardziej wiarygodnych informacji 
ułatwia podejmowanie lepszych decyzji oraz szybsze zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych i obsługę podmiotów gospodarczych. Jednocześnie postępująca inter-
nacjonalizacja procesów gospodarczych spowoduje rosnącą konkurencję między 
wewnętrznym i zewnętrznym rynkiem pracy, zmuszając rynek wewnętrzny do 

8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do for-
mułowania założeń polityki państwa, Warszawa 1996, materiały dostępne w Internecie pod adre-
sem: http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html (15.06.2008).

9 Tamże.
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wykazywania większej zdolności do adaptacji, przyjmowania innowacji i pod-
noszenia wydajności w celu odparcia konkurencji zewnętrznej”10. Ze stwierdze-
nia tego wywnioskować można istotną rolę jakości informacji w społeczeństwie 
wiedzy. Autor niniejszego artykułu zgadza się z tym spostrzeżeniem i sądzi, że 
zapewnienie jakości informacji, często pomijane, stanowić powinno elementarną 
cechę i założenie funkcjonalne SI.

Bardzo trafnie cechy SI określił Daniel Bell, i to już w 1973 r. W swoim 
dziele pt. The Coming of Post-Industrial Society sformułował on podstawy struk-
tury nowego porządku społecznego:
− rozwój sektorów: czwartego (finanse, ubezpieczenia itp.) oraz piątego (zdro-

wie oświata nauka), a także zwiększenie roli i udziału w gospodarce sektora 
usług,

− istotna przewodnia rola naukowców w strukturach zawodowych,
− wiedza i jej wykorzystanie jako źródło innowacji i droga do unowocześnie-

nia,
− planowany rozwój nauki i techniki,
− nowe społeczeństwo i nowe technologie intelektualne jako rdzeń decyzyjny 

w polityce i kierunku rozwoju społeczeństwa11.
Ponadto Bell usystematyzował i rozwinął pojęcie społeczeństwa postindu-

strialnego. Mianem takim określił społeczność, w której więcej osób pracuje w 
usługach niż w klasycznych gałęziach gospodarki, takich jak rolnictwo czy prze-
mysł (obecnie ekonomiści, definiując SI, mówią o 50-procentowym albo więk-
szym udziale ogółu zatrudnionych w sektorze usług). W społeczeństwie Bella 
obalone zostaje klasyczne postrzeganie kapitału. Nie jest to już tylko ziemia, za-
soby pieniężne czy ludzkie, lecz na pierwszym miejscu znajdują się informacja 
i wiedza. Podsumowując, idea nowego społeczeństwa postindustrialnego zakła-
dała dominujące znaczenie sektora usług, w którym pracują naukowcy i wybitni 
specjaliści, wyznaczając tory rozwoju nauki, techniki i tworzenia nowych tech-
nologii intelektualnych, stanowiących podstawę decyzyjną w sferze gospodar-
czej, politycznej i społecznej12.

Wiele wniosków i spostrzeżeń Bella (dominująca rola usług, rosnące znacze-
nie specjalistów i naukowców, wiedza jako klucz do innowacji, rozwój technolo-

10 Tamże.
11 J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informa-

cyjne 2005, red. G. Bliźniuk i J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, 
s. 47–48.

12 Tamże, s. 49.
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gii i technik intelektualnych) pojawia się w obecnych planach rozwojowych jako 
cele, na których trzeba się skupić, aby przyspieszyć rewolucję informacyjną.

Rozwój SI wymaga działań prowadzących do13:
− liberalizacji rynku,
− budowy rozległej infrastruktury sieciowej,
− spójnego i przejrzystego prawodawstwa,
− nakładów finansowych na badania i rozwój,
− nieskrępowanego dostępu do sieci wszystkich operatorów,
− szerokiego i taniego dostępu do Internetu,
− publicznego dostępu do informacji,
− możliwości wymiany danych bez względu na odległość,
− wysokiego odsetka zatrudnionych w usługach.

Na tej podstawie oraz podsumowując wcześniejsze spostrzeżenia, SI można 
opisać następującymi cechami (nie elementarnymi, lecz uwzględniającymi rela-
cje ekonomiczno-społeczne): 
− społeczeństwo pracujące w konkurencyjnej gospodarce opartej na wiedzy, 

której trzon stanowią usługi,
− społeczeństwo zdolne do samofinansowania się i do wprowadzania innowa-

cji,
− społeczeństwo wykorzystujące techniki informacyjne, mające wysoko rozwi-

niętą świadomość informatyczną, informacyjną i technologiczną,
− społeczeństwo zdolne do łatwego przekwalifikowania się, 
− społeczeństwo, w którym dużą rolę odgrywają naukowcy i specjaliści wyso-

kiej klasy,
− społeczeństwo równych szans (niezależnie od miejsca zamieszkania obywatele 

mający takie same szanse na zdobywanie wiedzy – e-learning czy pracę – tele-
praca).

Cywilizacja wiedzy ma swoje cechy i elementy, dzięki którym pełni okre-
ślone funkcje społeczno-ekonomiczne. Te funkcje to14:
− edukacyjna – możliwość nauki na odległość (kursy, szkolenia, a nawet studia) 

dzięki zastosowaniu e-learningu;
− komunikacyjna – możliwość sprawnego komunikowania się społeczeństwa 

w dowolny sposób w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na ziemi za po-
mocą różnych urządzeń i technik (sprzyja temu zjawisko konwergencji usłu-
gowo-technologicznej, dzięki czemu wymiana danych nie musi się odbywać 

13 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Społeczeństwo informacyjne w Polsce...
14 http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html (15.06.2008).
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w obrębie tego samego medium, zarówno sprzętowego, jak i usługowego, np. 
możliwy jest kontakt pomiędzy obywatelem korzystającym z telefonu komór-
kowego i obywatelem korzystającym z Internetu ze stałego łącza);

− socjalizacyjna – umożliwia zachowanie, nawiązywanie nowych i zacieśnianie 
istniejących stosunków międzyludzkich;

− aktywizująca – elementy i charakter SI jest przyjazny dla osób wyłączonych 
z czynnego życia społecznego, osób niepełnosprawnych, schorowanych i star-
szych; telepraca i sieć Internet wraz ze swoimi usługami i możliwościami za-
pewniają takim obywatelom możliwość podjęcia pracy bez konieczności wy-
chodzenia z domu, na warunkach dostosowanych do ich stanu zdrowia, lub 
np. samorealizację poprzez naukę albo rozwijanie zainteresowań;

− partycypacyjna – umożliwia prowadzenie debat, uczestnictwo w forach poli-
tycznych, a nawet głosowanie za pomocą Internetu;

− organizatorska – tworzenie poprzez odpowiednie działania polityczno-ekono-
miczno-prawne warunków konkurencyjności rynkowej;

− ochronna i kontrolna – możliwość czynnej ochrony zdrowia obywateli (e-health)  
oraz zapewnienie im bezpieczeństwa (interaktywny monitoring) i pomocy 
(szybki i łatwy kontakt z odpowiednimi służbami).

Wizja wynikająca z cech i funkcji, jakie ma spełniać nowoczesne społe-
czeństwo wiedzy, jest bardzo śmiała i wymaga współpracy oraz zaangażowania 
wszystkich społeczeństw światowych. Nie jest jednak nieosiągalna!

Determinanty kreujące SI

Z modelu przedstawionego na rysunku 1 oraz ze schematu na rysunku 2 
wynika, że podstawowymi determinantami kreującymi SI są:
− rozwój technologii,
− badania i nauka,
− sami użytkownicy (z których najliczniejszą grupę stanowią internauci),
− polityka i strategia.

Oczywiście istnieje więcej czynników mających znaczenie i będących w ko-
relacji z budowaniem i rozwojem SI, takich jak gospodarka oparta na wiedzy, jed-
nak bezpośrednio odpowiedzialne i grające najważniejszą rolę w tych procesach 
wydają się wyżej wymienione determinanty.
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Rys. 2. Ludzie w sieci
Źródło: L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, 

C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 37.

Rola państwa

Polityka państwowa nie może nie doceniać faktu globalnego procesu prze-
mian społecznych. Zapewnienie dostępu do informacji jest jednym z wymogów 
konstytucyjnych. Rządy najczęściej wybierają jedno z dwóch posunięć. Albo po-
zostają bierne, licząc na to, że globalne międzynarodowe społeczeństwo w wa-
runkach wspólnej Europy automatycznie wymusi i przeniesie na lokalny grunt 
przemiany i rewolucję informacyjną, albo starają się przyspieszać ten proces, 
czynnie uczestnicząc i wspierając badania naukowe, śmiałe nowatorskie inicja-
tywy oraz opracowując i wdrażając plany rozwojowe15. Faktem bowiem jest, że 
najwięcej profitów osiągną te kraje, w których najszybciej powstanie SI. To właś-
nie one ustalą standardy i porządek rzeczy dla reszty. Największą szansę mają na 
to oczywiście kraje najbardziej rozwinięte. Rodzi się tutaj obawa, że „podobnie 
jak wiele innych szlachetnych idei w przeszłości, również idea społeczeństwa 
informacyjnego »dla wszystkich« okaże się kolejną utopią”16.

Państwa wprowadzające strategię budowy cywilizacji wiedzy muszą uwa-
żać na pewne zagrożenia. Jednym z nich jest możliwość powstawania nisz in-
formacyjnych. Nieproporcjonalne przekształcanie sektorów gospodarki czy też 
wybiórcza edukacja obywateli (w zakresie podstawowej wiedzy i korzystania 

15 R. Kupczyk, Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go, Wydaw. Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2006, s. 66.

16 R. Tadeusiewicz, O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjne-
go, w: Społeczeństwo informacyjne..., s. 26.
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z usług SI) może doprowadzić do rozwarstwienia społecznego, w wyniku któ-
rego nastąpi wykluczenie cyfrowe podmiotów mających ograniczony dostęp do 
informacji. Z kolei zbyt łatwy dostęp grozi rozwojem przestępczości elektronicz-
nej, łamaniem praw autorskich i prywatności. Innym zagrożeniem jest zbytnie 
uzależnienie od cyberświata i ułomność społeczna w bezpośrednich kontaktach 
międzyludzkich. Ważne jest zatem, aby państwo kontrolowało i korygowało kre-
owanie SI oraz eliminowało albo zapobiegało tym i podobnym zagrożeniom17.

Nowoczesne państwo nie może funkcjonować bez rozbudowanej infrastruk-
tury informacyjnej. W takim państwie powinna istnieć instytucja badająca za-
soby i infrastrukturę informacyjną gospodarki, monitorująca działania rozwo-
jowe, korygująca te działania i interweniująca w razie zakłóceń albo odstępstw 
od wytyczonego toru lub prawidłowego funkcjonowania sektora informacyjnego. 
Instytucja ta powinna być ponadto odpowiedzialna za podejmowanie inicjatyw 
mających na celu rozbudowę, zapewnienie jakości, zabezpieczenie, ułatwienie 
dostępu i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych18.

Rola rządów jest bardzo istotna. Z jednej strony muszą one zapewnić ochro-
nę i w miarę możliwości przewidywać oraz eliminować zagrożenia wynikają-
ce z budowy nowoczesnego państwa informacyjnego, a z drugiej, jeżeli chcą się 
liczyć w światowej czołówce nowoczesnych krajów, muszą same podejmować 
działania rozwojowe zgodne z charakterem i wydajnością adaptacyjną swoich 
obywateli. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga przeprowadzenia analizy 
skomplikowanych współzależności międzyinstytucjonalnych, wewnątrzgospo-
darczych i gospodarczo-społecznych. Dopiero po przeprowadzeniu takiego dzia-
łania i zrozumieniu siły oraz kierunkowości tych związków możliwa jest próba 
opracowania efektywnej strategii rozwojowej, oczywiście w warunkach obowią-
zującego prawa i możliwości finansowych.

Rola postępu technologicznego

Postęp technologiczny często postrzegany jest jako główny determinant 
zmian i rewolucji społecznych. Alvin Toffler, opracowując swoją falową te orię 
przemian społecznych, wskazał właśnie na postęp techniki jako główną siłę 
sprawczą wymuszającą te przemiany19. W przypadku SI nowoczesne technologie 
są nie tylko jego inicjatorem, ale również nadającym „kształt” kreatorem. SI jest 

17 R. Kupczyk, Gospodarczo-polityczne uwarunkowania..., s. 68.
18 Tamże, s. 69.
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler (6.06.2008).
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elastyczne i adaptacyjne w aspekcie wykorzystywania nowych technologii i ge-
nerowania w oparciu o nie korzyści ekonomiczno-społecznych. 

Technologia jest główną siłą sprawczą ewolucji cywilizacji ku SI. Niewłaś-
ciwe i niepełne byłoby jednak stwierdzenie, że pogląd taki jest poglądem tech-
nokraty (w razie głębokich i skomplikowanych zachwiań społecznych oraz wy-
nikających z nich zaburzeń ekonomicznych i politycznych technokratyzm traci 
bowiem rację bytu – nie jest w stanie poradzić sobie z tymi problemami20). Inicja-
torów SI było kilku i pomimo że technologia była największym z nich, pozostałe, 
np. globalizacja, również odgrywały istotną rolę. O ile technika zajmuje tak waż-
ne miejsce w powstaniu SI, o tyle w rozwoju tejże społeczności jest równorzędna 
z innymi czynnikami nadającymi jej ostateczną postać. Patrząc z ekonomicznego 
punktu widzenia, można ją nawet uznać jedynie za narzędzie służące do uzyska-
nia profitów ekonomicznych mających na celu poprawę poziomu życia ludzkości 
oraz modernizację gospodarki w celu podniesienia jej wydajności i wzrostu gos-
podarczego (w ogólnym wieloaspektowym spojrzeniu trzeba się zgodzić jednak 
z poglądem Lecha W. Zachera, że „Internet nie tylko generuje czy umożliwia 
nowe typy i formy aktywności, ale tworzy nową przestrzeń dla życia i działań 
ludzi”21). 

Rozwój technologiczny postępuje coraz prężniej. Jest to spowodowane co-
raz większym zasilaniem. Potentaci światowi (kraje rozwinięte i potężne korpo-
racje) zdają sobie sprawę z dochodowości nowych technologii22. Inwestowanie 
w innowacyjne firmy teleinformatyczne wydaje się ryzykowne, ale w przypadku 
sukcesu (opracowania i przyjęcia się nowej technologii, urządzenia lub oprogra-
mowania) profity finansowe są bardzo duże. Ponadto sektor teleinformatyczny 
jest wciąż sektorem o dużym stopniu swobody i możliwości działania. Poten-
cjalny sukces, możliwy również do osiągnięcia przez małą firmę ze skromnym 
kapitałem, ale za to z dobrym pomysłem, oznacza często możliwość stania się 
liderem w dziedzinie, którą zajmuje się dany podmiot. Oczywiście, jak to bywa 
na każdym rynku, szanse te, pomimo iż stosunkowo duże, maleją. Dzieje się 
tak za sprawą powstawania wielkich korporacji z dużym kapitałem, prowadzą-
cych wysokonakładowe badania technologiczne oraz uważnie śledzących rynek 

20 Z. Dobrowolski, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, w: Od informacji 
naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-
-Samokowa, A. Skrzypczak, Wydaw. SBP, Warszawa 2005, s. 95.

21 L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 
2007, s. 32.

22 R. Tadeusiewicz, O potrzebie naukowej refleksji..., s. 13.
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i wchłaniających (wykupujących) małe przedsiębiorstwa, które mogą odnieść po-
tencjalny sukces. 

Obecna transformacja, dokonująca się za sprawą „usieciowienia” i „uinfor-
macyjnienia”, w najistotniejszy sposób dotyczy gospodarczej działalności czło-
wieka23. Nowa technologia teleinfomatyczna oznacza nowe usługi informacyjne, 
a więc zwiększenie wachlarza usług i spadek cen na rynku telekomunikacyjnym. 
Wpływ na gospodarkę wydaje się najważniejszy, ponieważ jest to czynne i naj-
korzystniejsze napędzanie transformacji, dające w dalszej perspektywie nowe 
możliwości finansowania pozostałych koniecznych działań.

Rola badań i naukowców

Duże znaczenie dla rozwoju technik informacyjnych i budowy cywilizacji 
wiedzy mają badania naukowe w obrębie telekomunikacji, elektroniki, ekonomii, 
informatyki, prawa, socjologii, politologii, medycyny, pedagogiki oraz badania 
interdyscyplinarne. Wieloaspektowy charakter SI wymaga bowiem zastosowania 
wszystkich tych nauk w celu zbudowania prawdziwej i dobrze funkcjonującej 
cywilizacji opartej na wiedzy. Niezbędne są współpraca naukowców zajmują-
cych się tymi dziedzinami nauki oraz finansowanie prowadzonych przez nich 
badań. Należy również położyć większy nacisk na jakość i zakres edukacyjny 
tych priorytetów tematycznych, nie tylko na poziomie uniwersyteckim, lecz na 
wszystkich poziomach edukacji. Podstawowe działania państwa w tym aspekcie 
powinny dotyczyć24: 
− wysokich nakładów na oświatę,
− zaangażowania środków na badania i rozwój,
− przyciągania uznanych międzynarodowych autorytetów naukowych,
− w niektórych przypadkach – dużej populacji dającej szansę znalezienia odpo-

wiedniego potencjału intelektualnego. 
W wymienionych działaniach, przedstawionych przez Radosława Kupczy-

ka, trzy pierwsze są jak najbardziej słuszne. Kontrowersje wzbudza ostatni pod-
punkt (mimo że jest warunkowy). Istnieją bowiem, po pierwsze, kraje o niskiej 
liczbie obywateli z wysoko rozwiniętą „techniką i kulturą informacyjną”, uzys-
kanymi poprzez wysoką jakość edukacyjną – np. Finlandia lub Dania25. Po dru-

23 L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw..., s. 31.
24 R. Kupczyk, Gospodarczo-polityczne uwarunkowania..., s. 72.
25 Według wskaźnika LRR (The Lisbon Review Ranking, wskaźnik obrazujący stopień zawan-

sowania wykonania założeń strategii lizbońskiej, którego jednym z 8 subindeksów jest rozwój 
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gie, aktywizująca funkcja SI ma właśnie za zadanie włączać do czynnego udzia-
łu społecznego osoby wykluczone (czy to z powodów zdrowotnych, czy wieku) 
z tradycyjnego społeczeństwa, a ilościowe zwiększanie przyrostu naturalnego 
w celu budowy SI jest jak najbardziej niewłaściwe. 

Postępująca konwergencja, jako naturalne następstwo polityki globalizacyj-
nej, powoduje ekspansję technologii teleinformatycznych (ICT), z Internetem na 
czele, we wszystkich sferach życia. Ważność sprawnego budowania i funkcjono-
wania nowego społeczeństwa sprawia, że proces ten cieszy się szczególną uwagą 
i opieką naukowców. Współpracują oni ze społecznościami gospodarczymi i rzą-
dowymi w celu opracowywania i wdrażania narodowych planów rozwojowych, 
tj. e-Polska26 czy jego kontynuacji: Strategia szerokopasmowego dostępu do 
usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007–201327. Opracowanie 
takich planów wymaga zbadania roli i poziomu, jakie ICT odgrywają w funkcjo-
nowaniu społeczeństwa i gospodarki oraz wyznaczenia kierunków ich rozwoju 
i dokonania oceny ich skuteczności28.

Rola uczestników SI

Na obecnym poziomie zawansowania SI możemy jego użytkowników utoż-
samiać z internautami. W wizji przyszłościowej czynny obywatel cywilizacji 
wiedzy będzie oczywiście kimś więcej niż osobą, która za pomocą Internetu 
korzysta z profitów SI. Globalna sieć będzie nadal odgrywać znaczącą rolę, lecz 
innowacyjny świat wiedzy oferować będzie dużo więcej niż komputer z dostę-
pem do Internetu. Chwilowo jest to jednak podstawa rozwojowa.

Przyjęcie przez Polskę strategii budowy społeczeństwa informacyjnego zo-
bowiązuje ją do unowocześniania istniejących i wdrażania nowych technologii. 

innowacyjności, badań naukowych i technologii), pod którego kątem kraje Wspólnoty (25 krajów) 
zostały przebadane przez World Economic Forum w 2006 r. (wyniki z badania przedstawiono 
w raporcie: The Lisbon Review 2006, materiały dostępne w Internecie pod adresem: http://www.
weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/report2006.pdf [17.06.2008], s. 5 – 6), Dania zajęła pierwsze, 
Finlandia drugie, a Polska dopiero 25. miejsce (ostatnie), przy czym ludność Danii to ok. 5,5 mln, 
Finlandii – 5,3 mln, a Polski – 38,5 mln.

26 e-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 
2001-2006, plan rozwojowy Ministerstwa Gospodarki dostępny w Internecie pod adresem: http://
www.outsourcing.edu.pl/artykuly/pl/57.pdf (18.06.2008).

27 Raport Ministerstwa Transportu, Warszawa, luty 2007 r., raport dostępny w Internecie pod 
adresem: http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/82/1682/6505.pdf (18.06.2008).

28 C. Hales, Rola ITC w rozwoju społeczno-gospodarczym, SCENO Świętokrzyskie Centrum 
Edukacji na Odległość, „Zeszyty Naukowe” 2/2006, s. 1, opracowanie dostępne w Internecie pod 
adresem: http://www.sceno.edu.pl/konferencja/1_2.pdf (18.06.2008).
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Głównym narzędziem służącym zarówno do budowania świadomości informa-
cyjnej w społeczeństwie, jak i do kreowania samych elementów cywilizacji wie-
dzy – jest Internet. Niestety, w Polsce liczba użytkowników Internetu, a zwłasz-
cza Internetu szerokopasmowego, jest dużo niższa niż w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej. Dzięki Internetowi możliwe są: e-hadel, e-biznes, korzystanie 
z e-administracji, e-bankowości, e-learningu lub podjęcie zatrudnienia w formie 
telepracy. 

W USA organizacja Connected Nation opublikowała raport, w którym na 
przykładzie badań przeprowadzonych w stanie Kentucky oszacowała, jak pe-
netracja szerokopasmowego Internetu przekłada się na wzrost PKB tego kraju. 
Wedle szacunków zamieszczonych w raporcie, siedmioprocentowy wzrost liczby 
szybkich łączy internetowych przełożyłby się na wzrost PKB w USA o 134 mld 
USD. Analitycy przewidują, że gdyby zwiększyć inwestycje na rozwój sieci ICT do 
poziomu, który zagwarantowałby podniesienie tempa wzrostu penetracji Internetu 
o 20%, to taka zmiana wygenerowałaby 2,4 mln dodatkowych miejsc pracy, a za-
trudnione tam osoby mogłyby zarobić nawet 100 mln USD w skali roku29. 

Badania przeprowadzone w USA dowodzą, że nie tylko PKB wpływa na 
zwiększanie się liczby użytkowników Internetu, lecz istnieje specyficzne sprzę-
żenie zwrotne – wzrost liczby czynnych internautów znacznie wpływa na przy-
rost PKB30. Profity płynące z możliwości dostępu społeczeństwa do szybkiego 
Internetu są osiągalne dla krajów dysponujących wysoką penetracją ICT. W in-
nym przypadku, gdy penetracja ta jest niewielka, należałoby najpierw ponieść 
koszty inwestycyjne na rozwój technologii i świadomości informacyjnej, a dopiero 
w późniejszym okresie spodziewać się wymiernych rezultatów w postaci istotnego 
zwiększenia PKB. Do takich krajów zalicza się Polska, która w rankingach UE 
w dziedzinie teleinformatyki często plasuje się na jednym z ostatnich miejsc.

Podsumowanie

Powstający cyberświat wymagać będzie od obywateli umiejętności posługi-
wania się podstawowymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi korzy-

29 P. Waszczuk, USA: szerokopasmowy Internet zwiększa PKB, artykuł opublikowany w In-
ternecie pod adresem: http://www.idg.pl/news/141389/USA..szerokopasmowy.Internet.zwieksza.
PKB.html (18.06.2008).

30 P. Gutowski, Współzależność PKB i liczby użytkowników Internetu w Polsce z wykorzysta-
niem analizy kowariancji i korelacji statystycznej, w: Gospodarka w dobie globalizacji – usługi, 
decyzje, innowacje, red. B. Filipiak i A. Panasiuk, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 2008, s. 93–
100.
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stanie z usług SI. Wiedza taka i budowanie świadomości informacyjnej powinny 
być przekazywane już na początku procesu kształcenia, z uwagą porównywalną 
niemalże do nauki czytania i pisania31. Jednocześnie w programach edukacyj-
nych trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę na zabezpieczanie się i unikanie zagro-
żeń czyhających w globalnym cyberświecie. 

Przeniesienie „środka ciężkości” z gospodarki przemysłowej na gospodarkę 
opartą na informacji wymaga przekwalifikowania i wdrożenia w proces kształto-
wania tej cywilizacji dużej części społeczeństwa. Nie jest to jednak możliwe bez 
pomocy i efektywnego, celowego działania państwa. 

Osiągnięcie zamierzonych celów budowy SI jest procesem długoletnim. 
Równomierne i sumienne realizowanie prezentowanych narodowych planów 
rozwojowych oraz honorowanie i kontynuowanie inicjatyw rozpoczętych za po-
przednich kadencji rządu z pewnością zmieniłyby niekorzystną sytuację Polski na 
arenie międzynarodowej w aspekcie zaawansowania budowy cywilizacji wiedzy. 
Uprawiany w Polsce „szarpany” system rządzenia nie jest dobry dla wszystkich 
ekonomicznych długofalowych procesów i inicjatyw, których realizacja zajmuje 
od kilku do kilkudziesięciu lat. Wprowadzanie coraz to nowszych pomysłów nie 
zawsze jest dobre, ponieważ niweczą one konsekwencję działania, przyczyniając 
się tym samym do szkodliwego oddziaływania na rozwój Polski.

Streszczenie

W artykule dokonano identyfikacji podstawowych funkcji, jakie pełni, pełnić bę-
dzie i pełnić powinna cywilizacja wiedzy w nowoczesnej gospodarce. Określono pod-
stawowe cechy SI. Ponadto wskazano najbardziej istotne determinanty wpływające na 
kształt i szybkość kreowania SI.

Summary

BASIC FEATURES, FUNCTIONS AND DETERMINANTS 
CREATING INFORMATION SOCIETY IN MODERN ECONOMY

In this article introduced basic features and functions of information society in 
modern economy. Also identified most important factors in process of creating and de-
velopment of IS. 

31 R. Kupczyk, Gospodarczo-polityczne uwarunkowania..., s. 72–73.
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1. Branża e-commerce w Polsce

Pomimo spowolnienia gospodarczego branża e-commerce w Polsce rozwi-
ja się dynamicznie. W 2008 r. osiągnęła 11 mld zł przychodów i wzrost o 36% 
w stosunku do roku 20071. Przybywa nowych klientów i nowych sklepów inter-
netowych oferujących szeroki asortyment. Branża jest w fazie ekspansji. Jednak 
dynamika branży od kilku lat stabilizuje się, a nawet słabnie. W latach 2006 
i 2007 wynosiła ok. 60%, w 2008 r. – ok. 36%2. Na ten znaczny spadek miało 
z pewnością wpływ spowolnienie gospodarcze wynikające z kryzysu. Analitycy 
rynkowi przewidują jednak, że trend spadkowy jest długofalowy i prawdopodob-
nie utrzyma się w najbliższych latach (rys. 1). Specjaliści ci szacują, że w 2009 r. 
wartość przychodów w branży wyniesie ok. 13,2 mld zł (wzrost o 20% w stosun-
ku do 2008 r.). Jeśli te prognozy się sprawdzą, branża e-commerce wejdzie w fazę 
dojrzałości już za kilka lat. Przewidywania te powinny skłonić menedżerów skle-
pów internetowych do przygotowania się na ostrą walkę konkurencyjną, w któ-
rej stawką będzie przetrwanie. Do tej pory, aby zaistnieć w branży, wystarczyły 
niewielkie środki na zaprojektowanie strony internetowej i utworzenie małego 
magazynu3. W przyszłości to nie wystarczy. Już dziś należałoby określić, jakie 
wartości są cenione w branży e-commerce i zacząć budować na nich swoją prze-

*  Agnieszka Janota – mgr, doktorantka, Wydział Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie.

1 A. Kwaśniewski, Polski rynek e-commerce, „Biuletyn Stowarzyszenia Marketingu Bezpo-
średniego” 2009, nr 3, s. 18–23.

2 Tamże.
3 T. Molga, Ranking najlepszych sklepów internetowych, „Wprost” 2008, nr 44(1349), s. 68–

73.
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wagę konkurencyjną. Inwestowanie w budowę pozycji w branży w fazie ekspan-
sji daje większą szansę utrzymania się na rynku, gdy ten zacznie dojrzewać.

207,40%

122,28%

157,59%

63,07%

61,29%

61,40%
36,43%

19,89%*

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D
yn

am
ik

a 
w

zr
os

tu
 p

rz
yc

ho
dó

w
 

* Prognoza.

Rys. 1. Dynamika przyrostów przychodów w branży e-commerce z roku na rok 
w latach 2002–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kwaśniewski, Polski rynek e-commerce, 
„Biuletyn Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego” 2009, nr 3, s. 18–23.

2. Małe sklepy internetowe

W Polsce branżę e-commerce można podzielić – ze względu na rodzaj 
sprzedawcy – na platformy aukcyjne i sklepy internetowe. Od kilku lat ok. 60% 
udziału w rynku mają platformy aukcyjne. Pozostałe 40% udziału dało w 2008 r. 
sklepom internetowym ok. 4,5 mld zł przychodu4. Wśród sklepów internetowych 
w Polsce są takie, których przychody można liczyć w setkach milionów złotych 
(Agito.pl, Merlin.pl)5. Jednak około dwóch trzecich udziału w rynku e-commerce 
należy do małych sklepów internetowych (MSI). Kategoria MSI obejmuje skle-
py internetowe, które są niezależnymi podmiotami gospodarczymi lub częścią 
przedsiębiorstwa oraz których przychody ze sprzedaży internetowej nie przekra-
czają 50 tys. zł miesięcznie. Kategoria ta została wyodrębniona przez autorkę 
artykułu na podstawie wyników badań prowadzonych w 2007 r. wśród właś-
cicieli sklepów internetowych przez magazyn „Internet Standard” oraz serwis 

4 Internet 2008 – Polska – Europa – świat. Raport strategiczny IAB Polska, „Media & Marke-
ting Polska” 2009, nr 3, Dodatek, s. 104.

5 T. Boguszewicz, Szał e-zakupów trwa, „Rzeczpospolita” 2009, nr 32 (8237), s. B-001.
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Sklepy24.pl6. Kategoria MSI została utworzona w celu precyzyjniejszego opisania 
struktury polskiego rynku e-commerce. Potrzeba wyodrębnienia tej kategorii wy-
nikała również z braku w literaturze oraz klasyfikacjach regulatorów polskich i eu-
ropejskich – odpowiedniej kategorii dla tego typu sklepów. Według rozporządze-
nia Komisji WE nr 364/20047 oraz ustawy o swobodzie działalności gos podarczej8 
kategoria najmniejszych przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 
poniżej 10 osób i mające roczny obrót i sumę bilansową poniżej 2 mln euro9. 

2.1.  Klasyfikacja małych sklepów internetowych

MSI nie są kategorią jednorodną. Analiza kilkuset sklepów zarejestrowa-
nych w serwisie internetowym Sklepy24.pl10 wykazała, że można je podzielić 
ze względu na zakres oferowanych produktów. Według tego kryterium można 
wyróżnić (rys. 2):
1) sklepy sprzedające własne produkty – mają wąski asortyment, ponieważ 

sprzedają to, co zostało wyprodukowane w ich przedsiębiorstwie. Sklep inter-
netowy jest zazwyczaj tylko jednym z kanałów dystrybucji, jak w przypadku 
www.sklep.eris.pl, który jest tylko pobocznym kanałem dystrybucji dla firmy 
Dr Irena Eris. Jednak są również sklepy, których głównym kanałem dystrybu-
cji jest Internet, np. www.mininiebo.pl; 

2) sklepy-dystrybutorzy – mają w ofercie tylko jedną markę i są jej głównym 
dystrybutorem w Polsce. Te sklepy mają szerszy asortyment, ponieważ firma, 
której produkty sprzedają, ma z reguły dużo produktów. Przykładem może tu 
być sklep Ilumine.pl, który w ofercie ma tylko produkty oświetleniowe firmy 
Paulmann;

3) sklepy specjalistyczne – mają wąski asortyment związany z jedną kategorią 
produktów, ale zazwyczaj oferują kilka marek. Trzonem oferty jest jeden ro-

6 M. Grzechowiak, P. Jarosz, E-commerce 2007, II Edycja, Internet Standard , http://www.inter-
netstandard.pl/news/143692/Internet.Standard.i.Sklepy24.pl.prezentuja.raport.E.commerce.2007.
html (13.06.2009).

7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, 
Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004 r.

8 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 173, 
poz. 1807.

9 Ta kategoria jest zbyt pojemna, aby móc właściwie scharakteryzować małe sklepy interne-
towe, ponieważ w kategorii tej znajdowałyby się sklepy z przychodami miesięcznymi poniżej 
10 tys. zł, jak i te z przychodami około kilkuset tysięcy złotych. Takie sklepy mają bardzo różną 
sytuację finansową, a co za tym idzie – inne możliwości działania i konkurowania na rynku.

10 Analiza została wykonana na potrzeby tego artykułu przez jego autorkę.
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dzaj produktu, do którego dodane zostały produkty komplementarne. Takie 
sklepy mają zwykle szerszy asortyment niż poprzednia grupa sklepów, ze 
względu na posiadanie w ofercie kilku marek (np. Flakonik.pl, który sprzedaje 
perfumy różnych marek, ale ma w ofercie również kilka produktów związa-
nych z pielęgnacją paznokci); 

4) sklepy z szerokim asortymentem – w ofercie tych sklepów są produkty róż-
nych kategorii i marek, ale zazwyczaj dotyczą one jednego sektora. Takie skle-
py mają szeroką ofertę ze względu na dużą liczbę marek oraz różnorodność 
kategorii produktów. Przykładem może tu być wiele sklepów z artykułami 
wyposażenia wnętrz – Fabryka Form, Czerwona Maszyna, Galeria Limonka. 
Są to sklepy, które oferują wiele marek oraz szeroki asortyment, od artyku-
łów gospodarstwa domowego po zegary, drobne meble, lampy, tekstylia. Cała 
oferta jest jednak związana z wystrojem domu.

Rys. 2. Klasyfikacja MSI pod kątem kryterium poziomu zakresu 
oferowanego asortymentu
Źródło: opracowanie własne.
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Jest jeszcze piąta grupa sklepów, której przedstawicieli nie ma wśród MSI. 
Są to sklepy z szerokim asortymentem z wielu branż (tzw. hipermarkety inter-
netowe). Taka forma sklepu jest niedostępna dla MSI, ponieważ wymagałaby 
współpracy z wieloma dostawcami oraz dużego zaplecza magazynowego i ka-
pitałowego. Kategoria ta zarezerwowana jest tylko dla dużych przedsiębiorstw, 
takich jak hipermarket Frisco.pl.

Klasyfikacja MSI pokazuje, że jest kilka poziomów specjalizacji sklepów 
internetowych i wiele pomysłów na zaistnienie w branży e-commerce. Jednak, 
pomimo zróżnicowania, wśród MSI nadal istnieje wiele sklepów, które pod 
względem asortymentu, cen, oferowanych usług są do siebie podobne i w per-
cepcji klienta niczym się od siebie nie różnią. Można sądzić, że przyjęcie jed-
nego z wyżej opisanych modeli biznesowych nie wystarczy, aby odnieść sukces 
w branży lub choćby się w niej utrzymać.

Z analizy liczby witryn sklepowych, które były zarejestrowane w serwisie 
Sklepy 24 na koniec 2007 i 2008 r., wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy przy-
było ich ponad 1300. Obecnie jest ich już ponad 5300 (zob. tab.). Liczba konku-
rentów rośnie więc szybko, a dodatkowo nakładają się na to jeszcze dwa zjawiska 
– spowolnienie gospodarcze oraz proces stabilizowania się rynku. Takie zesta-
wienie czynników mikro- i makroekonomicznych wymaga od zarządzających 
sklepami internetowymi czegoś więcej niż ciekawego pomysłu na sklep. Większą 
szansę na przetrwanie będą miały te sklepy internetowe, których menedżerowie 
będą analizować branżę oraz potencjał własnego przedsiębiorstwa i na tej podsta-
wie podejmować odpowiednie działania.

Liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w serwisie Sklepy24 
w latach 2007–2009

Sektor 2007 2008 2009*
1 2 3 4

Dom & ogród 492 818 964
Prezenty & akcesoria 350 496 581
Zdrowie & uroda 343 489 562
Odzież 297 454 542
Foto & RTV-AGD 342 433 485
Komputer 336 404 468
Dziecko 250 335 407
Sport & turystyka 222 319 369
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1 2 3 4

Hobby 241 285 325
Auto & moto 171 233 287
Książki & multimedia 202 227 268
Delikatesy 83 122 141
Suma 3257 4615 5399

* Dane zebrane przez autorkę artykułu na podstawie serwisu Sklepy24.pl (stan na 31.05.2009).

Źródło:  A. Kwaśniewski, Polski rynek..., s. 18–23; 

3. Kluczowe czynniki sukcesu

Jednym z narzędzi, które mogą służyć menedżerom do oceny zasobów 
i umiejętności przedsiębiorstwa na tle otoczenia konkurencyjnego, jest analiza 
kluczowych czynników sukcesu (KCS). Czynnikami tymi mogą być zasoby, kom-
petencje, działania, które są konieczne, aby odnieść sukces w danym sektorze. 
Poprawna identyfikacja KCS pomaga menedżerom w planowaniu strategii firmy 
(wybór odpowiedniego segmentu, właściwa alokacja zasobów, rozwijanie klu-
czowych  kompetencji)11. KCS są wypadkową wielu zmiennych (siły i struktury 
konkurencji i dostawców, oczekiwań klientów, otoczenia makroekonomicznego). 
Te uwarunkowania są różne w poszczególnych sektorach, dlatego nie ma jednej, 
uniwersalnej listy KCS. Muszą one być konstruowane oddzielnie dla każdego 
sektora. Warto też zauważyć, że KCS zmieniają się w czasie wraz z ewolucją 
sektora12, dlatego lista czynników powinna być uaktualniana z częstotliwością 
odpowiednią do zmian zachodzących w sektorze.

Lista czynników, które wpływają na sukces w danym sektorze może być 
bardzo rozbudowana, ale w praktyce można ją ograniczyć do kilku najistotniej-
szych (kluczowych). Spośród tych czynników przedsiębiorstwo może wybrać je-
den lub dwa czynniki i na nich budować swoją przewagę konkurencyjną. Przy 
podejmowaniu tej decyzji należy uwzględnić, czy przedsiębiorstwo ma szansę 
osiągnąć wyższy niż konkurencja poziom danego KCS, jak trwała będzie prze-

11 T. Gołębiewski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, 
s. 151–103.

12 Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwa na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wydaw. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 122–124.
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waga zbudowana na tym czynniku i czy koszty budowy tej przewagi przedsię-
biorstwo będzie w stanie ponieść13. 

4. Kluczowe czynniki sukcesu w branży e-commerce w Polsce

W branży e-commerce można wyróżnić wiele sektorów (zob. tab. powy-
żej). W każdym z nich da się zidentyfikować inne, specyficzne dla danego sek-
tora wartości cenione przez rynek. Analizując raporty agencji badań rynku oraz 
opracowania naukowe dotyczące branży e-commerce, można jednak natrafić na 
powtarzające się opinie klientów dotyczące sklepów internetowych bez względu 
na sektor. Oznacza to, że część czynników wpływających na sukces sklepu może 
być wspólna dla całej branży. Na tej podstawie można skonstruować listę kluczo-
wych czynników sukcesu uniwersalną dla całej branży e-commerce. Ze względu 
na specyfikę różnych sektorów w tej branży lista ta może być poszerzana o czyn-
niki specyficzne dla danego sektora.

W celu opracowania listy KCS autorka artykułu dokonała przeglądu ponad 
dwudziestu raportów agencji badań rynku i opracowań naukowych z ostatnich 
lat, zawierających analizy nawyków zakupowych i postrzegania sklepów inter-
netowych przez klientów14. Badania te oparte były głównie na ankietach konsu-
menckich, w których klienci wypowiadali się na temat zalet i wad sklepów in-
ternetowych. Wyniki tych badań nie mogły być potraktowane wprost jako KCS, 
dlatego też opinie klientów zostały pogrupowane ze względu na powtarzające się 
lub podobne stwierdzenia i na tej podstawie wywnioskowano, jakie atuty powi-
nien mieć sklep, aby odnieść sukces w branży e-commerce w Polsce. W ten spo-
sób wyodrębniono sześć kluczowych czynników sukcesu dla branży e-commerce 
w Polsce, które zostaną krótko opisane w dalszej części artykułu. Do każdego 
KCS dołączono wskazówki dla menedżerów MSI, które mogą im pomóc w od-
niesieniu sukcesu, gdy branża e-commerce wkroczy w fazę dojrzałości.

13 T. Gołębiewski, Zarządzanie strategiczne... Szerzej w: G. Gierszewska, M. Romanowska, 
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007; M. Romanowska, Leksykon zarzą-
dzania, Difin, Warszawa 2004, s. 201–202.

14 Do analizy posłużyły m.in.: Rynek E-commerce, prezentacja na konferencji z okazji debiutu 
NETMEDIA na GPW, Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2006/2006_11_03_Ecommerce_
prezentacja_GPW.pdf 13.06.2009; Ł. Narożny, Mocne i słabe strony polskiego e-commerce, Ceneo, 
http://www.ceneo.pl/mocne%20i%20slabe%20strony%20polskiego%20e-commerce%202006.
pdf (13.06.2009); M. Grzechowiak, P. Jarosz, E-commerce..., s. 19–23; P. Bucharowski, Handel 
elektroniczny. Czynniki sukcesu sklepu internetowego, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 
2005, nr 1, s. 22–25.
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4.1.  Cena

Czynnikiem, na który klienci najczęściej zwracają uwagę w sklepie inter-
netowym, jest cena produktu (53%)15. Klienci porównują cenę już w chwili wy-
boru sposobu zakupu (w tradycyjnym sklepie czy przez Internet). Powszechna 
opinia, że w Internecie można wszystko kupić taniej, nie zawsze jest słuszna, ale 
i tak przekonuje wiele osób do zakupu przez Internet. Powstało już wiele portali 
(Ceneo, Skąpiec, Nokaut), na których można porównać ceny danego produktu 
w wielu sklepach i wybrać najtańszą ofertę. Utrzymywanie cen na podobnym 
poziomie co konkurencja jest dla sklepu internetowego ważniejsze niż w przy-
padku sklepów tradycyjnych. Klientowi, oprócz łatwiejszego porównywania cen, 
łatwiej też przejść z jednego do drugiego sklepu. 

Dla małych sklepów internetowych cena jest prawdopodobnie największą 
słabością w konkurowaniu z dużymi sklepami internetowymi. Duża wrażliwość 
klientów na cenę oraz łatwość przejścia do innego sklepu powodują, że nie mogą 
one utrzymywać ceny na wyższym poziomie (tak jak to jest w przypadku ko-
egzystowania supermarketów i sklepów osiedlowych). 

Małym sklepom trudno jest negocjować niższe ceny i rabaty u dystrybutora 
produktów. Jeśli sklep internetowy jest częścią większej firmy lub sam produ-
kuje, jest to łatwiejsze. Jednak w większości przypadków właścicielami MSI są 
małe przedsiębiorstwa. Należy więc szukać sposobów na podwyższenie swojej 
siły przetargowej. Właściciele sklepów internetowych mogą łączyć siły w nego-
cjacjach z dystrybutorami lub z zaprzyjaźnioną większą firmą, która ma już wy-
negocjowane większe marże i rabaty. Czasem też warto sprawdzić, czy danych 
produktów nie można sprowadzać bezpośrednio od producenta. Jeśli można, ale 
potrzebne są duże zamówienia, znów można połączyć zamówienia kilku małych 
firm. Wielu dystrybutorów obniża swoje ceny, gdy firma oprócz sklepu interne-
towego prowadzi tradycyjną działalność. Różnice bywają tak znaczne, że opłaca 
się otworzyć mały sklep w bocznej uliczce dużego miasta. Jeśli te działania nie 
pomogą w obniżaniu cen, jedynym sposobem na dochodowość przedsięwzięcia 
pozostaje obniżanie kosztów. 

4.2.  Pozycja kosztowa na rynku

W przypadku branży e-commerce z ceną dość mocno związana jest pozycja 
kosztowa na rynku. Sklepy internetowe, które chcą być konkurencyjne, muszą 

15 Polski Internet 2008/2009, Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_in-
ternet_2008_2009.pdf (13.06.2009).
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mieć bardzo niskie marże16 (na pokrycie – dopisek autorki). Kluczowego znacze-
nia nabiera zatem zmniejszanie kosztów. Duże przedsiębiorstwa mają większą 
siłę przetargową, gdy negocjują marże i rabaty. Dodatkowo mogą one mniejszą 
rentowność wynikającą z niskiej marży powetować skalą działalności. 

Szukanie tanich dostawców, powierzchni magazynowych itp. jest rzeczą 
oczywistą dla każdego przedsiębiorcy. Nie warto więc szerzej opisywać tych dzia-
łań. Warto jednak zwrócić uwagę, że do negocjowania cen i innych warunków 
sprzedaży u dostawców można przystąpić wspólnie z innymi przedsiębiorstwami 
lub skorzystać z profitów, jakie daje bycie oficjalnym partnerem biznesowym 
większej firmy. Innym sposobem jest rezygnacja z pomieszczenia biurowego. 
Pracownicy mogą obsługiwać klientów z domu. Osoby pracujące w domu za-
zwyczaj godzą się na niższe wynagrodzenie, bo nie ponoszą kosztów dojazdu do 
pracy, żywienia poza domem, opiekunki do dziecka. Wtedy w magazynie może 
zostać tylko jedna osoba. 

Duży udział w koszcie pojedynczego zamówienia ma koszt przesyłki ku-
rierskiej. Tu bardzo rozważnie należy wyważyć jakość w stosunku do ceny (nie 
zawsze najtańsza opcja jest najlepsza). Wielu klientów, niezadowolonych z usługi 
kurierskiej, przenosi swoje negatywne emocje na sklep. Firmy kurierskie też nie 
są skłonne do negocjacji. Dlatego czasem dobrym rozwiązaniem jest posiada-
nie stacjonarnego punktu odbioru zamówień (np. sklepu) oraz realizacja dostaw 
w okolicy własnymi siłami. 

4.3. Wiarygodność

Kolejnym kluczowym czynnikiem sukcesu w branży e-commerce jest wia-
rygodność sklepu. Klienci zwracają na tę cechę szczególną uwagę, ze względu 
na specyfikę procesu zakupowego. Nie wchodzą oni do rzeczywistego sklepu, 
nie mogą dotknąć produktu, nie widzą sprzedawcy. To zwiększa ich niepewność. 
Badania wykazały, że aż 46% ankietowanych uznało zakupy w sieci za ryzy-
kowne17. Lekarstwem na to jest zwiększenie wiarygodności sklepu internetowego 
w oczach klientów. Klienci postrzegają sklep jako bardziej wiarygodny, jeśli ma 
rekomendacje z zaufanego źródła, fachowe doradztwo telefoniczne, kompletny 
regulamin zakupów, duży wybór form płatności, możliwość osobistego odbio-
ru, profesjonalny wygląd, wskaźnik stanu magazynowego18. Dla małych sklepów 

16 T. Boguszewicz, Szał e-zakupów... s. B-001.
17 Polski Internet 2008/2009..., s. 65. 
18 P. Jarosz, Prezentacja. Materiały z konferencji E-commerce Standard, Warszawa 2008, 

s. 16.
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internetowych jest to wskazówka, na co zwracać szczególną uwagę przy prowa-
dzeniu sklepu. 

Warto zadbać, aby informacje o sklepie pojawiały się w porównywarkach 
i serwisach opiniotwórczych, które cieszą się zaufaniem klientów (Ceneo, Nokaut 
i Skąpiec19 oraz Pinia i Opineo). Nie jest to kosztowne, a może dać pozytyw-
ne efekty, ponieważ większość ludzi poszukuje informacji o sklepie głównie na 
stronach samych sklepów, ale też w porównywarkach cenowych i w serwisach 
tematycznych20.

Z wiarygodnością wiąże się bezpieczeństwo. Należy wyraźnie informować 
o zapewnianiu bezpieczeństwa płatności online oraz bezpieczeństwa przetwa-
rzania danych osobowych. W Polsce kwestię ochrony danych osobowych w In-
ternecie określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną21. Warto, aby 
zarządzający sklepem znali i stosowali tę ustawę. Ważne jest też, aby nie poda-
wać nieprawdziwych informacji na stronie i nie obiecywać tego, czego nie można 
spełnić – np. wysyłka w 24 godziny. Większość ludzi płaci za pobraniem22. Wy-
nika to z braku zaufania do zakupów przez Internet. Dla sklepu jest to najmniej 
korzystna forma płatności, ale nie udostępniając jej klientom, można wielu z nich 
stracić. Możliwość odbioru w stacjonarnym sklepie również podnosi poczucie 
bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli sklep jest w znanym miejscu. Sklep interneto-
wy FIDE prowadzi sklep stacjonarny w Centrum Handlowym Blue City w War-
szawie, a ModernForm związany jest ze sklepem Rosenthal & Alessi w Galerii 
Mokotów. Ważne, aby informować o kosztach przesyłki już w pierwszym kroku 
koszyka i zapewniać o bezpieczeństwie danych i płatności.

4.4. Wysoka jakość obsługi

Jakość obsługi w oczach klientów zależy głównie od szybkości reakcji na 
wysłane zapytanie, ale również od udostępnienia dużej liczby form kontaktu ze 
sklepem, fachowości i umiejętności doradzenia klientowi, profesjonalnego trak-
towania każdego zapytania, szybkiego rozwiązywania problemów, a także od 
miłego i sympatycznego kontaktu z klientem. Ten czynnik jest w branży istotny, 

19 Najpopularniejsze porównywarki wg Polski Internet 2008/2009..., s. 70.
20 Tamże.
21  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r. 

Nr 144, poz. 1204.
22 SP I.1 System okresowych raportów dotyczących rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych, 

konkurencji i podmiotów działających na tym rynku. Raport 1, Ministerstwo Infrastruktury,  
http://www.mi.gov.pl/files/0/1790133/SPI1Raport12008.pdf (13.06.2009). 
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a małe sklepy internetowe mogą na tym polu skutecznie konkurować z dużymi. 
Właśnie z tego czynnika mogą uczynić swoją główną przewagę konkurencyjną. 
Nie jest to proste, bo wymagania klientów rosną wraz z oferowaniem im coraz 
lepszych rozwiązań przez duże sklepy internetowe. Michael de Kare-Silver już 
w 2002 r. pisał o klientach „chcę tego teraz”, którzy wymagają wręcz natychmia-
stowej obsługi23. Tacy klienci nie chcą długo czekać na odebranie telefonu czy 
odpowiedź na mejla. Priorytetem dla sklepu powinno być odbieranie każdego 
telefonu i odpowiadanie na każdego mejla w ciągu 24 godzin. Pracownicy obsłu-
gujący klientów powinni bardzo dobrze znać produkt, markę i producenta. Waż-
ne, aby posiadali wiedzę dotyczącą całego sektora, znali nowinki technologiczne 
lub trendy mody. Im bardziej specjalistyczne produkty ma w swojej ofercie sklep, 
tym potrzebniejsza jest fachowa wiedza. Dodatkowym atutem sklepu może być 
też spełnianie różnych niestandardowych życzeń klienta, np. sprowadzanie na 
specjalne zamówienia produktów, których nie ma w standardowej ofercie danej 
marki oraz pomoc w poszukiwaniu produktów wycofanych już z produkcji. 

Ważne, aby wiedzieć, czego klient oczekuje. Taką wiedzę można czerpać, 
czytając branżową prasę, raporty o branży e-commerce, śledząc fora internetowe 
i serwisy opiniotwórcze, a także wysłuchując opinii własnych klientów. Warto 
choć raz przeprowadzić ankietę wśród odwiedzających stronę – w celu poznania 
ich opinii o stronie, obsłudze oraz pomysłów na usprawnienia. Baner lub link do 
ankiety można umieścić na stronie sklepu. Jest wiele serwisów, które za darmo 
udostępniają oprogramowanie do konstruowania takich ankiet, np. Ankietka.pl. 
Warto słuchać klientów, bo oni są najtańszym i najbardziej wiarygodnym źród-
łem informacji.

4.5. Zarządzanie magazynem

Według analizy opinii klientów, którzy pozostawili wpisy w najpopular-
niejszej porównywarce cenowej w Polsce – Ceneo, najczęściej wymienianym 
powodem zadowolenia było szybko zrealizowane zamówienie (ponad 56%), na-
tomiast przyczyną najczęstszego niezadowolenia był zbyt długi czas realizacji 
zamówienia (72%)24. Wynika z tego, że umiejętne zarządzanie magazynem jest 
jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży e-commerce. Niestety, jest to 
jeden z najsłabszych elementów wielu MSI. Nie mając środków na utrzymywanie 

23 M. de Kare-Silver, E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002, s. 199–
205.

24 Ł. Narożny, Mocne i słabe strony..., s. 8–12.
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wystarczającego poziomu towarów w magazynie, sklepy te często wystawiają 
do sprzedaży w Internecie produkty, których nie mają na stanie. Wiele z nich, 
aby być konkurencyjnymi, podaje zbyt krótkie terminy realizacji zamówienia, 
których nie jest w stanie dotrzymać, lub nie podaje terminu realizacji zamówienia 
na stronie. Oba rozwiązania są przez klientów odbierane bardzo negatywnie. Są 
jednak sposoby, aby oferować klientowi krótkie terminy realizacji, nie utrzymu-
jąc wysokich stanów magazynowych. Jednym z tych sposobów jest planowanie 
popytu. Na podstawie danych sprzedażowych i z pomocą prostych wzorów ma-
tematycznych łatwo można przewidzieć, co klienci będą kupować i co należy 
zamawiać odpowiednio wcześnie25. 

Kolejnym ważnym elementem przy ustalaniu asortymentu w magazynie jest 
wiedza o stanach magazynowych swoich dostawców. Ta informacja daje pew-
ność, że nawet przy braku danych towarów w magazynie sklepu można je szybko 
zamówić u dystrybutora. Dystrybutora można też poprosić o przygotowanie listy 
towarów, które najlepiej się sprzedają, i wziąć je pod uwagę przy utrzymywa-
niu właściwych stanów magazynowych. Informacje od dystrybutora o popycie 
oraz stanach magazynowych i bestsellerach można wykorzystać do utworzenia 
kilku grup towarów o różnej dostępności. Taki podział i oddzielne informacje 
dla każdego produktu sprawiają lepsze wrażenie na klientach, bo widzą oni, że 
jest wiele produktów dostępnych od razu. Wspomniana wcześniej szybko rosnąca 
grupa klientów „chcę tego teraz” oczekuje, że ich zamówienia będą realizowane 
bezzwłocznie. Nawet jeśli wydaje się to nieosiągalne, warto dążyć do skracania 
średniego czasu realizacji zamówienia.

4.6. Wygląd i funkcjonalność strony

Wygląd i funkcjonalność strony są wizytówką sklepu internetowego i to od 
tych czynników zależy pierwsze (czasem też ostatnie) wrażenie klienta. Najwięk-
sze sklepy internetowe przeznaczają duże środki na ciągłe odświeżanie wyglądu 
i poprawianie użyteczności strony, dodawanie innowacyjnych funkcji. Badania 
prowadzone przez agencję Janmedia Interactive wykazały, że najważniejsze ele-
menty, które składają się na funkcjonalność strony, to wyszukiwanie produk-
tów (78,6%) oraz personalizacja (60,7%)26. Ważne są też możliwość zamówienia 
newslettera, pobierania katalogów i dokumentacji produktów, zawansowane wy-

25 G. Chodak, E. Ropuszyńska-Surma, Prognozowanie popytu w sklepie internetowym, „Gos-
podarka Materiałowa & Logistyka” 2008, nr 1, s. 9-16

26 Raport z badania funkcjonalności polskich sklepów internetowych, Janmedia Interactive,  
http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/pdf/report.pdf (13.06.2009).
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szukiwanie i inne. Te same badania wykazały również, że w prezentacji produk-
tów klienci szczególną uwagę zwracają na zdjęcia, opis i szczegółową specyfi-
kację produktu, prezentację produktów powiązanych, opinie o produkcie (forum, 
komentarze), informacje o stanie magazynowym i inne. Strona ma prezentować 
produkty i nie może rozpraszać ozdobnikami, kolorami. Miejsce każdego ele-
mentu na stronie powinno być zgodne z zasadami budowania użyteczności stro-
ny (usability). W wyglądzie i funkcjonalności strony liczy się to, aby strona była 
przejrzysta, kategoryzacja i nawigacja – intuicyjne, dokonywanie zakupów, znaj-
dowanie produktów i informacji – proste27. Klienci zwracają też uwagę na opcje 
personalizacji28. 

MSI, które nie mogą pozwolić sobie na profesjonalne audyty sklepu, mogą 
zlecić audyt znajomym, którzy robią często zakupy w sieci, korzystać z rozwią-
zań wypracowanych przez liderów rynku, śledzić publikacje i raporty firm ba-
dających rynek internetowy. Znane już w całym świecie metody cross-selling 
i up-selling są stosowane w wielu sklepach internetowych i choć mają na celu 
zwiększenie sprzedaży, są też wymagane przez klientów. Takie automatyczne 
funkcje są dostępne nawet w najprostszych silnikach sklepów internetowych i na 
darmowych platformach (np. Magento). Innym sposobem personalizacji oferty 
jest dostosowanie jej do preferencji poszczególnych grup klientów, co zwiększa 
efektywność przekazu promocyjnego29. Sklepy internetowe mają dużo informa-
cji o swoich klientach. Przydatne może być analizowanie zachowań klientów 
na stronie. Analizy takie umożliwia wiele darmowych programów (np. Google 
Analytics). Oczekiwania klientów można wyprzedzać, poszukując innowacji na 
zagranicznych stronach internetowych. Umożliwienie klientom sortowania pro-
duktów przy różnych atrybutach (np. kolorze, materiale), oglądania produktów 
w 3D lub powiększania ich detali – też nie muszą być kosztowne. Wymagają one 
drobnych modyfikacji w mechanice sklepu, zdjęcia natomiast można pozyskać 
od producentów. Ważne, aby pamiętać, co w wyglądzie i funkcjonalności cenią 
klienci, co jest już standardem, któremu trzeba sprostać.

27 W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s. 124–130; 
E-commerce 2005 – ocena i prognoza rozwoju rynków: Polski, Europy Zachodniej i USA, Money.
pl, http://www.money.pl/d/raport/e-commerce%202005%20-%20Raport%20Money.pl.pdf (13.06. 
2009).

28 W. Chmielarz, Systemy biznesu..., s. 124–130.
29 M.P. Papazoglou, P.M.A. Ribbers, E-Business: Organizational and Technical Foundations, 

John Willey & Sons Ltd, West Sussex 2006, s. 209–210 .



120 Agnieszka Janota

Zaprezentowana lista KCS dla branży e-commerce w Polsce może być uzu-
pełniona o dodatkowe czynniki, specyficzne dla sektorów. Warto jednak zauwa-
żyć, że listy kluczowych czynników sukcesu ulegają dezaktualizacji w miarę roz-
woju rynków, zmian technologicznych, zwiększania oczekiwań klientów. To, co 
dziś jest przewagą konkurencyjną, jutro może być standardem. Znaczenie jed-
nych czynników może się zmniejszyć, innych – wzrosnąć. Listy raz skonstruowa-
ne muszą być aktualizowane z częstotliwością odpowiadającą zmianom w branży 
czy sektorze. Branża e-commerce zmienia się szybciej niż inne, dlatego warto na 
bieżąco śledzić zmiany na rynku, aby nie stracić swojej pozycji. 

W miarę stabilizowania się sytuacji na rynku prawdopodobnie większego 
znaczenia nabierać będzie lojalność klientów. Ostatnio popularna staje się holi-
styczna koncepcja budowania lojalności Customer Experience, która polega na 
procesie interakcji z klientem i trwa dużo dłużej niż sama transakcja zakupu30. 
Inną koncepcją mającą na celu zbudowanie lojalności klientów jest umieszcza-
nie na stronie informacji o pokrewnych produktach i usługach31. Nieocenione 
znaczenie ma tu również jakość dialogu z klientem online32. Menedżerowie MSI 
powinni zwrócić uwagę na ten czynnik już dziś, budując długofalową strategię 
działania swojego sklepu internetowego.

Inny czynnik, którego znaczenie będzie wzrastać w miarę stabilizacji bran-
ży e-commerce, to pozycja na rynku. Ważny będzie efekt skali, który wpływa na 
jednostkowy koszt realizacji zamówienia, oraz efekt doświadczenia. W przypad-
ku MSI, które nie mogą konkurować w skali całego rynku, znaczenia zaczną na-
bierać koncepcje segmentacji rynku i plasowania33. Oznacza to skoncentrowanie 
się na jednej, wybranej grupie nabywców i próbie zdobycia pozycji lidera w tym 
właśnie segmencie.

W przyszłości ważna będzie również silna marka. Klienci na rynku 
e-commerce są przytłoczeni dużą liczbą anonimowych sklepów. Teraz kierują się 
ceną i dostępnością towarów. Wkrótce zaczną zwracać uwagę na markę. Marka 
w branży e-commerce to nie tylko nazwa, logo i reklamy. W znacznej części to 
budowanie relacji z klientami34. Wymaga to kreatywności, ale nie musi być kosz-

30 B. Żakowicz, Prezentacja. Materiały z konferencji E-commerce Standard, Warszawa 2008, 
s. 2–10.

31 A.B. Eisingerich, T. Kretschmer, W handlu elektronicznym więcej znaczy więcej, „Harvard 
Business Review Polska” 2008, nr 9/67, s. 26–27.

32 R. Shaul, Prezentacja. Materiały z konferencji E-commerce Standard, Warszawa 2008, 
s. 26–34.

33 Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004, s. 115–141.
34 D. Andrian, Prezentacja. Materiały z konferencji E-commerce Standard. Warszawa 2008, 

s. 29–55.
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towne, co daje nadzieję, że nawet przedstawiciele MSI będą rozpoznawalni na 
dojrzałym rynku e-commerce.

Na koniec rozważań o kluczowych czynnikach sukcesu warto przytoczyć 
wyniki badań35, które pokazały, że idealny sklep internetowy ma potwierdzoną 
wiarygodność, informuje o dostępności towaru, akceptuje różne formy płatności, 
oferuje niskie ceny towarów, umożliwia kontakt telefoniczny, realizuje zamówie-
nia w 48 godzin, jest funkcjonalny i estetyczny, prowadzi fachowe doradztwo. 
Sądzę, że małe sklepy internetowe są w stanie sprostać tym oczekiwaniom klien-
tów, a nawet je wyprzedzić.

Podsumowanie

Lista kluczowych czynników sukcesu dla branży e-commerce w Polsce 
może pomóc menedżerom małych sklepów internetowych zwrócić uwagę na naj-
istotniejsze czynniki wpływające na sukces w tej branży. MSI trudno jest kon-
kurować z największymi sklepami internetowymi ze względu na ograniczone 
zasoby. Słabości można jednak przezwyciężyć, stosując niedrogie rozwiązania. 
Kluczem do sukcesu dla MSI jest kreatywność i zaangażowanie osób zarządza-
jących oraz ich świadomość tego, co w branży e-commerce liczy się najbardziej. 
To pomoże MSI przetrwać spowolnienie gospodarcze i znaleźć dla siebie miejsce 
na rynku, gdy ten wkroczy w fazę dojrzałości.

Streszczenie

Branża e-commerce w Polsce znajduje się obecnie w fazie ekspansji. Jednak jej 
dynamika słabnie, co oznacza, że rynek zaczyna się stabilizować, a nakładające się na to 
zjawisko kryzysu gospodarczego sprawia, iż najbliższe lata będą miały szczególne zna-
czenie dla sklepów internetowych. Około dwóch trzecich polskiego rynku e-com merce 
należy do małych sklepów internetowych, których obroty nie przekraczają 50 tys. zł 
miesięcznie. Szansą na przetrwanie, a nawet sukces, może się dla nich okazać skon-
struowanie listy kluczowych czynników sukcesu, która pozwoli zarządzającym małymi 
sklepami alokować swoje ograniczone zasoby w realizacji najistotniejszych czynników 
zapewniających sukces na rynku.

35  M. Grzechowiak, P. Jarosz, E-commerce..., s. 19–23. 
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Summary

KEY SUCCESS FACTORS ON THE E-COMMERCE BRANCH
AS A CHANCE FOR SUCCESS OF SMALL E-SHOPS

The e-commerce branch in Poland is currently in a phase of expansion. However, 
the dynamics of the branch has been declining. This means that the market is beginning 
to stabilize – and, taking into account the overlapping economic crisis, communicates 
that the next few years are going to have a distinct meaning for e-shops. About 2/3 of the 
Polish e-commerce market is composed of small e-shops, in which the monthly turnover 
does not exceed 50,000 PLN per month. A chance for survival or even a success on sta-
bilized market could be the construction of a list of the Key Success Factors. This will 
allow the managers of the small e-shops to allocate their limited resources in the most 
important factors, which can assure success on the market.
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MARKA JAKO INSTRUMENT PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 
NA RYNKACH W DOBIE KRYZYSU

Kreacja marki a obecny kryzys gospodarczy

Kreowanie marki to kosztowny i długotrwały proces, ma jednak ogromne 
znaczenie dla firm i ich konkurencyjności na obecnych, zglobalizowanych ryn-
kach zbytu. Czy jednak w okresach złej koniunktury gospodarczej kreowanie 
marki nie jest procesem zbyt kosztownym, a efekty kreacji mogą zapewnić od-
powiednio silną pozycję na rynku produktom markowym? Autor uważa, że po-
mimo istniejącego kryzysu zdecydowanie warto inwestować w tworzenie silnych 
marek, jednak taka odpowiedź bez uzasadnienia byłaby zbytnim uproszczeniem. 
Produkt lub usługa, związane z silną marką, to nie tylko wartości materialne, 
takie jak odpowiednia jakość wykonania, relacja tej jakości do ceny itp., ale rów-
nież wartości niematerialne: gwarancja bezpieczeństwa, satysfakcji, świadomość 
przynależności, a nawet prestiżu. Marka jest jak znak drogowy, który, postawio-
ny w odpowiednim miejscu, zapewni informację, gwarantując wybór bezpiecz-
nej „drogi” zakupu; który oszczędzi nam czas, pieniądze i zapewni poczucie bez-
pieczeństwa. Cechy te sprawiają, że w marce drzemie ogromny potencjał, który 
może się uaktywnić w czasie nienajlepszej koniunktury gospodarczej. Oczywi-
ście, nie każdy sposób kreowania marki, stosowany w czasie wzrostu gospodar-
czego, jest dobrym wyjściem w czasie kryzysu. 

Potwierdzeniem opinii o silnej pozycji produktów i usług firm markowych 
jest fakt, że pomimo przeciwności, z jakimi zmaga się globalny biznes, marki 
nie tracą swojej pozycji konkurencyjnej, a większość z nich wręcz odnotowała 
wzrost wartości na poziomie kilkunastu procent. Wynika to z faktu, że marki 
ustanawiają rodzaj emocjonalnej więzi z klientami i dlatego nie tracą na wartości. 

*  Marcin Janowski – mgr, asystent, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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Dowodem na taki stan rzeczy są wyniki corocznego raportu BrandZ TOP 100 
firmy Millward Brown1, według którego sto największych „brandów” na świecie 
(wartych łącznie ponad dwa tryliony dolarów) zachowuje swoje niezachwiane 
pozycje. Pierwszą dziesiątkę najsilniejszych marek świata w 2008 r. przedsta-
wia tabela, z której widać, że tylko jedna z nich zanotowała nieznaczny spadek, 
pozostałe zaś odnotowały wzrost wartości w przedziale od 15% do aż 123%2. 
To dość optymistyczne wiadomości w czasie recesji, potwierdzające silną pozy-
cję marki.

Dziesięć najbardziej wartościowych marek świata 2008 
według Millward Brawn

Zajmowane 
miejsce Nazwa marki Wartość marki

(mln USD)
Procentowa zmiana wartości 

w stosunku do roku ubiegłego (%)

1 GOOGLE 86 057 +30
2 GENERAL ELECTRIC 71 379 +15
3 MICROSOFT 70 887 +29
4 COCA-COLA 58 208 +17
5 CHINA-MOBLE 57 225 +39
6 IBM 55 335 +65
7 APPLE 55 206 +123
8 McDONALDS 49 499 +49
9 NOKIA 43.975 +39
10 MARLBORO 37 324 –5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Antoszewski, Ranking BrandZ TOP 100, http://
www.smgkrc.pl/hotnews4.html (czerwiec 2009).

Obecny kryzys gospodarczy uświadomił nam, jak szybko klienci w poszu-
kiwaniu oszczędności rezygnują z zakupu wielu dóbr, zwłaszcza tych, z którymi 
nie są związani emocjonalnie – i tu właśnie ujawnia się potencjał, jaki niesie 
współczesna marka, dzięki której firmy mogą skuteczniej budować swoja pozy-
cję przewagi konkurencyjnej na rynku.

1 Firma Millward Brown to jedna z czołowych firm zajmujących się badaniami marketingo-
wymi. Jest uznanym na świecie liderem w badaniach nad reklamą, komunikacją marketingową, 
mediami i wartością marek.

2 Media na świecie: marki w czasach kryzysu, „Marketing w Praktyce”, nr 06/2009, http://mar-
keting.org.pl/index.php (czerwiec 2009).
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Istota marki

Słowo „marka” pochodzi z języka germańskiego i jest modyfikacją takich 
słów, jak merka, gmerka, które w XIII i XIV w. oznaczały znaki pozostawiane na 
narzędziach rybackich lub produktach bartniczych3. Odpowiednik angielskiego 
słowa oznaczającego markę (brand) pochodzi z języka norweskiego i oznaczał 
znak wypalany na skórze bydła. Badania archeologiczne dowodzą, że już w od-
ległym V w. p.n.e. w Transylwanii znakowano naczynia ceramiczne znakami 
mającymi pierwotny charakter marki4. W Europie za początek „regularnego mar-
kowania” przyjmuje się rok 1723 – wtedy to skrót K.P.M. i dwa skrzyżowane mie-
cze z herbu Saksonii stały się monogramem i znakiem towarowym Królewskiej 
Manufaktury Porcelany w Miśni5.

Podejmowane w literaturze marketingowej definiowanie marki nie jest ła-
twe ze względu na jej wielowymiarowość i sposób postrzegania w kontekście 
różnych zjawisk, jakim podlega dany produkt, usługa lub firma. Termin „marka” 
nabiera różnego znaczenia – najsilniej jest on utożsamiany z wysoką jakością. 
Potencjalni klienci skłonni są zapłacić więcej za produkt markowy, czyli taki, 
który cechuje wysoka jakość.

Przedstawiając definicję marki, należy scharakteryzować dwa podejścia do 
niej: podejście w ujęciu wąskim i podejście w ujęciu szerokim. Takiego podzia-
łu definicji dokonał jeden z profesorów amerykańskich z dziedziny marketingu, 
David Aaker. W swojej książce Managing Brand Equity przedstawił definicję 
marki w dwóch fazach: „Marka (w ujęciu wąskim) – jest to określona nazwa 
i/lub symbol (znak towarowy, logo, opakowanie), których celem jest identyfika-
cja produktu lub usługi ze sprzedawcą lub grupą sprzedawców oraz wyróżnienie 
ich spośród produktów lub usług konkurencji. Marka (w ujęciu szerokim) – jest to 
zespół pozytywnych i negatywnych cech związanych z marką, jej nazwą i sym-
bolem, które zwiększają lub zmniejszają wartość produktów i usług dla firmy 
i/lub jej klientów” 6.

W marce należy wyróżnić dwa elementy: znak firmowy, zwany też logo 
firmy, jest symbolem mającym specjalny kształt, zawierającym określone barwy 

3 M. Janowski, Historia i ewolucja procesu markowania, w: Marketing przyszłości. Trendy. 
Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydaw. Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 215.

4 J. Murphy, Branding: A Key Marketing Tool, The Macmillan Press Ltd., London 1987, s. 60.
5 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11.
6 Cyt. za: J. Adamczyk, E-branding, zakładka: artykuły, badania i raporty, 2005, http://www.

e-marketing.pl (czerwiec 2009).
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itd. Za przykład niech posłuży znak firmowy marki Mercedes (koło z wąską 
trójramienną gwiazdą w środku, w kolorze srebrnym); nazwa firmowa to z kolei 
wyrażona słowami część marki, np. Wedel7. Najczęściej te dwa elementy przeni-
kają się wzajemnie.

Istota przewagi konkurencyjnej

W konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym warunkiem prowadzenia 
działalności jest wypracowanie przewagi nad firmami działającymi na tym sa-
mym rynku. Wyjątkiem jest jedynie pozycja monopolistyczna, w której brakuje 
konkurencji. Dzisiejsze rynki charakteryzują się jednak postępującą deregulacją 
i coraz większym otwarciem. Znalezienie rynku, na którym firma może osiągnąć 
pozycję monopolisty, jest wyjątkowo trudne, niemal nieosiągalne. Firmy promu-
jące swoje produkty muszą więc szukać innych sposobów wypracowania trwałej 
przewagi nad rywalami.

Przedstawiając, czym tak naprawdę jest przewaga nad konkurencją, należy 
określić, czym są, osobno, pojęcia konkurencji i przewagi. Konkurencję można 
zdefiniować jako rywalizację między co najmniej dwoma przedsiębiorstwami8. 
Przewaga firmy pojawia się z kolei wtedy, gdy oferta danego przedsiębiorstwa 
jest odbierana przez klientów jako korzystniejsza od innych ofert. Finansowym 
efektem posiadania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo jest osiąg-
nięcie zysków przewyższających średnią w branży. Wyższa od przeciętnej sto-
pa zysku jest efektem wypracowania większej marży lub posiadania większego 
udziału w rynku.

Przewagę konkurencyjną można określić jako „zdolność przedsiębiorstwa 
do trwałego, lepszego niż konkurenci zaspokajania potrzeb klientów oraz uzys-
kiwania w efekcie ponadprzeciętnej rentowności”9. Definicja ta pokazuje, że 
przewaga musi być efektem trwałym i jest związana nie tylko z oferowanym 
produktem, lepszym niż konkurencyjny, ale również z osiągnięciem wyższych 
niż rywale przychodów. Zachowanie tych trzech elementów gwarantuje wypra-
cowanie prawdziwej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Należy zdać sobie sprawę, że źródłem przewagi konkurencyjnej są spójne, 
wewnętrzne działania w firmie, zmierzające do rozwoju jej unikatowych umie-
jętności i kluczowych kompetencji.

7 Zob. A. Wiśniewski, Marketing, WSiP, Warszawa 1997, s. 80.
8 G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 70.
9 Tamże, s. 71.
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Wpływ marki na kształtowanie przewagi konkurencyjnej

Źródłem przewagi konkurencyjnej może być tylko taka marka, która wyka-
zuje dodatni kapitał. Taką przewagę, związaną z posiadaniem kapitału marki, moż-
na osiągnąć przez kreację od podstaw nowej marki. Innym sposobem może być 
wzmocnienie marki, w której nie wykorzystano jej potencjału. Kolejnym sposo-
bem jest aktywizacja marki, czyli zakup marki o ugruntowanej pozycji na rynku. 

Proces tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu mar-
ki przebiega zawsze, niezależnie od wyboru strategii, w dwóch fazach. Pierwsza 
ma za zadanie stworzenie marki mającej wysoki kapitał i osiągnięcie tym samym 
przewagi konkurencyjnej. Druga faza polega na odpowiednim zarządzaniu już 
zdobytym w fazie pierwszej kapitałem marki. Celem jest utrwalenie przewagi i 
maksymalne jej wykorzystanie. Pierwsza faza charakteryzuje się różnymi spo-
sobami podejścia, uzależnionymi od wyboru strategii dojścia do kapitału marki. 
Przebieg drugiej fazy jest podobny w każdej z proponowanych strategii.

Roli marki w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej nie sposób prze-
cenić. Ma ona ogromne znaczenie, zwłaszcza na obecnych rynkach, nasyconych 
produktami/usługami i konkurencją. Dzięki stosowaniu marek klienci mają uła-
twione zadanie interpretacji i przetwarzania dużych ilości informacji o produk-
cie, usłudze czy firmie. Marki mają również ogromne znaczenie, wpływając na 
poziom zaufania klientów w procesie wyboru konkretnego produktu. Postrze-
ganie jakości i skojarzenia związane z marką mogą zwiększyć zadowolenie z jej 
użytkowania. Wszystko to prowadzi do uzyskania przez firmę wyższych cen 
i marż na swoje produkty, a w konsekwencji – do uzyskania przewagi nad kon-
kurencją.

Kreowanie marki za pomocą Internetu, czyli e-branding

W dobie ogólnoświatowego kryzysu poszukuje się sposobów obniżania 
kosztów promocji swoich produktów lub usług, czyli m.in. dąży się do obniżenia 
kosztów kreacji marki. Internet to świetne medium nadające się do tego rodzaju 
oszczędności, jest to bowiem nowa płaszczyzna rynku. Internet i dostęp do nie-
go rozwijają się w sposób błyskawiczny. Prawo Metcalfe’a mówi, że znaczenie 
Internetu rośnie proporcjonalnie do liczby jego nowych użytkowników10. Łatwy 
dostęp do sieci, spadające ceny dostępu, zwiększenie szybkości działania to kata-

10 A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 29.
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lizatory rozwijające zainteresowanie nowoczesnego konsumenta siecią, zwłasz-
cza w okresie recesji.

W wyniku rozwoju globalnej sieci, jak często nazywa się Internet, zmieniają 
się warunki konkurowania na rynku. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka11:
a) Internet zmienia sposoby promocji produktów i usług. W sieci są one prezen-

towane nie w sposób fizyczny, lecz za pomocą obrazu, dźwięku i tekstu;
b) zacierają się wszelkie granice: geograficznego dostępu do produktu, granice 

gospodarcze między przedsiębiorstwami. Firmy mają możliwość wejścia na 
rynki najbardziej odległe geograficznie;

c) poprzez łatwy kontakt z firmami nabywcy mają większy wpływ na kształto-
wanie produktów i marek;

d) przedsiębiorstwa, poprzez wciągnięcie konsumentów do współpracy, zysku-
ją bezcenne źródła informacji: jak zmieniać produkt, co poprawić i jakie są 
oczekiwania co do przyszłych produktów i marek;

e) powstają nowe strategie zarządzania marką, łączące tradycyjne elementy pro-
mocji z wirtualnymi.

Internet otwiera ogromne możliwości, dostrzeżone przez specjalistów z dzie-
dziny marketingu. Wydzielona została nawet część marketingu, która zajmuje się 
tą problematyką: e-marketing; jej częścią zajmującą się marką jest e-branding.

E-branding to kreowanie marki produktu i/lub firmy poprzez Internet. Jest 
to złożony i długofalowy proces. Czynnikiem determinującym to pojęcie jest 
czas. Markę kreuje się w długiej perspektywie czasu – e-branding pozwala ten 
czas ograniczyć i szybciej osiągnąć cel. Wszystkie działania towarzyszące kre-
owaniu marki przez Internet mają na celu pozyskanie i utrzymanie odbiorców 
strony internetowej danej marki12.

Kreowanie marki przez Internet przebiega w inny sposób niż na rynku tra-
dycyjnym – cele są te same, ale należy stosować inne strategie. Aby uzyskać efekt 
synergii, adresy stron marki i akcji marketingowych w sieci umieszcza się na 
opakowaniach, billboardach i w reklamach.

Bardzo istotną cechą e-brandingu jest fakt, że niweluje on różnice między 
dużymi i małymi firmami. Oczywiście, firmy duże i znane łatwiej osiągają swo-
je cele, niemniej jednak szansę na zdobycie silnej marki mają też mniejsze przed-
siębiorstwa. W dużej mierze zależy to od dostosowania się do kilku prawideł 
rządzących e-brandingiem i od pomysłowości, która w wymiarze Internetu jest 
ważna i praktycznie nieograniczona.

11 Tamże, s. 29–30.
12 J. Adamczyk, E-branding...
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Zasady, którymi warto się kierować, chcąc skutecznie kreować markę przez 
Internet, możemy określić następująco13:

1) określić grupę odbiorców – obszar targetowania,
2) zdobyć dobry adres domeny internetowej,
3) dbać o grafikę i architekturę strony,
4) strona musi być czytelna i szybko się otwierać,
5) częsta aktualizacja strony,
6) należy dbać o wysoką jakość produktów i usług,
7) należy prowadzić komunikację marketingową ze swoimi odbiorcami,
8) nie zapominać o sile reklamy w sieci,
9) używać marketingu wirusowego,

10) umacniać i pogłębiać lojalność swoich klientów,
11) słuchać i reagować na uwagi i opinie swoich klientów,
12) oferować wartość dodaną.

Kreować markę przez sieć WWW14 można na niezliczoną ilość sposobów. 
To kolejny z atutów Internetu; upraszczając, najważniejszym ograniczeniem jest 
własna kreatywność15. Jedną z ciekawszych strategii kreacji jest tzw. marketing 
wirusowy. Polega on na wywieraniu wpływu na użytkownika sieci tak, aby sam 
promował dalej daną markę. Podstawą tej strategii jest satysfakcja klienta po za-
kupie. Zadowolony klient przekazuje pozytywne reakcje swoim znajomym czy 
partnerom w interesach16. Taka osoba opowiada o tym, że danemu produktowi 
można zaufać i poleca go innym. Należy pamiętać, iż nie ma lepszej rekomen-
dacji niż ta od osoby, którą znamy i której ufamy. Z takiej właściwości korzysta 
właśnie marketing wirusowy, trafnie nazwany też przez Amerykanów word of 
mouth17. Stosując tę strategię, firma na swoich stronach internetowych sama czę-
sto zamieszcza różnego rodzaju odnośniki typu „poleć ten produkt znajomemu”. 
Sam produkt lub usługa nie muszą być w tej strategii płatne. Ciekawym przykła-

13 Tamże.
14 WWW – World Wide Web – to pierwotnie system dostępu do danych, zbudowany na początku 

lat 90. XX w. przez  Tima Bernera Lee; stał się ogólnoświatowym symbolem dostępu do stron 
internetowych, zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web (czerwiec 2009).

15 J. Williams, Image & Branding: The New Rules of E-Branding, Enterpreneur.com, http://www.
entrepreneur.com/marketing/branding/imageandbrandingcolumnistjohnwilliams/article190868.
html (czerwiec 2009).

16 B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, 
Difin, Warszawa 2004, s. 207.

17 Word of mouth dosłownie można przetłumaczyć jako „słowo z ust”, a oznacza to w marketin-
gu wirtualnym przekazanie informacji o produkcie bezpośrednio w relacji konsument – potencjal-
ny klient.
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dem takiego rodzaju marketingu wirusowego są różnego rodzaju komunikatory 
internetowe, takie jak ICQ, Tlen, GG czy Skype. Same produkty służą do komu-
nikacji internetowej i są za darmo. Chcąc porozumieć się ze znajomymi, poleca-
my im taki produkt, a oni polecają go następnym znajomym. Użytkownik dostaje 
dobry produkt lub usługę za darmo, a firma promuje markę swojego komunika-
tora, umieszcza reklamy dodatkowych, płatnych opcji tego produktu (ze Skypem 
można się połączyć przez zwykłą linię telefoniczną za opłatą) lub najzwyczajniej 
pobiera opłaty za reklamy umieszczane na stronie komunikatora i na jego tzw. 
skórce, czyli graficznej formie programu.

Podsumowanie

Kreowanie marki w czasie kryzysu ekonomicznego to zadanie niełatwe, 
ale istnieje wiele możliwości pozwalających skutecznie budować pozycję kon-
kurencyjną na obecnych rynkach. Warunkiem jest przemyślana i dobrze dobrana 
strategia, a głównym ograniczeniem – nasza kreatywność. Doskonały przykład 
to prezentowany wcześniej e-branding, który jest potężną bronią do dyspozycji 
firm chcących kreować swoje produkty i usługi, ale – jak każda broń – działa 
skutecznie tylko wtedy, gdy umiemy się nim dobrze posługiwać.

Streszczenie

Kreowanie marki jest jednym z ważnych narzędzi kształtowania pozycji konku-
rencyjnej. Dlatego przewaga konkurencyjna firm na zglobalizowanych rynkach zależy 
w dużym stopniu od metod kreacji marki, zwłaszcza w czasie kryzysu. W dobie Interne-
tu możliwości kreowania marki są znacznie większe i o wiele tańsze, co ma szczególne 
znaczenie w czasie kryzysu ekonomicznego, z jakim mamy do czynienia obecnie. Ważne 
jest, aby umiejętnie łączyć tradycyjne i wirtualne formy kreowania marki.

Summary 

BRAND AS A FACTOR OF SHAPING COMPANY COMPETITIVE POSITION 
ON THE MARKETS IN TIME OF ECONOMIC CRISIS

Brand creation is one of important competition tools. Therefore, competitive posi-
tion of companies on the global markets depends on methods and efficiency of brand 
creation particularly in the crisis time. In the era of the Internet, possibilities of branding 
are much larger and cheaper – it is important in nowaday economic crisis. However, it is 
important to achieve synergy between traditional and virtual forms of branding.
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WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO 
NA FUNKCJONOWANIE RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH 

W POLSCE

Wstęp

Obecnie wszędzie słychać słowo „kryzys”. Jest on zauważalny niemal 
w każdej gałęzi gospodarki, również w transporcie. Ale czy tylko kryzys miał 
wpływ na teraźniejszy stan transportu w Polsce? Poniższy artykuł na podstawie 
danych statystycznych, głównych trendów oraz kierunków rozwoju rynku usług 
transportowych ma na celu przedstawienie czynników, które w znacznym stop-
niu przyczyniły się do jego obecnego stanu.

Wpływ kryzysu na działalność firm w Polsce

Wiele firm, nie tylko z grupy firm transportowych, odczuwa skutki spowol-
nienia gospodarczego, które to skutki wyraźnie widać na podstawie wyników fi-
nansowych tych firm. Dostępnych jest wiele opracowań, które wskazują, w jakim 
stopniu kryzys gospodarczy wpłynął na transport. W pierwszej kolejności warto 
przytoczyć ogólne wyniki badań przeprowadzonych przez Business Centre Club 
(BCC) wśród swoich członków – menedżerów i właścicieli firm, gdzie 83% firm 
stwierdza, że odczuwa skutki kryzysu, a dla 68% jest to poważny kryzys, lecz 
niezagrażający przyszłości firmy ani bieżącej płynności finansowej (dla 16% 
jest to problem bardzo poważny i dla takiej samej liczby nie jest on problemem). 
Konsekwencjami kryzysu, jakich obawiają się członkowie BCC, są: spadek za-
mówień lub ograniczenie eksportu (43%), ograniczenie działalności kredytowej 

*  Zuzanna Kłos – mgr, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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banków (15%) czy też niepewność związana m.in. ze wstrzymaniem inwestycji 
czy pogłębianiem się kryzysu (25%). Prawie wszyscy respondenci (93%) obawia-
ją się problemów związanych z kryzysem w 2009 r.1 

Jak powszechnie wiadomo, przemysł i gospodarka nie potrafią funkcjono-
wać bez transportu i podobnie transport nie może funkcjonować przez nich. Dla-
tego też problemy finansowe, które od dłuższego czasu narastały w Stanach Zjed-
noczonych, a które wciąż echem odbijają się w innych częściach świata, w tym 
w Europie, doprowadziły do problemów z płynnością finansową firm z różnych 
sektorów gospodarki. Reorganizując swoją działalność, zmniejszając koszty, 
ograniczyły one produkcję, a co za tym idzie, transport nie był potrzebny w ta-
kim stopniu, jak dotąd. Największym spadkiem zapotrzebowania na transport 
pod względem całkowitych wydatków związanych z funkcjonowaniem łańcucha 
dostaw w przemyśle dotknięte zostały firmy transportowe, które obsługiwały 
przewozy ładunków przemysłu metalurgicznego i przemysłu motoryzacyjnego 
(ponad 20%). Firmy, które w mniejszym stopniu odczuły spowolnienie, to te 
z sektora wydobywczego i produkcji materiałów budowlanych, przemysłu che-
micznego oraz przedsiębiorstwa produkujące wyroby z drewna, plastiku, szkła 
i pochodnych (do 20%). Firmy związane z dystrybucją artykułów rolnych, wy-
robów drzewnych, energii elektrycznej, żywności czy dóbr szybko rotujących 
prawie w ogóle nie odczuły skutków panującego kryzysu2.

Na podstawie danych z IRU, przedstawionych w tabeli 1, widoczny jest spa-
dek o 3,7% przewozu towarów wszystkimi gałęziami transportu w październiku 
2008 r. w porównaniu z tym samym okresem roku 2007. Drogowy transport ła-
dunków (tab. 2) w tym samym okresie wzrósł jednakże o 8,7% (z 12 710 tys. ton 
do 13 803 tys. ton). Jednak gdy porówna się liczbę przewiezionych ton we wrześ-
niu i październiku 2008 r., widać spadek wielkości o 1,6%. W trzecim kwartale 
2008 r. prawie 10% firm przewozowych zawiesiło swoją działalność i zjawisko 
to wciąż postępuje. Trend ten dotyczy głównie małych firm, które posiadają do 
pięciu pojazdów3. 

1 http://www.pgt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=927&Itemid=41 
(21.06.2009).

2 C. Kille, The financial crisis and its impact on the road transport market, Public hearing of 
the EP and the EC, Brussels, Belgium 2009.

3 Przewoźnicy coraz mniej zadowoleni, „Truck & Business Polska” 2008, nr 9.
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Tabela 1

Transport ładunków ogółem w Polsce według miesięcy (w tys. ton)

Rok
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2007 26 510 26 737 29 986 29 647 30 554 30 408 30 483 31 715 30 781 32 524 30 411 28 005

2008 27 993 27 281 29 857 32 114 31 973 31 230 32 069 31 583 31 822 31 406 b.d. b.d.

Źródło:  http://www.iru.org/index/cms (czerwiec 2009).

Tabela 2

Drogowy transport ładunków ogółem w Polsce według miesięcy (w tys. ton)

Rok
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2007 9 061 9 145 10 238 11 005 11 134 11 388 11 764 12 679 12 540 12 710 11 962 11 119

2008 11 078 11 010 12 064 13 288 13 959 14 006 13 568 13 595 14 032 13 803 b.d. b.d.

Źródło:  jak w tab. 1.

Obecna sytuacja w transporcie w znacznym stopniu jest utrudniona dla tych 
firm transportowych, w których znaczący udział w kosztach stałych stanowią 
leasingi taboru i płace, a każdy dzień przestoju powoduje ogromne straty dla 
przedsiębiorstwa i generuje dodatkowe koszty. Szansą dla wielu firm jest sezon 
urlopowy, gdyż to właśnie on, oprócz okresu świątecznego (październik–gru-
dzień), powoduje zwiększony popyt na usługi transportowe, a dysproporcja mię-
dzy podażą i popytem się wyrównuje.  

Rozwój rynku usług transportowych w Polsce na tle akcesji 
do Unii Europejskiej

Warto przyjrzeć się obecnemu stanowi transportu w Polsce, oceniając go 
pod kątem przemian i procesów, które miały miejsce od czasu wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej w 2004 r. Dane statystyczne wskazują na systematyczny 
wzrost liczby przewozów międzynarodowych i krajowych. W 2004 r. międzyna-
rodowy transport drogowy rzeczy miał ok. 6% udziału w rynku, a w 2007 r. ten 
udział wzrósł już do 9%. Dobra koniunktura trwająca od 2005 r., a także dostęp 
do rynku kabotażowego (tzw. kabotaż duży), skłoniły wiele firm transportowych 
do zaangażowania się w przewozy międzynarodowe transportem drogowym. 
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W tabeli 3 przedstawiono tendencje w zakresie wspólnotowych uprawnień prze-
wozowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.

Tabela 3

Wspólnotowe uprawnienia przewozowe 
w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy w Polsce

Lata

Liczba przedsię-
biorstw posiadają-

cych licencje 
na przewozy rzeczy

Wzrost 
w stosunku do roku 

poprzedniego

Liczba uprawnień 
licencyjnych 
na przewóz 

rzeczy*

Wzrost 
w stosunku do roku 

poprzedniego
ilościowo % ilościowo %

2004 11 835 2 855 31,8   59 706 15 023 33,6
2005 13 534 2 199 18,6   72 576 12 870 21,5
2006 16 288 2 754 20,3   92 616 20 040 27,6
2007 20 471 4 182 25,7 119 230 26 614 28,7
2008 24 443 3 973 19,4 138 281 19 051 16,0

*  Liczba uprawnień licencyjnych jest to liczba wypisów z licencji wspólnotowych wydawanych na okres 5 lat; 
organ udzielający licencji wydaje przedsiębiorcy wypisy z tej licencji w liczbie odpowiadającej liczbie pojaz-
dów wymienionych w wykazie numerów rejestracyjnych, dołączonym do wniosku o udzielenie licencji.

Źródło:  W. Rydzkowski, A. Gus-Puszczewicz, Międzynarodowy transport drogowy po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej, „Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 5.

Na przełomie lat 2004 i 2008 liczba firm, które uzyskały licencje wspól-
notowe, wzrosła ponad dwukrotnie. Tendencja wzrostowa była spowodowana 
w pierwszej kolejności uproszczoną procedurą związaną z wydawaniem upraw-
nień na przewozy rzeczy i osób oraz nowelizacją ustaw z 2006 r., które były 
korzystne dla przedsiębiorców. To spowodowało 32-procentowy wzrost liczby 
wydanych licencji w 2007 r. w stosunku do roku 2006. 

Znaczącym aspektem mającym wpływ na funkcjonowanie i obecny stan 
polskiego rynku usług transportowych jest jego struktura wynikająca z wielkości 
przedsiębiorstw transportowych, oceniana na podstawie liczby taboru. Od mo-
mentu akcesji aż po dziś dzień dominują firmy dysponujące taborem nie więk-
szym niż 4 pojazdy. W 2008 r. stanowiły one 75% rynku. Widoczny jest wzrost 
udziału przedsiębiorstw, które świadczą swoje usługi przy wykorzystaniu tylko 
jednego pojazdu. W latach 2007–2008 przedsiębiorstwa mające jedno upraw-
nienie stanowiły odpowiednio 32% i 37% wszystkich firm. W odniesieniu do 
firm, które dysponują taborem powyżej 50 pojazdów – ich liczba się zmniejszyła. 
W 2004 r. duże firmy (75 przedsiębiorstw) stanowiły 0,63% rynku, a w 2008 r. 
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ta liczba zmalała do 15 przedsiębiorstw i tym samym ich udział w rynku wyniósł 
tylko 0,06%4.

Do roku 2007 rynek usług transportowych funkcjonował bez większych 
problemów. Jednak z chwilą nadejścia kryzysu wiele przedsiębiorstw w znacz-
nym stopniu odczuło spowolnienie działalności, wynikające z braku nowych za-
mówień lub ograniczenia dotychczasowych. Wiadome jest, iż część przyczyn, 
które doprowadziły do zachwiania branżą transportową, nie wynikło bezpośred-
nio z polityki poszczególnych przedsiębiorstw, lecz niektóre zależą wyłącznie od 
ich sposobu funkcjonowania na rynku. Wielu przewoźników przeceniło walo-
ry rynków otwartej dla nas Unii Europejskiej, byli oni przekonani o rentowno-
ści międzynarodowych przewozów drogowych, co doprowadziło następnie do 
ponad dwukrotnie zwiększonej liczby wydanych licencji. W dalszej kolejności 
spowodowało to pojawienie się nowych, średnio lub mało wykwalifikowanych 
przewoźników posiadających nieliczny tabor. Okres prosperity spowodował też 
zwiększenie liczby nowych inwestycji (zakup lub leasing nowych pojazdów, kre-
dyty obrotowe na rozwój firmy lub poszerzenie spektrum jej działalności, zwięk-
szane zatrudnienia). Skutkiem tego było przeinwestowanie polskiego rynku usług 
transportowych, a liczba taboru rosła o wiele szybciej niż realny popyt na usługi 
transportowe. Rozrastające się firmy potrzebowały nowych pracowników – to 
też przekładało się na zwiększenie płac, a następnie wpłynęło na wzrost kosz-
tów stałych. Również wzrastająca w 2007 r. cena paliwa (którego udział stanowi 
40–50% ogółu kosztów przedsiębiorstw transportowych) i umacniający się kurs 
złotego wobec euro (powodujący zmniejszenie przychodów firm rozliczających 
się w euro o 10%) powodowały pewne problemy finansowe oraz wzrost cen za 
fracht. Tym samym przewozy międzynarodowe nie były już tak opłacalne, jak 
tuż po wstąpieniu Polski do UE i sukcesywnie ich liczba się zmniejszała. Do-
datkowym negatywnym aspektem był i jest zły stan infrastruktury w Polsce, 
głównie drogowej, powodujący ograniczenie liczby przejechanych kilometrów 
w danej jednostce czasu. Wzrastające koszty nie mogły być w pełni pokrywa-
ne przez wzrost cen przewozów, brakowało ładunków powrotnych w relacjach 
międzynarodowych, rosnące w szybkim tempie ceny paliwa oraz mocna pozycja 
złotówki w głównej mierze przyczyniły się w połowie 2008 r. do załamania na 
rynku przewozów ładunków, co w dalszej kolejności, w połączeniu z ogólnoświa-
towym kryzysem ekonomicznym, negatywnie wpłynęło na działalność większo-
ści przedsiębiorstw przewozowych. 

4 W. Rydzkowski, A. Gus-Puszczewicz, Międzynarodowy transport drogowy po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej, „Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 5.
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Pogłębienie kryzysu na krajowym rynku przewozów

Wspomniane czynniki spowodowały upadek wielu małych firm przewozo-
wych. Głównie dotknęło to firmy świadczące usługi niskiej jakości, mało ela-
styczne oraz o wąskiej specjalizacji, niedostosowane do potrzeb rynku. Sytuacja 
wymagała od przedsiębiorstw, które pozostały na rynku, optymalizacji swoich 
działań (w tym także korzystania z outsourcingu, który może zredukować kosz-
ty zmienne), efektywnych decyzji w zakresie administrowania taborem, posia-
danymi środkami czy nawet zwiększenia wydajności. Nieuniknione są w wielu 
przypadkach redukcja taboru lub podjęcie działań mających na celu rozszerzenie 
działalności firmy poprzez oferowanie szerokiego wachlarza usług, m.in. takich, 
jak łączenie przewozów z usługami logistyczno-magazynowymi lub możliwość 
świadczenia usług w ramach całego łańcucha dostaw. W mniejszym stopniu do-
tknięte kryzysem są przedsiębiorstwa zajmujące się transportem wyspecjalizo-
wanym, np. przewozami wielkogabarytowymi czy przewozem substancji nie-
bezpiecznych. Niewykluczona jest też możliwość współpracy, która w dłuższym 
okresie pozytywnie wpływa na działalność firmy. Duże firmy są solidniejsze, 
a tym samym stabilniejsze w oczach obecnych czy potencjalnych klientów. Po-
wszechne staje się łączenie firm przewozowych z operatorami logistycznymi dla 
zapewnienia stałości zleceń, co związane jest bezpośrednio z ciągłością działal-
ności na rynku5. 

Niezależnie od występowania kryzysu widoczne są na rynku pewne barie-
ry, które utrudniają rozwój i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportu 
samochodowego. Ale właśnie w czasie spowolnienia gospodarczego bariery te 
w jeszcze większym stopniu są odczuwalne i prowadzą do pogorszenia działal-
ności poszczególnych firm. Można tutaj zaliczyć przede wszystkim6:
− wysokie koszty prowadzenia działalności transportowej,
− odczuwalne zwiększenie nadwyżki podaży usług transportowych nad popy-

tem,
− trudności związane z zatrudnieniem kierowców i spedytorów,
− rosnące trudności w pozyskiwaniu kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
− zjawisko nieuczciwej konkurencji w branży transportowej,
− niewłaściwą organizację procesu załadunku/rozładunku towarów, powodującą 

wydłużenie czasu postoju samochodów,

5 R. Przybylski, Współpraca na niepewne czasy, „Rzeczpospolita”, 19.06. 2009. 
6 I. Balke, Badania koniunktury w transporcie samochodowym. „Przegląd Komunikacyjny” 

2009, nr 4.
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− korupcję na granicy wschodniej,
− zbyt rozbudowany system przepisów prawnych,
− brak radykalnych działań rządu i władz lokalnych na rzecz usprawnienia trans-

portu.
Sytuacji w przewozach drogowych nie ułatwiają także stosunki z krajami 

zza wschodniej granicy, głównie z Rosją i Ukrainą. Główny problem dotyczy 
liczby zezwoleń rosyjskich i ukraińskich. Polscy przewoźnicy nie otrzymali 
na czas ustalonej w dwustronnym porozumieniu między Rosją a Polską liczby 
zezwoleń na przewozy drogowe. Porozumienie, które dotyczyło liczby tych ze-
zwoleń, zostało zawarte dopiero w marcu 2008 r. Wielkość ich pozostała na nie-
zmiennym poziomie: 160 tys. plus 30 tys. zezwoleń na tranzyt. Mimo podpisania 
tego porozumienia polscy przewoźnicy nadal czują niedosyt, głównie z powodu 
opóźnionego terminu podpisania porozumienia, co spowodowało zmniejszenie 
liczby kontraktów długoterminowych, które są podpisywane z krajami wschod-
nimi. Dodatkowo Rosja wprowadziła opłaty drogowe, mające dotyczyć tylko 
przewoźników zagranicznych. Jednocześnie też Ukraina postanowiła zmienić 
zasady dotyczące wydawania zezwoleń. Ważnym problemem są również długie 
postoje na wschodnich granicach oraz mozolne działania na rzecz ożywienia Je-
dwabnego Szlaku, czyli zwiększenia wartości i ilości transportu drogowego na 
Daleki Wschód.

Problem cen minimalnych oraz potrzeba interwencjonizmu państwa

Kolejnym z problemów będących skutkiem nie tyle kryzysu, ile rozdrob-
nienia rynku przewozów drogowych na dużą liczbę małych firm, jest dumping 
frachtowy (czyli cena za fracht sztucznie zaniżona i niepokrywająca nawet kosz-
tów własnych przewoźnika). Sporo niewielkich przedsiębiorstw z liczbą taboru 
maksymalnie do pięciu pojazdów, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie 
przewozów, a nie mają doświadczenia w branży, spowodowało, w ocenie prak-
tyków, tzw. psucie rynku. Firmy te, świadcząc usługi wątpliwej jakości, oferują 
jednocześnie minimalną stawkę, dochodzącą nawet do 40 eurocentów za kilo-
metr7. Powoduje to duże zachwiania cenowe na rynku. Powszechnie uznaje się, 
że tego typu firmy nie potrafią dokonać analizy zmian poziomu kosztów i ich 
struktury oraz przeprowadzić symulacji na najbliższy okres. Z tytułu swojej 
działalności firmy te nie prowadzą pełnej księgowości, a z urzędami skarbowy-

7 K. Madeja, Firmy transportowe – szkoła przetrwania, „Spedycja Transport Logistyka” 2009, 
nr 4.
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mi rozliczają się w formie ryczałtu. Nie dysponują kompletną wiedzą na temat 
tego, jak maleje wartość rynkowa posiadanego taboru, gdyż nie uwzględniają 
odpisów amortyzacyjnych. Tego typu działania powodują w pierwszej kolejności 
błędy przy negocjowaniu cen z kontrahentami, brak podstaw do szukania sposo-
bów poprawy lub utrzymania kondycji finansowej firmy, a następnie zafałszo-
wanie obrazu faktycznych cen za fracht (mylne informowanie klientów o tanich 
usługach transportowych) i co za tym idzie – wymuszanie na firmach z długą 
tradycją na rynku zmniejszania stawek za kilometr, co jest nieopłacalne, gdyż 
na dłuższych odcinkach transportu (głównie w przewozach międzynarodowych) 
prowadzi to do dokładania do działalności. Dla firm, które mają tabor w leasingu, 
gdzie każdy przejazd umożliwia spłatę kolejnej raty, powoduje to duże proble-
my finansowe, gdyż kursy po tak niskiej cenie najzwyczajniej nie są opłacalne. 
Rozbieżności w ujęciu kosztów i cen wozokilometra pozwalają wysnuć wniosek, 
że bardzo duża liczba firm transportowych balansuje obecnie na granicy opła-
calności. W chwili akcesji do UE ceny usług miały tendencję spadkową, jednak 
w pewnym momencie ich poziom się ustabilizował. Obecne wydarzenia spowo-
dowały ponownie walkę cenową, która powoli zaczyna przynosić szkody. Stoso-
wane coraz częściej ceny dumpingowe są najczęściej naruszeniem reguł uczciwej 
konkurencji. Najbardziej poszkodowane są na tym uczciwe firmy, które opiera-
ją swoje ceny na rzetelnym rachunku kosztów własnych, ale sukcesywnie tracą 
klientów na rzecz nieuczciwych konkurentów8. 

Od wielu lat wskutek polityki liberalizacji państwo nie ingeruje bezpośred-
nio w wysokość stawek za usługi przewozowe, niemniej jednak ma pośredni 
wpływ na ich poziom poprzez politykę podatkową i inne narzędzia kształtowa-
nia kosztów przewoźników. Jednakże nagminne stosowanie cen dumpingowych 
wymaga pewnej zmiany polityki rządu w tej dziedzinie oraz bezpośredniej inter-
wencji o charakterze regulacyjnym w stosunku do cen na rynku usług przewozo-
wych. Tym razem głównym zadaniem nie jest ochrona interesów konsumentów, 
mająca na celu ustalenie cen maksymalnych, lecz ochrona uczciwych przewoź-
ników za pomocą wprowadzenia cen minimalnych. Ma to spowodować przy-
wrócenie zasad uczciwej konkurencji. W dłuższej perspektywie doprowadziłoby 
to do wzmocnienia sektora transportu przez usunięcie praktyk dumpingowych, 
pozbycie się nieuczciwych firm psujących zasady zdrowej konkurencji oraz zbu-
dowanie rynku na konkurencji jakościowej i równoważeniu interesów klientów, 
przewoźników i państwa, co nie zawsze jest wynikiem weryfikacji na podstawie 

8 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, Problematyka cen minimalnych w transporcie samocho-
dowym, „Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 3.
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udzielanych licencji. Można do tego dodać jeszcze politykę transportową UE, 
która realizując politykę zrównoważonego rozwoju, dąży do wzrostu cen usług 
przewozowych w myśl zasady „użytkownik płaci”9. Ma to w konsekwencji do-
prowadzić do stopniowego ograniczania roli transportu samochodowego10. 

Polscy przewoźnicy nie pozostają bierni wobec sytuacji na rynku i podej-
mują działania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania rynku sa-
mochodowego. Rozpoczęto negocjacje z rządem, dotyczące wcielenia w życie 
postulatów przewoźników. Dotąd postulatów było 11, jednak po obradach nowo 
powstałego Forum Transportu Drogowego postulaty zaktualizowano, niektóre 
żądania usunięto, a w ich miejsce dodano nowe (tab. 4).

Tabela 4

Postulaty przewoźników drogowych

Adresat Cel Działanie

1 2 3

1. Obniżenie cen oleju napędowego używanego do profesjonalnego transportu drogowego

M
in

is
te

r 
Fi

na
ns

ów

– Możliwość zwrotu oraz obniże-
nia akcyzy.

– Zwrot akcyzy i VAT w relacjach 
z państwami  Europy Wschodniej 
(głównie z Federacją Rosyjską, 
Białorusią i Ukrainą).

– Zmiany ustawowe w aktach prawnych 
regulujących sprawy poboru akcyzy 
oraz VAT.

– Zawarcie umów dwustronnych w sprawie 
zwrotu podatku VAT.

M
in

is
te

r 
Sk

ar
bu

 
Pa
ńs

tw
a Obniżenie ceny oleju napędowego. Wpływanie na obniżanie marż przez produ-

centów paliw w ramach nadzoru właściciel-
skiego. 

2. Pozostawienie dotychczasowego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej

M
in

is
te

r 
In

fr
as

tr
uk

tu
ry

– Pozostawienie opłat za korzy-
stanie z infrastruktury drogowej 
na dotychczasowym poziomie.

– Ewentualna podwyżka stawek 
powinna objąć winietę krótkoter-
minową (dobową, tygodniową) 
–  korzystają z niej głównie 
przewoźnicy zagraniczni.

– Renegocjowanie stawek za przejazd 
po autostradach z koncesjonariuszami.

– Zmiana rozporządzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie stawek opłaty za 
korzystanie z infrastruktury drogowej.

9 Obciążenie transportu drogowego pełnymi kosztami: utrzymania infrastruktury drogowej, 
ochrony środowiska w otoczeniu dróg, skutków wypadków drogowych i kongestii. Ma to powo-
dować wzrost kosztów całkowitych przedsiębiorstw, które będą się domagały od zleceniodawców 
wyższych cen, aby można było te koszty pokryć i osiągnąć jednocześnie określony zysk.

10 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, Problematyka cen, ..., s. 7.
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1 2 3

3. Udrożnienie granicy wschodniej

M
in

is
te

r 
Fi

na
ns

ów

Usprawnienie odpraw celnych, 
w szczególności w zakresie orga-
nizacji pracy służb kontrolnych, 
wprowadzenie wspólnych odpraw 
celnych ze służbami państw sąsied-
nich, odpowiednia obsada perso-
nalna podczas służby (odpowiednia 
liczba funkcjonariuszy z uprawnie-
niami celnymi).

Podjęcie działań zmierzających do uspraw-
nienia pracy podległych 
służb po:
– wskazaniu przez MI potrzeb w zakresie 

przepustowości przejść granicznych, wy-
nikających z wymiany zezwoleń z innymi 
państwami,

– przedstawieniu oczekiwań strony społecz-
nej w zakresie dobowej przepustowości 
poszczególnych przejść granicznych. 

M
in

is
te

r 
Sp

ra
w

 W
ew

nę
tr

zn
yc

h 
i A

dm
in

is
tr

ac
ji

– Usprawnienie organizacji pracy 
Straży Granicznej w zakresie 
kontroli dokumentów kierowcy i 
stanu technicznego pojazdów. 

– Budowa parkingów w ciągu dróg 
dojazdowych do przejść granicz-
nych. 

Podjęcie działań zmierzających do uspraw-
nienia pracy podległych służb po:
– wskazaniu przez MI potrzeb w zakresie 

przepustowości przejść granicznych, wy-
nikających z wymiany zezwoleń z innymi 
państwami,

– przedstawieniu oczekiwań strony społecz-
nej w zakresie dobowej przepustowości 
poszczególnych przejść granicznych.

M
SZ

Działania polityczne wspierające 
poprawę sytuacji na przejściach 
granicznych.

Rozmowy dwustronne (z Ukrainą, Białorusią 
i Federacją Rosyjską) wspierające poprawę 
przepustowości, szczególnie w przypadku, 
gdy organy administrujące granicą pań-
stwową nie pozostają w gestii administracji 
rządowej.

M
F

M
SW

iA
M

SZ

Podjęcie skoordynowanych działań 
zmierzających do likwidacji kole-
jek na granicy wschodniej, m.in. 
poprzez wprowadzenie wspólnych 
odpraw i harmonizację ważenia 
pojazdów.

Zapewnienie przepustowości następujących 
przejść:
Bobrowniki – do 800 pojazdów na dobę, 
Kuźnica – do 600 pojazdów, 
Kukuryki (Koroszczyn) – do 1200 pojazdów,
Dorohusk – 1200 pojazdów,
Hrebenne – do 300 pojazdów,
Korczowa – 1200 pojazdów,
Medyka – 600 pojazdów,
Bezledy – 200 pojazdów.

4. Zniesienie ograniczeń w wwozie paliwa (200 l) do Polski

M
F

Zniesienie ograniczania w zakresie 
wwozu paliwa bez cła i innych 
należności. 

Procedowanie nad zmianą ustawy Prawo 
celne i innych ustaw oraz przygotowanie 
rozporządzenia znoszącego VAT i akcyzę 
od wwożonego paliwa.
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1 2 3
M

in
is

te
r 

In
fr

as
tr

uk
tu

ry
Działania wspierające zniesienie 
ww. ograniczeń. 

– Pozyskanie z MF informacji na temat stanu 
prac nad rozporządzeniem w sprawie VAT 
i akcyzy od paliwa w celu przedstawienia 
informacji stronie społecznej.

– Procedowanie ze stroną rosyjską w sprawie 
zmiany zapisów umowy dwustronnej 
o międzynarodowych przewozach dro-
gowych w celu zniesienia ograniczenia 
w relacji dwustronnej.

5. Pomoc finansowa państwa dla likwidowanych bądź restrukturyzowanych przedsiębiorstw 
przewozowych

M
in

is
te

r 
Fi

na
ns

ów

Pomoc finansowa dla przedsię-
biorstw znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej.

– Rozważenie możliwości częściowego 
wsparcia budżetowego dla przedsiębiorstw 
transportowych (nisko oprocentowane 
lub nieoprocentowane kredyty pomocowe 
na regulowanie zobowiązań komercyjnych).

– Propozycja ustanowienia  wprowadzenia 
funduszu, w którym część środków finan-
sowych będzie pochodziła z budżetu pań-
stwa, a część ze składek przedsiębiorców; 
rozważenie możliwość odliczania składki 
od podatku. 

6. Wprowadzenie cen minimalnych na przewozy

M
I 

or
az

 st
ro

na
 sp

oł
ec

zn
a

Ustanowienie cen minimalnych 
za usługi  przewozowe w transpor-
cie drogowym na terenie Wspól-
noty. 

– Badania koniunktury w zakresie ustalenia 
poziomu ceny gwarantującej rentowność 
przewozów.

– Analiza prawnej możliwości wprowadzenia 
cen minimalnych.

– Działanie administracji rządowej w Radzie 
UE.

– Działanie organizacji społecznych w Komi-
sji Europejskiej.

– Działanie polskich europarlamentarzystów 
w Parlamencie Europejskim.

M
I

Ustanowienie cen minimalnych 
za usługi przewozowe w transpor-
cie drogowym na terenie Wspól-
noty.

Wystąpienie przez MI na forum Rady Mi-
nistrów Transportu Wspólnoty z inicjatywą 
ustanowienia cen minimalnych na przewozy 
na terenie UE.

St
ro

na
 

sp
oł

ec
zn

a

 – Wystąpienie na forum IRU z wnioskiem 
o rozpoczęcie przez organizację rozmów 
i współpracy z Komisją Europejską w celu 
wprowadzenia cen minimalnych.

– Wystąpienie do europalamentarzystów 
z wnioskiem o podjęcie na forum PE inicja-
tywy zmierzającej do wprowadzenia cen 
minimalnych.
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1 2 3

7. Emerytury pomostowe dla kierowców pojazdów ciężkich

M
in

is
te

r P
ra

cy
 

i P
ol

ity
ki

 S
po
łe

cz
ne

j

Ustanowienie emerytur pomosto-
wych dla kierowców pojazdów 
ciężkich.

– Wniosek do MPiPS, aby w projekcie 
ustawy o emeryturach pomostowych 
w wykazie zawodów objętych tym syste-
mem utrzymać obecnie obowiązujący zapis 
umożliwiający korzystanie przez kierow-
ców samochodów ciężarowych z emerytur 
pomostowych. 

– Wniosek o dodanie do odpowiedniego 
wykazu w projekcie ustawy o emeryturach 
pomostowych (zał. nr 2 pkt 8) kierowców 
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 12 ton. 

8. Skrócenie czasu szkolenia kierowców z 280 do 140 godzin 

M
I

Wprowadzenie dodatkowego szko-
lenia kierowców w wymiarze 140 
zamiast 280 godzin. 

W projekcie ustawy o kierujących pojaz-
dami wprowadzono kwalifikację wstępną 
przyspieszoną, zgodnie z wnioskiem strony 
społecznej.

9. Obniżenie o 50% podatku od środków transportu

M
in

is
te

r 
Fi

na
ns

ów

Likwidacja podwójnego opodat-
kowania podatkiem od środków 
transportu naczep pojazdów cięża-
rowych. 

Inicjatywa legislacyjna do ustawy o podat-
kach lokalnych, aby w pełni dostosować prze-
pisy do rozporządzenia Rady UE nr 99/62 
(wykreślenie z obecnie obowiązujących 
przepisów obowiązku wnoszenia podatku 
od naczep).

10. Ogłoszenie sytuacji kryzysowej w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia 
3916/90

M
I 

w
ra

z 
ze

 st
ro

ną
 sp

oł
ec

zn
ą

Wniosek do Komisji Europejskiej 
o ogłoszenie sytuacji kryzysowej 
w międzynarodowym transporcie 
drogowym w Polsce. 

– Ze względu na brak precedensu w UE 
w zakresie ogłoszenia sytuacji kryzysowej, 
zachodzi konieczność szczegółowej ana-
lizy zapisów rozporządzenia i określenia 
skutków ewentualnego ogłoszenia sytuacji 
kryzysowej dla przedsiębiorstw transporto-
wych w Polsce.

– Szczegółowa ocena eksperta/ekspertów 
(polskich oraz/lub zagranicznych) na temat 
zasadności ogłoszenia sytuacji kryzysowej 
i skutków, jakie wynikają z jej wprowadze-
nia.

– Wymiana poglądów i opinii administra-
cji rządowej i środowiska przewoźników 
po uzyskaniu stosownych analiz. 

– Wypracowanie stosownej propozycji w tej 
sprawie. 

11. Wstrzymanie obowiązku szkoleń kierowców przez okres najbliższych 2 lat. W tym czasie 
powinny być przygotowane przepisy szczegółowo regulujące ten problem

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: M. Loos, Reprezentacja wszystkich przewoźników, 
„Truck & Business Polska” 2009, nr 14 oraz https://zmpd.pl/aktualnosc (czerwiec 2009).
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Wprowadzenie cen minimalnych nie byłoby lekarstwem na główne proble-
my, z jakimi borykają się firmy transportowe. Jednak ich stosowanie usprawniło-
by działanie firm na rynku oraz efektywność jego działania.

Szanse na ożywienie

Od połowy 2008 r. ceny paliwa zaczęły się obniżać, nastąpiła także zmia-
na kursów walut złoty – euro, w efekcie unijna waluta ponownie się umocniła. 
Powinno się to częściowo przyczynić do poprawy sytuacji firm transportowych 
świadczących usługi przewozów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. 
Dekoniunktura spowodowana światowym kryzysem mocno wpłynęła na wyniki 
finansowe firm, a ponowne ożywienie gospodarcze, które już jest dostrzegalne, 
będzie według prognoz postępowało powoli. Transport jako pierwszy spośród 
wielu działów gospodarki odczuwa spowolnienie gospodarcze, ale także jako je-
den z pierwszych reaguje na ożywienie. Według analiz rynkowych kwiecień i maj 
2009 r. charakteryzowały się wzrostem popytu na usługi transportowe. Wiele 
firm zauważa poprawę, która się zaczęła na początku roku, a koniec pierwsze-
go kwartału wykazuje ustabilizowanie popytu. Mimo optymistycznych prognoz 
mało kto odważnie mówi o odwróceniu koniunktury11. 

Na podstawie informacji o zjawiskach przedstawianych w artykule warto 
się zastanowić, w jakim stopniu za obecną sytuację w transporcie jest odpowie-
dzialny kryzys, a w jakim funkcjonowanie oraz strategia działania firm przewo-
zowych. Najłatwiej przypisać wszystkie negatywne skutki kryzysowi, ale takie 
myślenie mija się z celem. W pewnym sensie dostrzegane są pozytywne aspekty 
wszystkich tych wydarzeń, gdyż doprowadzi to do „samooczyszczenia się” ryn-
ku i – zgodnie z życzeniem wielu ceniących się firm transportowych – jest szansa 
na powrót do takirgo rynku usług przewozowych, gdzie na pierwszym miejscu 
stawia się wymagania klienta, a usługi mu świadczone odbywają się w środowi-
sku zdrowej konkurencji.

Streszczenie

Skutki kryzysu odczuwa w Polsce ok. 83% firm krajowych, w tym duża część 
firm związanych z transportem. Poza oczywistymi negatywnymi skutkami, takimi jak 
zmniejszenie liczby zleceń transportowych (w tym głównie w spedycji krajowej), po-
nowny wzrost cen paliw, odczuwalne są też skutki pozytywne, np. wzrost przewozów 

11 A. Stefańska, Rynek transportowy powoli odżywa, „Rzeczpospolita”, 17.06. 2009.
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drobnicowych oraz wielkości kursu euro, co rekompensuje małą liczbę zleceń. Celem 
artykułu jest udowodnienie, że sytuacja na rynku usług transportowych nie zależy wy-
łącznie od szeroko pojętego wpływu kryzysu, lecz także w dużej mierze od polityki 
zarządzania firmą transportową i różnorodnych zmian, które zachodzą na rynku prze-
wozów krajowych i międzynarodowych.

Summary

INFLUENCE OF AN ECONOMIC CRISIS ON FUNCTIONING 
OF THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES IN POLAND

Effects of global crisis in Poland is felt by 83% of national companies, including the 
majority of companies connected to transport. Apart from obvious negative effects, as 
the reduction in the number of transport orders, mainly in the domestic freight forward-
ing and increase of petrol prices – also positive effects are being noticed, like the rise in 
general cargo and the value of euro exchange rate which is compensating small number 
of orders. Main object of this article is to prove that the situation on the market of trans-
port services does not depend exclusively on the widely comprehended influence of the 
crisis, but also largely from the managing politics of a transport company and diverse 
changes which are taking place on the market of domestic and international transports.
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Wstęp

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią podstawę wszystkich 
współczesnych gospodarek europejskich i siłę napędową rozwoju gospodarcze-
go i społecznego. Dlatego tak wiele działań antykryzysowych jest kierowanych 
właśnie do tych podmiotów1.

W ostatnim czasie łatwo zaobserwować, że zarówno programy rządowe oraz 
programy pomocowe państw członkowskich Unii Europejskiej (opracowywane 
w terminie do 31 lipca 2009 r.)2, jak i bardzo szeroko przedstawiane oferty in-
stytucji otoczenia biznesu proponują polskim przedsiębiorcom szeroki wachlarz 
szkoleń, seminariów, udogodnień, których celem jest zapewnienie stabilności 
i rozwoju biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego.

Okazuje się, że same szkolenia nie są wystarczające, gdyż mały lub śred-
ni przedsiębiorca w tak trudnym czasie szczególnie potrzebuje porady, które ze 
szkoleń warto wybrać, które oferty wsparcia są dla niego rzeczywiście korzystne 
i niezbędne3. Takich konsultacji może udzielić firmie tylko ktoś, kto jest bardzo 
dobrze zaznajomiony ze specyfiką firmy, z jej problemami, kto umie określić, na 
jakim etapie rozwoju znajduje się dany podmiot.

*  Izabela Kowalczyk – mgr, doktorantka, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządza-
nia i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 D. Audretsch, Entrepreneurship: Survey of the Literature, Institute for Development Strate-
gies, Indiana University & Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2002, s. 6.

2 http://ec.europa.eu/polska/news/090707_mikrokredytem_w_kryzys_pl.htm (czerwiec 2009).
3 Warto dodać, że polskie MŚP są nastawione bardzo sceptycznie wobec ofert szkoleniowych, 

które zalewały rynek w minionym okresie programowania, zniechęcając często firmy niskim po-
ziomem oferowanych usług – dlatego MŚP nie decydują się na poświęcanie swojego cennego 
czasu na udział w szkoleniach, które są dla nich wielką niewiadomą (informacje własne – źródło: 
rozmowy z firmami-partnerami Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w którym przez 
pięć lat pracowała autorka). 
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Doświadczenia wielu zagranicznych programów mentorskich (prowadzo-
nych m.in. przez inkubatory technologiczne)4 pokazują, że taką funkcję pełni 
osoba mentora – bardzo dobrze oceniana przez przedsiębiorców, bo sprawdza się 
w różnych momentach życia firmy. 

Celem artykułu jest przybliżenie funkcji mentoringu, nadal niestety niezbyt 
popularnego w Polsce, jako narzędzia efektywnie wspierającego MŚP w takich 
krajach, jak Wielka Brytania, USA czy Włochy. Pozytywne doświadczenia za-
graniczne w tej kwestii mogą się stać dla polskich MŚP drogowskazem (co więcej 
– konkretną wskazówką dla instytucji otoczenia biznesu, które powinny dosto-
sowywać swój wachlarz usług do potrzeb MŚP, zgodnie z „duchem kryzysowego 
czasu”). Warto je wykorzystać, gdy do stracenia jest tak wiele przedsiębiorstw. 
Być może sytuacja kryzysowa gospodarki stanie się impulsem do poważnego 
zainteresowania się tym tematem.

W dalszej części artykułu poświęcimy uwagę jednemu z włoskich modelów 
mentoringu5, który powstał z kolei w oparciu o wieloletnie doświadczenia Centre 
for Entrepreneurial Learning, działającego w Cambridge University.

Kryzys i polskie MŚP

W ostatnich kilku miesiącach praktycznie każde czasopismo zajmujące 
się tematyką ekonomiczną informuje o rosnącej liczbie bankrutujących firm. 
W pierwszym półroczu 2009 r. upadło w Polsce 290 firm (w poprzednim roku 
w tym samym czasie było to 195 podmiotów gospodarczych). Najgorzej sytuacja 
wygląda w usługach, gdzie liczba bankructw w porównaniu z pierwszą połową 
2008 r. wzrosła aż o 135%. W najgorszej sytuacji jest transport, coraz większe 
kłopoty przeżywa także poligrafia, której kondycja zależy od zamówień związa-
nych z promocją firm (liczba tych zamówień spada, gdyż firmy-klienci firm poli-
graficznych redukują wydatki przeznaczane na promocję). Kryzys nie oszczędził 
również sektora produkcyjnego, w którym liczba zbankrutowanych firm wzrosła 
o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim6. 

W odpowiedzi na taką sytuację Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) organizuje wiele spotkań, szkoleń, które w trudnych czasach mają wes-

4 Pozytywnymi doświadczeniami z prowadzenia programu mentoringu dzieli się zarówno 
Cambridge University, jak i Inkubator Technologiczny I3P, działający przy Politechnice Turyń-
skiej (informacja uzyskana z opracowań własnych uczelni oraz włoskiego inkubatora, m.in. Guide-
lines for Mentoring @ I3P, wersja 2007 oraz aktualizacje z 2009 r.).

5 Tamże.
6 http://biznews.pl/index.php/media/0/593 (czerwiec 2009).
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przeć krajowe firmy. Ta rządowa agencja w ramach swoich kompetencji włącza 
się do działań realizowanych przez rząd, których celem jest łagodzenie negatyw-
nych skutków światowego kryzysu finansowego. Na swojej stronie internetowej 
(www.parp.gov.pl) Agencja zamieściła informację, że „fala kryzysu na między-
narodowych rynkach finansowych skłania do podejmowania działań na rzecz 
ograniczenia jego skutków dla sfery realnej gospodarki. Zadania PARP w tym 
zakresie określa plan Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju. 
Koncentrują się one na ułatwianiu w warunkach spowolnienia gospodarczego 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”.

Wsparcie MŚP, organizowane przez PARP, realizowane jest poprzez instru-
menty doradcze, szkoleniowe, promocyjne i finansowe. W ramach działalności 
edukacyjnej PARP przygotowała cykl szkoleń i seminariów dla przedsiębior-
ców w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania zmianą, zarządzania ry-
zykiem, zarządzania płynnością finansową, zabezpieczania transakcji handlo-
wych, alternatywnych źródeł finansowania, dostępu do zamówień publicznych, 
prawa upadłościowego i naprawczego, badania wiarygodności kontrahentów 
handlowych, marketingu i promocji w warunkach kryzysu. W czerwcu 2009 r. 
odbyła się już pierwsza konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospo-
darki, która zawierała dodatkowo bogatą ofertę szkoleniową na rzecz MŚP w celu 
wzmocnienia ich pozycji na burzliwym rynku.

Również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) w osobie minister 
Elżbiety Bieńkowskiej w marcu 2009 r. na konferencji prasowej w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów przedstawiło antykryzysowy pakiet MRR7. Propono-
wane ułatwienia mają przyspieszyć i uprościć procedury formalne związane 
z wydawaniem Funduszy Europejskich. Stanowisko MRR było wynikiem luto-
wego ogłoszenia, w odpowiedzi na kryzys finansowy, pakietu decyzji Komisji 
Europejskiej dotyczących zwiększenia elastyczności funduszy strukturalnych. 

Kryzys finansowy wywołał gorącą dyskusję wśród ekonomistów, socjolo-
gów, praktyków życia gospodarczego, która w efekcie podsuwa wiele pomysłów 
na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Czas trudno-
ści okazuje się też okazją do podsumowań, wyciągania wniosków, krytycznego 
spojrzenia na kondycję polskich MŚP, szukania przyczyn upadania firm nie tylko 
w zjawiskach zewnętrznych, globalnych, ale również w błędach wewnętrznych, 
które niektórzy znawcy tematu nazywają „kryzysem przywództwa menadże-

7 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/wiadomosci/wdrazanie+funduszy+strukturalnych/
antykrysowe_dzialnia_MRR.htm (czerwiec 2009).
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rów” albo „kryzysem zaufania”8. Takie spojrzenie pozwala myśleć o przedsię-
biorstwie bardzo indywidualnie, nie szukając dla jego wzmocnienia, tylko szero-
ko dostępnych środków wsparcia, o których wcześniej była już mowa, ale przede 
wszystkim narzędzi „skrojonych na miarę” – odpowiadających potrzebom dane-
go podmiotu gospodarczego. Potrzeby te muszą być wcześniej wyartykułowa-
ne przez firmę. Tutaj pojawia się konieczność znalezienia „dobrego słuchacza”, 
który będzie umiał dopytać przedsiębiorstwo o sprecyzowanie problemów, jakie 
napotyka ono na swojej drodze rozwoju. Ważne, aby tym słuchaczem był praktyk 
biznesowy, który będzie wręcz czuł specyfikę działalności – a to z kolei gwa-
rantuje, że będzie wiedział, o co pytać. Praktyka wielu instytucji zagranicznych 
(różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu: parki naukowo-technologiczne, 
inkubatory przedsiębiorczości oraz technologiczne itp.) pokazuje, że do realizacji 
tego typu zadań nie ma lepszej osoby niż mentor9.

Istota mentoringu

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji mentoringu. Jed-
ną z nich jest definicja uważana za stale aktualną, choć po raz pierwszy zo-
stała zaprezentowana w 1995 r. przez dwóch profesorów: Davida Megginsona, 
współzałożyciela European Mentoring and Coaching Council EMCC (naukowo 
zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi), i Davida Clutterbucka (wy-
kładającego mentoring i coaching na Sheffield Hallam University) w książce pt. 
Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny10. 

Mentoring polega na udzielaniu drugiej osobie indywidualnej pomocy nie-
liniowej w przekształceniu wiedzy, pracy lub myślenia. Jedną z cech mentoringu 
jest wspieranie w dokonywaniu istotnych zmian. Rola mentora polega na poma-
ganiu uczniowi (którym jest właśnie przedsiębiorca) w uchwyceniu szerszego 
znaczenia tego, co się aktualnie dzieje, a co na pierwszy rzut oka może się wyda-
wać dla przedsiębiorcy-ucznia nieistotne.

Zadanie powierzone mentorowi nie polega na prowadzeniu szkoleń, co 
więcej, nie jest on ani trenerem, ani coachem, ale jest mistrzem, który subtelnie 
wskazuje firmie (bądź zespołowi zarządzającemu) kierunek rozwoju i wspiera 

8 R. Krool, Kryzys finansowy to skutek kryzysu przywództwa managerów i polityków, Bankier.
pl, grudzień 2008 r.

9 I. Westanmo, Mentoring in an Entrepreneurial Settings: The Mentor’s Perspective, Swedish 
School of Economics, 2000.

10 Mentoring w działaniu. Poradnik praktyczny, red. D. Megginson, Dom Wydawniczy Rebis, 
Warszawa 2008.
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Tabela 1 

Mentoring dla MŚP – najważniejsze pojęcia

ROZWÓJ –  celem klasycznego „mentoringu przedsiębiorczego” jest zarówno oso-
bisty, jak i profesjonalny rozwój. Poza tym: wzmocnienie i wsparcie 
gotowości biznesowej oraz stworzenie sieci dla istniejącego małego 
biznesu.

MENTORING 
indywidualny

–  odbywa się w parach: uczeń – młody przedsiębiorca (zwany dalej 
firmą) – mistrz (zwany dalej mentorem). Mentor jest autentycznie za-
interesowany pomocą, to dobry słuchacz, umie zadawać pytania, jest 
gotowy do poświęcenia swojego czasu, doświadczenia; nowe pomysły 
i kontakty rozumie również jako korzyść dla własnej działalności; nie 
może podejmować decyzji za firmę i nie może jej osądzać; jest wzo-
rem do naśladowania – charakteryzuje się dużą odpowiedzialnością.

FIRMA –  mniej doświadczona osoba (lub wszyscy przedstawiciele zarządu 
firmy), często młodsza, zainteresowana rozwojem własnej firmy 
i zdecydowana na niego.

MENTOR 
WOLONTARIUSZ

–  jego praca nie powinna być wynagradzana. Natura mentoringu zmie-
nia się diametralnie wraz z wprowadzeniem zapłaty za pracę mentora: 
jego praca staje się podobna do pracy profesjonalnego doradcy lub 
konsultanta, a to nie jest celem mentoringu. W mentoringu mentor 
dzieli się z młodym przedsiębiorcą swoim doświadczeniem w prowa-
dzeniu firmy, wyjaśniając jego wątpliwości i prowadząc do korzysta-
nia z ekspertyzy doradców i konsultantów.

BEZINTERE-
SOWNOŚĆ

–  mentorem jest bardziej doświadczona, przeważnie starsza osoba, 
która bezinteresownie (bez wynagrodzenia) oferuje swoje doświad-
czenia firmie. Satysfakcją dla niej jest możliwość dzielenia się swoim 
doświadczeniem.

NIE-MENTORING –  to inne procesy, które są bliskie mentoringowi, ale nim nie są (często 
mylone są z mentoringiem): coaching, tutoring, advisering, consultan-
cy, business godmother/father.

ZAUFANIE –  kluczowy, konieczny element w biznesie oraz w mentoringu. Tematy 
poruszane w procesie mentoringu młodej firmy nie mogą wychodzić 
poza osoby: mentor – firma. W tym celu – dla podkreślenia wagi 
poufności – podpisuje się porozumienie wraz z klauzulą poufności. 
WAŻNE: również mentor „zdradza” swoje sekrety biznesowe.

SZACUNEK –  relacja mentorska ma charakter głęboko ludzkiej relacji, w której part-
nerzy uczą się szanować i doceniać jeden drugiego.

„WYGRANA 
– WYGRANA”

–  tak można scharakteryzować tę aktywność, ponieważ zarówno mentor 
jak i firma (młody przedsiębiorca) zyskają na tej aktywności.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: materiały i opracowania Cambridge University, Poli-
tecnica di Torino – Inkubator Technologiczny I3P; Mentoring w działaniu. Przewodnik 
praktyczny, red. D. Megginson, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008 oraz L.J. Zachary, 
The Mentor’s Guide, Jossey- Bass Publishers, San Francisco 2000, dostępne po zalogowa-
niu na http://www.englishtips.org.
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ją w podjęciu najlepszej z możliwych decyzji. Mentor, jako doświadczona osoba, 
która pomyślnie prowadziła niejedną firmę, chętnie dzieli się swoimi doświad-
czeniami zdobywanymi w różnych sytuacjach rynkowych, zarówno w okresie 
hossy, jak i bessy gospodarczej. Przekazywanie młodszym biznesmenom swojej 
wiedzy zdobytej w praktyce gospodarczej traktuje on m.in. jako własne usta-
wiczne kształcenie i autorozwój, ponieważ „Mistrzostwo to proces, podróż. Mi-
strzem jest ten, kto zostaje na ścieżce, przez całe życie”11. W sytuacji kryzysu 
finansowego możliwość korzystania z fachowej, bo praktycznej wiedzy takiej 
osoby, jest bezcenna.

Chcąc dogłębnie zrozumieć pojęcie mentoringu, należy wspomnieć o po-
chodzeniu tego słowa. Wywodzi się ono z mitologii greckiej – Odyseusz powie-
rzył przyjacielowi Mentorowi troskę o swój dom, żonę i syna Telemacha, gdy 
wybierał się na długi czas w podróż. Mentoring to partnerska relacja między 
mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywa-
nie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przy-
wództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mi-
strza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się 
iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje także doradztwo, ewa-
luację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Jako że mentorowi powie-
rza się bardzo odpowiedzialne zadanie, niezmiernie ważne są jego kwalifikacje, 
stanowiące podstawę wyboru kandydata. Mentor powinien być: 
− autentycznie zainteresowany innymi firmami i pomocą dla nich,
− dobrym słuchaczem,
− biegły w przeprowadzaniu wywiadów,
− gotowy do poświęcenia swojego czasu, doświadczenia,
− świadomy tego, że nowe pomysły i kontakty są również jego korzyścią i stano-

wią satysfakcję dla jego działalności.
Praktycy programów mentoringowych podkreślają, że mentor nie może być 

osobą, która podejmuje decyzję i która osądza. Ponadto jest wzorem do naślado-
wania, który charakteryzuje się dużą odpowiedzialnością12.

Znaczącą rolę w relacji mentoringowej odgrywa również koordynator pro-
gramu mentoringowego. Według doświadczonych praktyków, którzy mogą się 
już pochwalić wdrożeniem takiego programu w swojej instytucji wspierającej 
MŚP, osobę tę powinny określać pewne ważne cechy. Bez wątpienia musi to być 

11 Tamże.
12 Guidelines for Mentoring @ I3P, materiały własne Inkubatora I3P, Turyn 2009, tłum. Izabela 

Kowalczyk.
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dobry organizator, który bez problemu radzi sobie z różnymi osobami, różnymi 
sytuacjami. Niezbędne jest tu zaufanie wobec niego takich osób, jak uczestnicy 
mentoringu, organizatorzy, sponsorzy. Wsparcie koordynatora (coordinator, faci-
litator) oznacza, że mentorzy i firmy mogą zawsze zwrócić się do niego z każdym 
zapytaniem (potrzebują wyjaśnienia pewnych kwestii, które nie zostały poruszo-
ne na wprowadzającym szkoleniu). I to, co najważniejsze: od koordynatora zależy 
w wielkim stopniu dopasowanie mentora i firmy.

Zasoby literaturowe dotyczące mentoringu (szczególnie zagranicznego po-
chodzenia) znacznie przewyższają potrzeby tego artykuły, którego celem jest tyl-
ko wstępne przybliżenie tematu w kontekście wsparcia MŚP w dobie kryzysu. 
Dlatego wiele kwestii związanych z relacją mentoringową zostało pominiętych. 
Warto jednak dla pełniejszego zobrazowania tego procesu choćby zasygnalizo-
wać, że istnieje też kolejna forma mentoringu, tzw. mentoring grupowy (MG), 
w odróżnieniu od indywidualnego. W wyniku „prac w grupie” przedsiębiorca, 
który współpracuje jednocześnie z kilkoma mentorami, uzyskuje kilka opinii, 
sugestii i porad od współpracowników grupy. Tabela 2 przedstawia korzyści 
i ograniczenia takiego rozwiązania.

Tabela 2 

Korzyści i ograniczenia mentoringu grupowego (MG)

Korzyści MG Ograniczenia MG

Aktywizacja i budowa pewności siebie wśród młodych 
przedsiębiorców; uświadomienie stanu wiedzy i wy-
tworzenie umiejętności pomagania. 

Mentor może nie być tak skuteczny 
w kontakcie z całą grupą, jak w relacji 
indywidualnej.

Nowe doświadczenia i nowe kontakty z wieloma 
osobami zamiast tylko z jedną – nauka praktycznego 
budowania sieci i tworzenia kooperacji.

Skład grupy może ograniczać wymia-
nę poglądów, spojrzeń – nie ma tutaj 
żadnego wspólnego czynnika.

Grupa stanie się zespołem, gdy każdy w grupie będzie 
wystarczająco pewien sam siebie i będzie miał wkład 
poprzez uznawanie doświadczenia, osiągnięć, zdolno-
ści pozostałych osób.

Brak porozumienia – nie wszyscy 
młodzi przedsiębiorcy są wystarczają-
co gorliwi i nie uczestniczą regularnie.

Odpowiedzialność udzielania wsparcia dla grupy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Mentoring w działaniu...

Mentoring grupowy nie jest polecany w sytuacjach, gdy tradycje biznesowe 
są krótkie, gdzie występuje trudność otwierania się przedsiębiorców na forum 
składającym się z kilku osób. Jednak np. w Estonii cieszy się on wielką popular-
nością i przyniósł wiele sukcesów.
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Mentoring – skuteczne narzędzie wsparcia dla MŚP

Najlepszym podsumowaniem dla mentoringu mogą być konkretne przykła-
dy pojedynczych firm, które uzyskały korzyści dzięki relacji mistrz–uczeń. Ta-
bela 3 obrazuje trzy przypadki współpracy mentoringowej, która zakończyła się 
sukcesem (spośród wielu, jakie przypisuje sobie tylko jedna instytucja – wspo-
mniany już Inkubator Technologiczny I3P). Sukces oznaczał zaspokojenie po-
trzeb firmy, z jednoczesnym jej rozwojem. Zdarzyło się też w wielu przypadkach 
tak, że mentor stał się udziałowcem MŚP. Taki finał relacji mentor–firma rów-
nież jest akceptowany, pod warunkiem, że mentor nie przystępuje do współpracy 
z takim nastawieniem i motywacją działania na rzecz drugiej strony.

Tabela 3 

Scenariusze mentoringu w Inkubatorze Technologicznym I3P

Branża MŚP Profil 
przedsiębiorcy

Potrzeby/problemy 
MŚP

Profil mentora Wiek Rezultat

m
en

ed
że

rs
ki

e

sp
rz

ed
aż

ow
e

pr
ze

w
od

ni
ct

w
o

fi
na

ns
ow

e

Mechaniczna dwóch bardzo mło-
dych inżynierów 
z przygotowaniem 
technologicznym

+ + + ++

przedsiębiorca,
doświadczenie 
w MŚP

senior sukces

Mechanicz-
no-elektro-
niczna

młody inżynier
+ + ++

CEO w dużej 
firmie

senior sukces

ICT dwóch inżynierów 
w średnim wieku + +

przedsiębiorca, 
doświadczenie 
w MŚP

senior sukces

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów – studia przypadków Inkubatora Techno-
logicznego I3P, badanie rezultatów, 2008.

Podsumowanie

Przykłady zachodnich sąsiadów zachęcają do zastosowania indywidualnego 
wsparcia dla MŚP w postaci mentoringu. Mentor jest w stanie nawiązać z fir-
mą długotrwałą wieź, która może procentować w przyszłości, mając wpływ na 
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jej rozwój. Relacje również przekształcają się i podlegają rozwojowi; MŚP, które 
nie znają oferty mentoringu i nie są nauczone omawiania swoich sukcesów oraz 
problemów, tym bardziej w czasie kryzysu finansowego nie będą mówiły o tym, 
co jest dla nich ogromnym problemem i zagrożeniem. To może jeszcze bardziej 
pogłębiać trudne sytuacje i powodować brak umiejętności reagowania na zmianę, 
jaką bez wątpienia jest właśnie kryzys gospodarczy. 

Mentoring jest też sposobem na zdobywanie wiedzy o sobie, własnej fir-
mie i otoczeniu. Specjaliści badający korzyści związane z zarządzaniem wiedzą 
wskazują, że dostępność wiedzy ma ogromny wpływ na efektywność firmy, 
ograniczenie jej kosztów oraz wzrost przychodów. Z kolei jedną z najpoważniej-
szych barier zarządzania wiedzą w polskich MŚP jest brak czasu na przekazywa-
nie swojej wiedzy pozostałym.

Idąc dalej w rozważaniach, można się pokusić o stwierdzenie, że brak kultu-
ry dzielenia się wiedzą wewnątrz firmy przenosi się automatycznie na zewnątrz. 
W wyniku tego przedsiębiorcy nie szukają wiedzy i pomocy praktycznej u bar-
dziej doświadczonych. To pokazuje, dlaczego warto propagować wśród MŚP ideę 
mentoringu.

Streszczenie

Dobre praktyki naszych zachodnich sąsiadów w mentoringu zachęcają do wdraża-
nia tej usługi wsparcia wśród MŚP w Polsce. Mentor jest w stanie stworzyć długotrwałą 
relację z firmą i relacja ta może być owocna dla rozwoju firmy w przyszłości. Relacje 
podlegają zmianom i rozwojowi. Ponieważ przedsiębiorcy nie znają wsparcia mentor-
skiego i nie potrafią dyskutować własnych sukcesów i problemów, szczególnie w czasie 
kryzysu finansowego nie wspominają nic na temat problemów i zagrożeń stojących przed 
ich firmami. Oczywisty jest fakt, że brak kultury dzielenia się wiedzą w ramach jednej 
firmy jest przenoszony na zewnątrz na kontakty i relacje z potencjalnymi mentorami 
– ludźmi otwartymi na wspieranie mniej doświadczonych MŚP. Pomysł mentoringu jest 
dobrym rozwiązaniem pozwalającym na zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią z in-
nymi. Naukowcy, którzy zajmują się korzyściami wynikającymi z zarządzania wiedzą, 
twierdzą, że dostęp do wiedzy ma duży wpływ na zwiększanie efektywności firmy, na 
ograniczenie jej kosztów.



154 Izabela Kowalczyk

Summary

MENTORING FOR SMALL AND MEDIUM SIZED COMPANIES: 
NECESSARY SUPPORTING TOOL IN THE CRISIS TIME

Good practices in mentoring of our western neighbors encourage to implement this 
individual support service among Polish SMEs. A mentor is capable to create the long 
lasting relation with the company and it can be fruitful for its development in the future. 
The relations also can be modified and can be developed. Since entrepreneurs do not 
know mentoring support and cannot discuss its own successes and problems, especially 
in the time of financial crisis will not say anything on their problems and threats. It is 
obvious that a lack of the culture of sharing knowledge within the company will be trans-
ferred outside – for the contacts and relations with the potential mentors – people open for 
supporting less experienced SMEs. The idea of mentoring is a good solution for getting 
from and sharing knowledge with others. The researches of the profits coming from the 
management of knowledge say that the access to the knowledge has a great influence for 
the higher effectiveness of the company, the limits of its costs.
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ZNACZENIE ZAWODNOŚCI RYNKU 
ORAZ ROLI PAŃSTWA W POLITYCE TRANSPORTOWEJ

Wprowadzenie

Kryzys gospodarczy jest zjawiskiem ekonomicznym spowodowanym przez 
błędną politykę gospodarczą, objawiającym się pogorszeniem stanu gospodarki, 
co skutkuje spadkiem dochodów, produkcji i konsumpcji. Aby zapobiegać po-
wstawaniu kryzysów gospodarczych, należy dysponować wiedzą na temat sytu-
acji, w których rynek jest zawodny oraz wymagana jest interwencja w działanie 
mechanizmu rynkowego w celu optymalizacji jego efektywności. 

W prezentowanym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby rynek usług transportowych 
był efektywny, powodów, które sprawiają, że staje się on zawodny, oraz funkcji, 
jaką powinno pełnić państwo na rynku usług transportowych. Artykuł jest próbą 
przedstawienia stanu wiedzy na temat zawodności rynku oraz roli, jaką ma za 
zadanie odegrać na nim państwo w uwarunkowaniach charakterystycznych dla 
rynku usług transportowych. Dyskusja na ten temat, tak jak i interwencja pań-
stwa w gospodarkę, ożywa w okresie kryzysów gospodarczych.

Istota efektywności rynku

Rynek odgrywa kluczową rolę w gospodarce, działając samoregulacyjnie 
za pomocą mechanizmów i kategorii ekonomicznych, takich jak ceny, koszty, 
dochody, popyt, podaż1. Ekonomiści poświęcili bardzo wiele wysiłku, aby zrozu-

*  Emilia Kuciaba – mgr, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Wydaw. Komunikacji i Łączności, War-
szawa 1989, s. 306.
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mieć, w jakich warunkach rynek zapewnia osiągnięcie efektywności, a w jakich 
zawodzi2. Większość ekonomistów akceptuje kryterium nazywane efektywnością 
paretowską, od nazwiska wielkiego ekonomisty i socjologa Vilfreda Pareto. Ta-
kie rodzaje alokacji zasobów, przy których niczyjej sytuacji nie da się polepszyć 
bez jednoczesnego pogarszania sytuacji kogoś innego, nazywane są efektywny-
mi w rozumieniu Pareto3. Joseph E. Stiglitz, wyjaśniając optymalność w sensie 
paretowskim, podaje przykład budowy mostu, która poprawi sytuację niektórych 
osób, jednak może spowodować pogorszenie sytuacji innych, np. poprzez straty 
spowodowane hałasem czy cieniem rzucanym przez konstrukcję mostu.

Swoboda decyzji i działania podmiotów rynkowych jest współcześnie ogra-
niczona systemem organizacyjno-prawnych i ekonomicznych powiązań występu-
jących między nimi oraz funkcjonowaniem mechanizmów monopolistycznych, 
a także formami oddziaływania państwa4. 

Nieustannie prowadzone są starania, aby sfera obrotu usługami transpor-
towymi była zorganizowana w sposób możliwie najbardziej optymalny pod 
względem ekonomicznym oraz społecznym. Brak efektywności na rynku usług 
transportowych ma swoje źródło w niedoskonałości konkurencji na tym rynku, 
w istnieniu dóbr publicznych, efektów zewnętrznych, niedoskonałości informa-
cji oraz zakłóceń o charakterze makroekonomicznym. W dalszej części artyku-
łu zaprezentowane zostaną przyczyny zawodności rynku usług transportowych 
oraz rola, jaką odgrywa państwo w sytuacji, gdy zaburzone są mechanizmy samo-
regulacji na rynku lub konieczna staje się ingerencja w jego funkcjonowanie.

Przyczyny zawodności rynku

Każde przedsiębiorstwo, działając w swoim otoczeniu, staje się jego ele-
mentem i – w mniejszym lub w większym stopniu – uruchamia interakcje5. Prze-
jawem oddziaływania pomiędzy przedsiębiorstwami, występującym w każdym 
obszarze działalności gospodarczej, jest konkurencja. Konkurencja rynkowa 
sprzyja efektywności. Stanowi ona również silny bodziec do dokonywania in-
nowacji. Niedoskonałość konkurencji stanowi jednak, zgodnie z pierwszym pod-
stawowym twierdzeniem ekonomii dobrobytu, przyczynę zawodności rynku. 

2 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 90.
3 Tamże, s. 69.
4 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika..., s. 307.
5 A. Bajer-Gołębiewska, M. Zielenkiewicz, Wzajemne uwarunkowania mikro- i makrokonku-

rencyjności, http://www.ekonom.univ.gda.pl (czerwiec 2009).
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Aby rynek był efektywny, musi być na nim wystarczająco wielu producentów, 
z których każdy przekonany jest, że nie ma wpływu na cenę. Gdy istnieje konku-
rencja, przedsiębiorstwa decydują się na taką wielkość produkcji, która zapewni 
osiągnięcie efektywności w sensie paretowskim6. 

Model konkurencji doskonałej został stworzony przez ekonomistów w ce-
lach czysto analitycznych i opiera się na założeniach skrajnych7. Wiele jest jed-
nak rynków bliskich spełnienia założeń modelu konkurencji doskonałej, dlatego 
model ten stanowi swego rodzaju punkt odniesienia, niedościgły ideał, dzięki 
któremu badać można i porównywać wszelkie odchylenia i różnice8. 

Każdy rynek ma specyficzne cechy, od których zależy sposób przejawiania 
się konkurencji9. Sytuacja na rynku usług transportowych odbiega od ideału kon-
kurencji doskonałej. W gałęzi transportu kolejowego, morskiego oraz wodnego 
śródlądowego cała podaż pochodzi od kilku firm, które nazywamy oligopolem. 
Transport przesyłowy jest zmonopolizowany, natomiast gałęzie transportu lotni-
czego oraz samochodowego najbardziej odpowiadają warunkom wolnej konku-
rencji. 

Pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu nie występuje uczciwa kon-
kurencja, m.in. z powodu zróżnicowanego poziomu obciążenia kosztami korzy-
stania z infrastruktury oraz kosztami zewnętrznymi, które wywołują. W układzie 
gałęziowym mamy do czynienia z uczciwą konkurencją. Istnieją ograniczenia 
instytucjonalne kreowane przez państwo, jednak dotyczą one każdego przewoź-
nika i są tworzone w trosce o pożądaną jakość usług. 

Jednym z podstawowych kanonów europejskiej polityki transportowej było 
zagwarantowanie uczciwej konkurencji na zliberalizowanym rynku transporto-
wym. Podstawowym warunkiem stworzenia obiektywnych reguł konkurencji 
była harmonizacja narodowych reguł konkurencji w układzie gałęziowym oraz 
międzygałęziowym10.

W regulacjach dotyczących transportu w Europie mamy do czynienia rów-
nież z harmonizacją warunków konkurencji, która ma na celu wyrównanie szans 
wejścia i warunków działania na rynku usług transportowych poszczególnych 
przewoźników z różnych krajów lub gałęzi transportu. Polega ona na ujednoli-

6 J.E. Stiglitz, Ekonomia..., s. 93.
7 Ekonomia, red. J. Beksiak, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 82. 
8 Tamże, s. 82.
9 A Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydaw. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 238. 
10 E. Załoga, Strategie rynkowe wobec zmian w preferencjach klientów, Wydaw. Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 148.
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caniu takich obszarów, jak wymiary i ciężar pojazdów, zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, systemy podatkowe transportu, zasady rozliczania kosztów 
infrastruktury, zakres obowiązków służby publicznej oraz normy socjalne trans-
portu11.

Przyczyną ograniczeń konkurencji mogą być także działania państwa pole-
gające na przyznawaniu innowacyjnym producentom patentu, czyli wyłącznego 
prawa do wynalazku. Skutkiem istnienia patentów jest osłabienie konkurencji na 
rynku. Jest ona jednak ważnym bodźcem do dokonywania innowacji12. Przykła-
dem jest objęcie ochroną patentową metody wykrywania, czy system zapobie-
gający blokowaniu kół przy hamowaniu działa prawidłowo, lub objęcie ochroną 
wynalazku kontenera do transportu materiałów sypkich.

Kolejnym rodzajem zawodności rynku jest zawodność wynikająca z ist-
nienia dóbr publicznych, czyli takich, które nie byłyby dostarczane przez rynek 
lub byłyby dostarczane w niewystarczającej ilości, a wykluczenie kogokolwiek 
z udziału w korzystaniu z nich jest trudne lub niemożliwe. Nieefektywność ryn-
ku w przypadku istnienia dóbr publicznych wynika z faktu, że nie dostarcza on 
tych dóbr w wystarczającej ilości lub nie dostarcza ich wcale. Nieefektywność 
rynku w przypadku istnienia dóbr publicznych jest przesłanką stosowania przez 
państwo polityki interwencjonizmu13. Infrastruktura transportu ma cechy dobra 
publicznego. Jej rozwój, finansowanie i utrzymanie nie może się obyć bez udzia-
łu władz publicznych. Ponadto musi być ona kształtowana zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Poprzez odpowiednią politykę rozwoju infrastruktu-
ry państwo oddziałuje na strukturę gałęziową systemów transportowych, stwa-
rza warunki rozwoju przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu i w ten sposób 
oddziałuje pośrednio na degradacyjny wpływ transportu na środowisko14.

Istotną przyczyną zawodności rynku usług transportowych jest występo-
wanie efektów zewnętrznych. Ilekroć pojawiają się efekty zewnętrzne, rynkowa 
alokacja zasobów okazuje się nieefektywna. Ponieważ jednostki nie ponoszą peł-
nych kosztów negatywnych efektów zewnętrznych, które wywołują, skala ich 
działalności będzie zbyt duża; i odwrotnie – ponieważ jednostki nie przejmują 
wszystkich korzyści związanych z działalnością, której towarzyszą pozytywne 
efekty zewnętrzne, podejmą działalność na zbyt małą skalę15. Działalność trans-

11 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydaw. Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 344.

12 J.E. Stiglitz, Ekonomia..., s. 93.
13 Tamże, s. 94.
14 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka..., s. 61.
15 JE. Stiglitz, Ekonomia..., s. 96.
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portowa jest doskonałym przykładem rynku, na którym występują efekty ze-
wnętrzne. Przeważają te negatywne, związane z emisją zanieczyszczeń do at-
mosfery, zajętością terenu, hałasem, wypadkami drogowymi, kongestią. Gałęzie 
transportu są różnie obciążone kosztami zewnętrznymi, które wywołują. Jest to 
jedna z przyczyn braku uczciwej konkurencji pomiędzy gałęziami transportu.

Przekonanie, że rynek dostarcza zbyt mało informacji, a także niedosko-
nałość informacji, którymi dysponują konsumenci – są przyczyną zawodności 
rynku oraz powodem działań państwa. Pod wieloma względami informacja przy-
pomina dobro publiczne. Udostępnienie informacji nie zmniejsza jej ilości, którą 
dysponują inni. Efektywność wymaga, aby informacja była przekazana za dar-
mo lub aby pobierana opłata pokrywała jedynie rzeczywisty koszt wytworzenia 
informacji. Jednym z założeń, na których opiera się dowód obu podstawowych 
twierdzeń ekonomii dobrobytu, jest istnienie doskonałej informacji lub – dokład-
niej – to, że działania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w żaden sposób 
nie wpływają na preferencje i informacje. 

Celem wielu działań podmiotów rynkowych jest zdobycie informacji16. 
Jednostki lub partnerzy dysponujący przewagą informacyjną mogą uzyskiwać 
różnego rodzaju korzyści wynikające z jej posiadania. W realnych warunkach 
jednakowy dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji oraz za-
bezpieczenia się przed ryzykiem podjęcia błędnej decyzji – nigdy nie występu-
je17.

Najbardziej godnym uwagi działaniem na polu zapewnienia właściwej ilości 
informacji na rynku usług transportowych są informacje udostępniane statkom 
przez straż przybrzeżną oraz informacje meteorologiczne, tak ważne w więk-
szości gałęzi transportu. Niedoskonałość informacji o przepustowości dróg lub 
jej zmniejszeniu wywołanym przez remonty lub kolizje drogowe jest przyczyną 
zawodności rynku. Działanie na rynku usług transportowych opiera się na in-
formacji. Przekazywanie informacji jest w wypadku spedycji istotą działalności 
gospodarczej tego podmiotu.

Środki pieniężne na badania i prace rozwojowe (B + R) w różnych gałęziach 
gospodarki, również w transporcie, są szczególnie ważnym rodzajem wydatków, 
których celem jest zdobycie informacji. Kreowanie efektywniejszych rozwiązań 
poprzez poszerzanie informacji i wiedzy jest istotne dla współczesnego trans-

16 Tamże, s. 99, 100.
17 K.  Brzozowska, Problemy asymetrii informacji w zarządzaniu kapitałem  innowacyjnych 

przedsięwzięć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: „Ekonomiczne Problemy Usług” 
nr 18: Ekonomia – zarządzanie – transport. Ujęcie systemowe, red. W. Downar, Wydaw. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 46.
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portu, przed którym stawiane są wysokie wymagania. Podstawowe twierdzenia 
ekonomii dobrobytu, stanowiące podstawę przekonania o efektywności gospo-
darki, zakładają, że istnieje dany zasób informacji technologicznych, pomijając 
to, w jaki sposób dokonuje się w danej gospodarce alokacji zasobów na badania 
i prace rozwojowe18.

Ostatnim rodzajem zawodności rynku, dotyczącym w równej mierze całości 
gospodarki, jak i rynku usług transportowych, jest bezrobocie oraz inne zakłó-
cenia makroekonomiczne. Są one jaskrawo widocznymi przejawami niepełnego 
wykorzystania zasobu pracy i kapitału rzeczowego. Według niektórych ekono-
mistów bezrobocie stanowi najbardziej dramatyczne i najbardziej przekonujące 
świadectwo zawodności rynku. Według szacunków Komisji Europejskiej z maja 
2009 r., w związku z kryzysem gospodarczym stopa bezrobocia w Europie bę-
dzie nadal rosła, aż do 11% w 2010 r.19 Na rynku usług transportowych niewiele 
firm decyduje się na zatrudnianie nowych pracowników. Firma Apreo deklaru-
je piętnastoprocentowy wzrost liczby zatrudnionych osób, natomiast DPD chce 
zwiększyć zatrudnienie o ok. 10%, czyli o ponad 120 pracowników. Większość 
przedsiębiorstw transportowych swoją politykę opiera jednak na zwiększeniu 
wydajności istniejącej kadry20.

Rola państwa na rynku

Bez państwa rynek nie mógłby istnieć. Jest ono niezbędne, aby ustanowić 
prawa własności i zapewnić ich przestrzeganie, jak również zapewnić dotrzymy-
wanie umów. Powoduje to wzrost motywacji do gospodarowania w sposób eko-
nomiczny, brak rabunkowego użytkowania, wzrost chęci do modernizacji oraz 
wystarczającą motywację do oszczędzania i inwestowania21.

Przyczyny zawodności działania mechanizmu rynkowego są jednocześnie 
przesłankami stosowania interwencjonizmu przez władze państwowe. Podstawo-
we twierdzenia ekonomii dobrobytu jasno wskazują funkcje państwa. Do inge-
rencji państwa w mechanizm rynkowy dochodzi nawet wtedy, gdy rynek jest 
efektywny. Ma ono wówczas za zadanie zajmować się redystrybucją dochodów. 
Jednak z tego, że możliwe są działania państwa, które przynoszą korzyść w sen-
sie paretowskim, niekoniecznie wynika wniosek, że państwo powinno interwe-

18 J.E. Stiglitz, Ekonomia, s. 101.
19 Polski rynek TSL w 2008 r., „Rzeczpospolita”, 16.06.2009, http://www.rp.pl (czerwiec 2009).
20 Rynek transportowy powoli odżywa, tamże, 17.06.2009, http://www.rp.pl (czerwiec 2009).
21 J.E. Stiglitz, Ekonomia..., s. 108.
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niować w gospodarkę. Źródłem zawodności państwa może być sama istota tej 
instytucji, ponieważ realizuje ona swoje programy za pośrednictwem skompli-
kowanych procesów politycznych. Należy więc oceniać nie tylko cele programu 
politycznego, ale także sposób ich realizacji22.

Współzawodnictwo na rynku usług transportowych powinno opierać się na 
jednolitych uwarunkowaniach oraz swobodzie działania na rynku. Rozmiar in-
terwencji władz publicznych w rozwój i funkcjonowanie rynku usług transporto-
wych ze względów jakościowych opiera się na regulacji dostępu do rynku oraz na 
regulacjach w zakresie kształtowania i finansowania infrastruktury transportu, 
stymulowania rozwoju ekologicznie czystych, mniej energochłonnych i bezpiecz-
niejszych technologii przemieszczania oraz oddziaływania na przedsiębiorstwa 
w celu przystosowania ich do warunków określonych przez międzynarodowe 
konwencje23. Obserwując rynek usług transportowych oraz mając na uwadze wa-
runki, które sprawiają, że rynki stają się nieefektywne, należy stwierdzić, że jest 
on działem gospodarki, który funkcjonuje sprawniej, gdy rola państwa na tym 
rynku jest znaczna. 

Zakończenie

Niedoskonałości w działaniu mechanizmu rynkowego są przedmiotem za-
interesowania ekonomistów i polityków, którzy pracują nad skutecznymi sposo-
bami zapobiegania im. Model konkurencji doskonałej jest teoretycznym wzorem, 
z którego mogą oni czerpać, kreując politykę gospodarczą.

Politycy są zobligowani do takiego gospodarowania, które będzie zgodne 
z istniejącymi determinantami, będzie uwzględniało przyszłe uwarunkowania 
oraz dynamicznie reagowało na zmiany. Zachowanie podmiotów polityki, po-
legające na odpowiednio wczesnym reagowaniu na zmieniającą się sytuację na 
rynku, ma wpływ na ochronę państwa przed negatywnymi skutkami takich zda-
rzeń, jak istniejący obecnie na rynku europejskim kryzys gospodarczy.

Specyfika rynku usług transportowych, przejawiająca się w występowaniu 
na nim wielu cech braku efektywności, jest przesłanką ingerencji państwa na 
tym rynku. Najlepszym modelem w wypadku rynku usług transportowych jest 
model gospodarki mieszanej, w której nie tylko rynek, ale i władze biorą na siebie 
odpowiedzialność za otoczenie, w jakim żyją obywatele.

22 Tamże, s. 106.
23 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski: Polityka..., s. 345, 346.
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Streszczenie

W warunkach osłabienia gospodarki szczególne znaczenie przywiązuje się do wa-
runków, jakie powinny istnieć, aby była ona efektywna, oraz do zakresu interwencji 
państwa na rynku. W prezentowanym artykule przeanalizowano istotę efektywności 
rynku oraz warunków jego zawodności ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług 
transportowych. Analiza pozwoliła stwierdzić, że ingerencja państwa na rynku usług 
transportowych jest elementem warunkującym jego efektywny pod względem ekono-
micznym oraz sprawiedliwy społecznie rozwój. 

Zusammenfassung

DIE INEFFIZIENZ UND DIE ROLLE DES STAATES 
AUF DEM VERKEHRSMARKT

UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE VERKEHRSPOLITIK

Wenn auf dem Markt eine Krise herrscht, richten die Leute ihre Aufmerksamkeit 
auf Bedingungen, die Erfolg auf dem Markt versichern. In dem Artikel wird die Effi-
zienz auf dem Verkehrsmarkt analysiert. Die Analyse führt zur Schlussfolgerung, dass 
der Eingriff des Staates in das Verkehrsmarktgeschehen im wirtschaftlichen und sozi-
alen Sinne effiziente Entwicklung bedingt.



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 46 2009

MICHAŁ KUŚCIŃSKI  *

PRACE POCZTY POLSKIEJ 
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W KONTEKŚCIE OBSŁUGI KLIENTA KLUCZOWEGO 

Wprowadzenie 

Nowe spojrzenie na gospodarkę pozwala stwierdzić, iż przejście od rynku 
producenta do rynku konsumenta wywołało zmianę warunków, w jakich przed-
siębiorstwa są zmuszone prowadzić działalność. Wykorzystywany czynnik racjo-
nalnego wyboru wymusza na nich w warunkach konkurencyjności dokonywanie 
badań i szczegółowe poznawanie potrzeb wszystkich podmiotów uczestniczących 
w rynku, w odniesieniu do zasobów materiałowo-technicznych i świadczonych 
usług oraz sposobu ich organizacji i dostaw. 

Teoretyczne podstawy systemu logistycznego

Ekonomista Stefan Mynarski definiuje system jako celowo określony zbiór 
elementów oraz relacji zachodzących między tymi elementami i między ich 
własnościami. Własnościami są cechy poszczególnych obiektów, relacjami zaś 
stosunki wiążące poszczególne części z całością. Podobnie uważa inny ekonomi-
sta, Janusz Gościński, który pojęcie systemu rozpatruje w ujęciu całościowym, 
a nie poszczególnych elementów składowych. W swym wywodzie dochodzi do 
wniosku, że własności systemu jako całości nie są identyczne z własnościami, 
które charakteryzują jego elementy składowe, dlatego też elementy tworzące 
strukturę systemu są podporządkowane prawom istotnym dla całości, tzw. pra-
wom składania. 

*  Michał Kuściński – mgr, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji, Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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Wszelkie procesy logistyczne realizowane są w obrębie systemów logistycz-
nych. Systemy te rozpościerają się od miejsc pozyskiwania surowców (materia-
łów, wyrobów) do miejsc dostarczania wyrobów gotowych ostatecznemu nabyw-
cy. Funkcjonowanie systemów logistycznych polega na rozwiązywaniu wielu 
zadań i realizacji procesów logistycznych. Procesy logistyczne zaś koordynują 
przepływ towarów i informacji na całej drodze – od producenta, poprzez dys-
trybucję, aż do użytkowników gotowych wyrobów. Szeroki zakres stosowania 
systemów logistycznych powoduje, że są one formą zintegrowanego planowania, 
organizowania i realizacji dostaw materiałów oraz produktów. Podejście systemo-
we jest kluczem do zrozumienia logistyki i występuje zarówno na płaszczyźnie 
przestrzennej, jak i informacyjnej. Warunkiem koniecznym przy ocenie jest uję-
cie systemowe rozpatrywanych zjawisk w aspekcie sprawności funkcjonowania. 
Najistotniejszymi cechami, jakimi należy badać dane zjawisko, powinny być: 
− kompleksowość – ujawnianie różnorodności sprzężeń i relacji wewnętrznych 

rozpatrywanych zjawisk,
− holizm – rozpatrywanie procesów jako całości,
− kontekstowość – rozpatrywanie procesu ze względu na jego miejsce na tle 

całości systemu.
Z drugiej strony jako kryterium oceny danego procesu można zapropono-

wać:
− przydatność procesu i jego dopasowanie do wymagań systemu logistycznego,
− gotowość – czy proces jest realizowany w odpowiednim czasie,
− ekonomiczność, czyli czy realizacja procesu jest racjonalna ze względu na 

koszty,
− sterowalność pozwalającą ocenić sposób zarządzania procesem oraz prze-

pływ informacji, 
− odporność, która określa stopień utrzymania podstawowych funkcji procesu 

logistycznego w warunkach zakłóceń,
− bezpieczeństwo pozwalające ocenić poziom zagrożeń realizowanego procesu. 

W teorii systemów wychodzi się z założenia, że przy analizie systemów 
szczególnie istotną rolę odgrywa badanie związków między elementami syste-
mu. W tych kompleksowych interakcjach tkwi właśnie klucz do zdefiniowania 
struktury i zachowania się systemu. Określenie przedsiębiorstwa jako systemu 
zachowań, którego elementy są powiązane przez procesy transformacji, umoż-
liwia przełożenie zasad teorii systemów na obszar badań i działalności logistyki.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż fundamentalny wpływ na ogólną pozy-
cję rynkową organizacji mają czynniki:
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− wewnętrzne – leżące wyłącznie po stronie organizacji (np. stan posiadanych 
zapasów materiałów lub towarów, wyposażenie magazynów, stan i struktura 
taboru, a także kwalifikacje pracowników),

− zewnętrzne – o charakterze: przedsiębiorstwo–klient (np. zdolność do realiza-
cji zadań zgłaszanych przez klientów, elastyczność w dostosowywaniu oferty 
rynkowej do zmieniających się wymagań). 

W kontekście rozpatrywania systemu z punktu widzenia zintegrowanego 
łańcucha dostaw za priorytety należy uznać przede wszystkim:
− kompetencje oparte na czasie – każda organizacja obniża poziom swoich 

zdolności logistycznych z powodu niewystarczającej szybkości działań;
− kompetencje oparte na możliwościach – często trudna jest do określenia 

równowaga pomiędzy tym, „co organizacja może”, a tym, „co chce”;
− decyzje oparte na faktach – tylko takie podejście gwarantuje skuteczność 

podjętych działań;
− strategię organizacji odpowiadającą potrzebom rynku – satysfakcjonujący 

poziom sprzedaży wynika głównie z dostępności sieci;
− poziom jakości adekwatny do ponoszonych kosztów, który wynika z przyjęcia 

przez organizację jednej z dwóch opcji rynkowych, czyli nadania prioryteto-
wej roli kwocie zysku bądź procentowemu udziałowi w rynku;

− produkty oparte na wysokiej technologii.
Poniższy schemat obrazuje powiązania systemowe logistyki w danej organi-

zacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Rynek                 System           System          System                         Rynek
zaopatrzenia                       zbytu

                                  zaopatrzenia     produkcji      dystrybucji                   

                                                  Zintegrowany a cuch dostaw 

Powi zania systemowe przedsi biorstwa 

      Powi zania systemowe zaopatrzenia                     Powi zania systemowe dystrybucji 

Powi zania systemowe logistyki 

Rys. 1. Powiązania systemowe logistyki
Źródło: I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, 

Logistyka – wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, 
Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 30.
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Podejście systemowe rodzi konieczność optymalizacji systemowej, w której 
nadrzędną rolę odgrywa sprecyzowanie wkładu każdej składowej części systemu 
logistycznego – np. producenta, przewoźnika, dostawcy materiałów, hurtowni-
ków, detalistów – w procesie racjonalizacji zadań logistyki. Należy w tym miej-
scu wspomnieć, iż logistyka jest przede wszystkim procesem zarządzania całym 
łańcuchem dostaw, czyli od źródła pozyskania surowca (materiału) po miejsce 
ostatecznej konsumpcji dobra. Ponieważ klient tworzy w przedsiębiorstwie przy-
chody, cały łańcuch działań marketingowych i logistycznych powinien być nakie-
rowany na właściwą obsługę klienta. Coraz większego znaczenia nabierają dzia-
łania logistyczne, które przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej w obszarze 
kształtowania poziomu jakości obsługi klienta1. Poprzez działania logistyczne 
przedsiębiorstwo tworzy warunki do zadowolenia odbiorcy, realizując zasadę 
7W, czyli dostarczając właściwy towar, we właściwej ilości, z zachowaniem właś-
ciwej jakości, w odpowiednim czasie, na odpowiednie miejsce, po właściwych 
kosztach, dla właściwego klienta2.

Dostawcy, szczególnie producenci, zaczynają rozumieć, iż konkurują nie 
tylko swym produktem i jego ceną, lecz również poziomem obsługi. Pod pre-
sją zmian na rynku producenci, dystrybutorzy i usługodawcy logistyczni oferu-
ją klientom niezawodne dostawy, wygodę w obsłudze, niezbędną komunikację 
w sprawie zamówień i coraz krótszy czas dostawy3. Z kolei coraz więcej klien-
tów zaczyna podzielać pogląd, że ukryte koszty niedostatecznej obsługi mogą 
przewyższać nawet największe rabaty cenowe. Logistyka ma więc za zadanie 
zaoferować taki poziom obsługi, który pozwoli przywiązać do firmy dotychcza-
sowych klientów, pozyskać nowych, korzystających dotąd z usług konkurentów, 
poprawić image przedsiębiorstwa, zwiększyć jego sprzedaż i zyski oraz udział 
w rynku. Tak rozumiana obsługa klienta staje się strategicznym narzędziem kon-
kurowania na współczesnych rynkach4.

Cztery logistyczne elementy obsługi klienta: czas, niezawodność, komunika-
cja i wygoda – są zasadniczymi przesłankami stworzenia rozsądnego i efektywne-
go programu obsługi klienta. Elementy te tworzą również podstawy standardów 
realizowania logistycznej obsługi klienta. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 
wysoki poziom obsługi przyczynia się do zwiększenia udziału w rynku, o czym 

1 F. Kapusta, Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wydaw. Forum Naukowe, Poznań–Wroc-
ław 2006, s. 105.

2 I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, Logistyka – wybrane zagadnienia do stu-
diowania przedmiotu, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 22.

3 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s.10.
4 F. Kapusta, Zarządzanie..., s. 106.
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decydują przede wszystkim dwie istotne przyczyny. Po pierwsze klienci zazwy-
czaj są w stanie łatwo znaleźć akceptowane substytuty dla aktualnie kupowanych 
produktów lub usług, charakteryzujące się podobnymi właściwościami i zbliżoną 
ceną. Stopień trudności zmiany dostawcy jest relatywnie niski. Po drugie wyższy 
poziom obsługi klienta zmniejsza odpływ klientów. Nawet jeśli tylko 10% ogól-
nych kosztów producenta czy usługodawcy przypada na czynności logistyczne, 
to aż 50% wszystkich skarg klientów wynika z niedociągnięć logistycznych, 
a drugie 50% – z zastrzeżeń do samych produktów5. Stąd istotą współczesnego 
zarządzania łańcuchem dostaw jest synchronizacja strumieni popytu i podaży 
przepływających między uczestnikami z miejsc pozyskania surowców do miejsc 
ich konsumpcji. 

W konsekwencji można uzyskać łańcuch, który zapewnia nabywcom wzrost 
wartości dodanej przy jednoczesnej redukcji kosztów działań związanych z ge-
nerowaniem tej wartości. Współcześnie strategią realizującą ten cel jest ECR (Ef-
ficient Consumer Response) – skuteczna reakcja na potrzeby klientów lub efek-
tywna obsługa klientów6.

Koncepcja ECR to również pewnego rodzaju filozofia nowego podejścia 
przy prowadzeniu interesów. Ma ona na celu zastąpienie konkurencji wśród 
partnerów handlowych – ich współpracą. Jak wynika z wielu przeprowadzonych 
badań, ściślejsza współpraca dostawców z producentem może przynieść około 
30-procentową obniżkę kosztów operacyjnych w całym systemie ECR7.

Operatorzy pocztowi realizują dwa rodzaje potrzeb biznesowych, do któ-
rych zaspokajania wykorzystują rozwiązania logistyczne. Pierwszy – wynika-
jący z charakteru aktywności operatora pocztowego – obejmuje działania, które 
trzeba zastosować, aby mogły funkcjonować tradycyjne usługi pocztowe, ale tak-
że te zorientowane na świadczenie usług dla swoich podmiotów gospodarczych. 
Drugi rodzaj potrzeb biznesowych wiąże się ze świadczeniem usług logistycz-
nych na rynku zewnętrznym, a operator buduje ofertę, która wykracza poza jego 
standardową działalność pocztową. Dysponuje sprzętem i rozwiązaniami pozwa-
lającymi świadczyć wiele takich usług. Działania takie niewątpliwie wynikają 
z przeświadczenia, że każdy rodzaj działalności, na który jest zapotrzebowanie 
klienta, można rozwinąć w działalność biznesową. Poczta niemiecka stworzyła 
nawet automatyczną jednostkę biznesową Logistics, świadczącą usługi typowo 

5 Por. tamże, s. 109–115.
6 Por. A. Baranicka, ECR Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na 

klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, s. 13–22.
7 http://pl.wikipedia.org/wiki/ECR (czerwiec 2009).



168 Michał Kuściński

logistyczne, dedykowane np. obsłudze przesyłek gabarytowych i tych o niety-
powych wymiarach. Deutsche Post ma duże pole do popisu w sferze działań lo-
gistycznych. W jej strukturach działają DHL Global Forwarding oraz DHL Exel 
Supply Chain, czyli jednostki przejmujące rolę integratorów większych części lub 
nawet całych łańcuchów dostaw8. 

Transport jest uważany za klasyczny składnik usługi logistycznej, który 
dla działalności pocztowej jest podstawowym narzędziem transferu informa-
cji. Obecnie jednak na rynku funkcjonują łańcuchy dostaw, których obsłużenie 
wymaga szerszego asortymentu usług. Oprócz samego przetransportowania 
strumienia przesyłek oraz zarządzania informacją o nim jest jeszcze obsługa 
zamówień, cross-docking, czyli wieloetapowe przetwarzanie różnych strumieni 
ładunków, magazynowanie w centrach logistycznych, a także konfekcjonowanie 
i obsługa logistyki zwrotów. Podstawowym celem wdrażania kolejnych etapów 
rozwoju działań logistycznych narodowego operatora będzie uruchomienie me-
chanizmów do obsłużenia przesyłek trudnych i nietypowych, takich jak sprzęt 
AGD, RTV czy artykuły spożywcze, na których nadawanie jest zapotrzebowanie 
klientów. Sztuka zastosowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych sprowa-
dza się do ukierunkowania tej działalności na cykliczną pracę przy masowych 
strumieniach tych przesyłek9.

Którą drogę wybrać?

Firmy, które nie mają własnych magazynów ani środków transportu, wyko-
rzystują do tego celu firmy zewnętrzne, którym w całości zlecają obsługę. W jej 
ramach wynajęta firma dokonuje całej dystrybucji towarów. Tego typu usługi 
może świadczyć także narodowy operator pocztowy, ponieważ dysponuje wszyst-
kimi niezbędnymi do tego predyspozycjami (sprzętem, potencjałem logistycz-
nym). Wymaga to jednak od operatora redefinicji obszarów swojego działania. 
Chodzi o podjęcie decyzji, że naturalnym środowiskiem będą klienci zewnętrz-
ni, mający potrzeby wykraczające poza nadawanie korespondencji czy pojedyn-
czych paczek. Wymagać to jednak będzie od narodowego operatora podjęcia 
decyzji o sprofilowaniu swojej działalności dla podmiotów zewnętrznych, a nie 
tylko na użytek własny. Z drugiej strony operator pocztowy może zrezygnować 
z własnego zaplecza transportowego i korzystać z usług firmy zewnętrznej, która 

8 M. Michalski, Przyszłość poczty?, „Poczta Polska” nr 40, 6.10.2008, s. 9.
9 Tamże.
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organizowałaby transport ładunków pocztowych, samemu koncentrując się na 
core-business, czyli sprzedaży usług pocztowych10. To, na którą sferę działalno-
ści położyć nacisk, stanowi strategiczną decyzję każdego operatora. Operatorzy 
pocztowi, szczególnie narodowi, nie mogą jednak zupełnie zrezygnować z dzia-
łalności zasadniczej. Prawo zobowiązuje ich do świadczenia usługi powszechnej. 
Mają jednak możliwość tworzenia struktur koncentrujących się na świadczeniu 
innych usług, przygotowanych z myślą o klientach instytucjonalnych. Operato-
rzy pocztowi mają możliwość zbudowania osobnych struktur umożliwiających 
świadczenie takich usług. Dlatego najwięksi europejscy gracze z powodzeniem 
łączą różne rodzaje działalności – tak jak poczta niemiecka czy francuska.

Wobec coraz większych oczekiwań klienta, podyktowanych wzrostem świa-
domości swoich potrzeb oraz standardów narzucanych przez pokrewne segmenty 
globalizującego się rynku, firmy muszą wchodzić w coraz węższe specjalizacje. 
Ten operator, który najsprawniej je spełni, zdobędzie pozycję lidera. Tendencje 
rynkowe są takie, aby stworzyć możliwości nadawania korespondencji bez po-
trzeby przychodzenia do placówki pocztowej. Współczesny klient oczekuje, że 
ktoś odbierze przesyłki spod wskazanego adresu i dostarczy w inne wskazane 
tą samą metodą miejsce, umożliwiając dodatkowo komputerowe śledzenie całej 
trasy przebiegu przesyłki. Ponadto im dany klient więcej nadaje, tym bardziej 
oczekuje, że będzie traktowany indywidualnie oraz że operator dostosuje usługę 
do jego potrzeb.

Logistyka prokliencka

O znaczeniu kluczowych klientów dla finansowej kondycji Poczty Polskiej 
najlepiej świadczą liczby. W 2007 r. przychody, które wygenerowało kilkadzie-
siąt firm i instytucji, to niemal 30% ogółu przychodów pocztowych. Utrzymanie 
portfela kluczowych klientów oraz pozyskanie nowych jest sporym wyzwaniem, 
a także istotnym powodem do wszelkiego rodzaju usprawnień i unowocześnień 
ich obsługi.

Najwięksi kluczowi klienci Poczty Polskiej nadają duże ilości przesyłek, 
które drukują ich własne centra; przesyłki te stanowią ok. 30% całego wolumenu 
przesyłek ekonomicznych obsługiwanych przez Pocztę Polską. Opracowanie tak 
dużej liczby przesyłek jest ogromnym wyzwaniem, traktowanym priorytetowo. 
W skrócie cykl doręczenia polega na tym, iż przesyłki nadane przez klientów 

10 Por. tamże.
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kluczowych trafiają do węzłów ekspedycyjno-rozdzielczych (WER), gdzie są 
sortowane docelowo na użytek kolejnych węzłów, które pełnią funkcję węzłów 
odbiorczych. Tam odbywa się kolejne sortowanie, po którego zakończeniu prze-
syłki transportowane są do placówek oddawczych, gdzie z kolei muszą być jesz-
cze podzielone na rejony doręczeń. Cały cykl jest dość pracochłonny, obejmu-
je często trzykrotne sortowanie na różnych etapach „podróżowania” przesyłek. 
Pocz ta Polska przy współudziale swoich klientów chce ten cykl uprościć, a mia-
nowicie: firmy generujące największe strumienie przesyłek wykorzystają własne 
bazy danych swoich klientów i będą drukowały przesyłki wedle klucza sortują-
cego i powiązania go z bazą Ewidencji Jednostek Pocztowych Poczty Polskiej. 
Tak przygotowany przez kluczowych klientów wolumen znacząco usprawniłby 
proces opracowywania przesyłek w węzłach, wygenerowałby oszczędności oraz 
odciążył proces technologiczny. Poczta Polska uniknie dzięki temu sortowania 
tej samej partii przesyłek w trzech miejscach, umożliwiając w zamian uzyska-
nie dodatkowych opustów z tytułu bardziej szczegółowego posortowania prze-
syłek, według zasady: im więcej cyfr kodu pocztowego, tym większy opust, któ-
ry w przypadku posortowania przez nadawcę do poziomu rejonu doręczeń jest 
największy. Takie rozwiązania sprzyjają oczywiście poprawie terminowości do-
ręczania przesyłek oraz czynią ofertę Poczty Polskiej bardziej konkurencyjną11. 
Zaprezentowane poniżej schematy przedstawiają zarys funkcjonowania obecne-
go i przyszłego modelu opracowywania przesyłek nadanych przez kluczowych 
klientów.

KLIENT                 punkt             WER              transport         WER                     transport        WER       
druk                    pocztowy    NADAWCZY                     ODBIORCZY                               ODDAWCZY            ODBIORCA
przesy ek                                  sortowanie                            sortowanie                                     sortowanie                                          
                                                  na w z y                              na miejscowo ci                             na rejon  

         odbiorcze                           i urz dy pocztowe                          dor cze

Rys. 2. Dotychczasowy model opracowywania przesyłek od klientów kluczowych
Źródło: Drukowanie z sortowaniem, „Poczta Polska” nr 38, 15.09.2008, s. 10.

Dzięki nowemu modelowi opracowywania przesyłek będzie możliwe znacz-
ne zmniejszenie czasochłonności i pracochłonności w procesie technologicznym, 

11 Por. Drukowanie z sortowaniem, „Poczta Polska” nr 38, 15.09.2008, s. 10.
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a co się z tym wiąże – zwiększy się możliwość obsługi innych, równie ważnych 
klientów, przy zachowaniu lepszych parametrów jakościowych.

KLIENT                punkt                WER                 transport       WER                      transport     WER                   ODBIORCA
druk                     pocztowy      NADAWCZY                            ODBIORCZY                          ODDAWCZY     
i sortowanie                              z omini ciem                              z omini ciem                           z omini ciem                                     
przesy ek                                  sortowania                                  sortowania                                sortowania 
na rejony  
dor cze

Rys. 3. Docelowy model opracowywania przesyłek od kluczowych klientów
Źródło: jak w rys. 2.

Poczta Polska, po wielu latach teoretycznych założeń i opracowań na począt-
ku 2010 r. wprowadzi w życie projekt poczty hybrydowej i usług świadczonych 
z wykorzystaniem danych nazywanych bazodanowymi. Dzięki temu powinien 
wzrosnąć wolumen produkowanych, a tym samym nadawanych w ten sposób 
przesyłek. Poczta zaoferuje klientom łatwy, nowoczesny, a przy okazji tani spo-
sób kreacji korespondencji oraz bezpośredni dostęp do aktualnych baz danych, 
według których można przesyłki wysyłać do wybranego segmentu odbiorców12. 

Kolejną propozycją dla klienta kluczowego oraz masowego będzie Elektro-
niczna Książka Nadawcza (obecnie wdrażanie EKN jest prowadzone pilotażowo 
we współpracy z wybranymi klientami). Dzięki niej automatycznie generowane 
są druki wymagane przy nadawaniu przesyłek. Wpisane w tym programie dane 
będzie można powielać i wielokrotnie wykorzystywać. Wiele etapów pracy zo-
stanie zoptymalizowanych i skróconych zarówno po stronie nadawcy, jak i ope-
ratora narodowego. EKN to aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek 
pocztowych do nadawania. Program oferuje m.in. ewidencję adresatów, zakresów 
numerów nadawczych automatycznie przydzielanych podczas rejestracji prze-
syłek listowych i paczkowych, ewidencję umów zawartych pomiędzy nadawcą 
a Pocztą Polską. Poszczególne funkcje pozwalają na czytanie kodów kreskowych 
i wyszukiwanie według tych kodów, nadrukowanie na kopertach danych adresata 
i nadawcy, drukowanie nalepek „R” z kodem kreskowym, drukowanie adresów 
pomocniczych z kodem kreskowym dla paczek i przesyłek pobraniowych wraz 
z blankietami.

12 Mamy dla was ofertę, tamże, nr 17, 27.04.2009, s. 12.
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Ponadto Poczta Polska dzięki wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Telein-
formatycznego WiemPost dostarcza klientom oraz swoim służbom eksploatacyj-
nym informacji o tym, co się dzieje z przesyłką rejestrowaną na każdym etapie 
jej drogi do adresata – za pomocą sieci Intranet dla pracowników Poczty Polskiej 
oraz docelowo dla klientów poprzez Internet. Nie mając takiego systemu, narodo-
wy operator nie odpowiadałby w ogóle wymaganiom współczesnego rynku. 

Pozostając przy monitorowaniu przesyłek, warto wspomnieć, iż Poczta 
Polska, aby lepiej kontrolować terminowość, która jest obecnie najistotniejsza 
z punktu widzenia klienta, oraz zidentyfikować „wąskie gardła” swojego systemu 
logistycznego, zainwestowała w elektroniczny pomiar jakości, zwany AMQM. 
Specjalistyczne urządzenia (transpondery) umieszczane są w monitorowanych 
przesyłkach, a elementy diagnostyczne odczytują nadawane przez nie impulsy. 
Lokalizacja tych elementów w miejscach tzw. wejścia pozwala badać termino-
wość poszczególnych cyklów pracy na podstawie zarejestrowanych godzin „wej-
ścia” i „wyjścia” przesyłek. Zebrane w ten sposób informacje stanową kopalnię 
wiedzy dotyczącej strumienia przesyłek listowych, jego sprawnego zarządzania 
oraz szybkiej informacji o tym, czy przesyłki terminowo docierają do klientów. 

Podsumowanie

Wszystkie unowocześnienia oraz wprowadzane przez narodowego operato-
ra od roku 2009 zmiany naprawcze będą miały znaczący wpływ na jakość funk-
cjonowania Poczty Polskiej, co z pewnością zostanie zauważone przez klientów. 
Jednakże dla szerokiego otoczenia poczty jedne działania będą bardziej widoczne, 
inne mniej. W konsekwencji liczyć się będzie oczywiście nie to, co się zmieniło 
w Poczcie Polskiej, lecz jakie przyniosło to skutki. Narodowy operator, chcąc się 
dobrze przygotować do wyzwań, musi konsekwentnie wdrażać zapoczątkowane 
inwestycje w system logistyczny. Wszelkie badania i analizy pokazujące sytua-
cję ekonomiczną innych operatorów pocztowych w Europie jasno wskazują, że 
jeżeli chodzi o tradycyjny biznes pocztowy, w najbliższych latach nie ma się co 
spodziewać istotnej tendencji wzrostowej. Stąd o utrzymaniu dotychczasowych 
kluczowych i masowych klientów będą decydowały sprawny system logistyczny, 
jakość oraz nowe technologie wspomagające cały proces przyjmowania, prze-
mieszczania i doręczania przesyłek. W związku z niepewną sytuacją rynków glo-
balnych także rynek pocztowy już zaczął odczuwać spowolnienie, dlatego każdy 
klient będzie na wagę złota. Natomiast zagrożenia wynikające z działania zarów-
no obecnej jak i przyszłej konkurencji (po 2012 r.) dotyczą zwłaszcza obszarów 
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o dużej koncentracji nadawców i odbiorców. W związku z tym operator publicz-
ny powinien dążyć do intensyfikacji współpracy z klientami instytucjonalnymi, 
których obsługę najłatwiej i najchętniej mogą przejąć operatorzy konkurencyjni. 
Z drugiej jednak strony rozwój konkurencji prowadzi w konsekwencji do popra-
wy jakości i dostępności usług pocztowych na obszarze całego rynku13. 

Streszczenie

Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty 
kapitału, przemieszczania i magazynowania powodują dynamiczny rozwój usług logi-
stycznych. Na tle globalnego rynku usług pocztowych Poczta Polska dopiero zaczyna 
wprowadzać zmiany oraz innowacyjne rozwiązania, które mają spowodować, iż narodo-
wy operator będzie w stanie sprostać wymogom obecnego rynku. W swojej pracy autor 
prezentuje niektóre zapoczątkowane zmiany w systemie logistycznym Poczty Polskiej 
w kontekście wymogów, jakie stawia przed operatorem klient instytucjonalny.

Summary

POLISH POST’S WORKS 
IN THE DOMAIN OF INTRODUCING LOGISTIC SYSTEMS 

IN THE CONTEXT OF SERVICING THE KEY CLIENT 

Continuously increasing demands in the scope of clients’ servicing and increasing 
cost of capital, migration and storage cause dynamic development of logistic services. 
On the background of a global market of post services, Polish Post has already started to 
introduce changes and innovations, which are to cause that a native operator will be able 
be up to the demands of the modern market. 

The author in his work presents same changes which have been already introduced 
in the logistic system of Polish Post in the context of demands which are put by on insti-
tutional client of Polish Post. 

13 Por. Rynek usług pocztowych, red. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Oficyna, Warsza-
wa 2008, s. 560.
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WPŁYW DEKONIUNKTURY NA FUNKCJONOWANIE 
RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE

Wstęp

Przyjętym w 1989 r. modelem gospodarki Polski jest model gospodarki 
społeczno-rynkowej (art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Model ten, 
oparty  na bazie koncepcji Alfreda Müllera-Armacka i Ludwiga Erharda, jest po-
łączeniem gospodarki rynkowej z szerokim zabezpieczeniem socjalnym państwa. 
Rynkowy charakter przyjętego modelu poddaje gospodarkę Polski cykliczności 
wzrostu oraz wahaniom koniunkturalnym. 

Rynek usług medycznych uznawany jest za obszar względnie stabilny, gdzie 
relatywnie niska elastyczność popytu na specyficzny rodzaj usług chroni rynek 
przed wahaniami decyzji konsumpcyjnych. Niemniej jednak czynniki bezpo-
średnio niezależne od decyzji indywidualnych konsumentów (pacjentów) – takie 
jak zapowiadany w wyniku kryzysu spadek finansowania sektora, podyktowany 
wzrastającym bezrobociem – skorygują prognozy rozwoju. Celem artykułu jest 
wyeksponowanie wpływu bieżącej koniunktury na funkcjonowanie rynku usług 
medycznych w Polsce.

Symptomy dekoniunktury

W okresie 20 lat funkcjonowania polska gospodarka dwukrotnie weszła 
w fazę dekoniunktury. Okres pierwszego spowolnienia gospodarczego przypadł 
na lata 2000–2002, kończąc fazę szybkiego wzrostu gospodarczego, charakte-

* Anna Lachowska – mgr, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Wydział Ekonomii i Informa-
tyki, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.
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rystycznego dla początku okresu transformacji1. Produkt krajowy brutto (PKB) 
omawianego okresu wzrastał w tempie 1,5% rocznie2. Dekoniunktura objawiała 
się rosnącą liczbą bankructw przedsiębiorstw – i tak, w 2002 r. liczba ogłasza-
nych upadłości przedsiębiorstw wzrosła o 83% w stosunku do 1999 r.3 Miało to 
swoje skutki w postaci powiększającego się bezrobocia – jego stopa wzrosła w 
owym okresie z poziomu 15,1% w 2000 r. do poziomu 19,8% w 2002 r.4 Sympto-
mem trwającej dekoniunktury początku lat 90. był spadek poziomu konsumpcji 
do 3% rocznie, z poziomu 5–6% w latach 90. ubiegłego wieku5.

Okres drugiego spowolnienia gospodarczego przypadł na połowę roku 2008 
i trwa do dziś. Pomimo że prognozy przedstawiane zarówno przez rząd, jak i nie-
zależne instytucje wykluczają możliwość wejścia gospodarki polskiej w fazę kry-
zysu, istnieje wiele przesłanek wskazujących na recesję w sektorach przemysłu 
oraz usług. Tempo wzrostu PKB w 2008 r. wyniosło 4,3%, w porównaniu z ponad 
sześcioprocentowym wzrostem w roku poprzednim6. Spodziewana stopa wzro-
stu PKB w roku 2009 wynosi zaledwie 0,5%7. Prognozowana liczba upadłości 
w tymże roku w Polsce wzrośnie o ok. 25% w stosunku do roku 2008, w którym 
liczba ta spadła o 17% w stosunku do roku poprzedniego8. Analogicznie do okre-
su poprzedniego wzrasta liczba bezrobotnych – prognozowana stopa bezrobocia 
w 2010 r. ma sięgnąć 13,8% w porównaniu do poziomu 11,4% z roku 20079. 

Badanie wpływu dekoniunktury na kondycję podmiotów gospodarczych, 
przeprowadzone przez firmę Club New Connect w listopadzie 2008 r.10, wykazu-
je rosnące zaniepokojenie konsumentów. Około 34% badanych spodziewa się, że 
recesja negatywnie wpłynie na poziom ich życia. Obawy te wydają się uzasad-
nione: wysokość wynagrodzenia nominalnego w 2009 r. wzrosnąć ma o zaledwie 
2,1%, gdy w latach 2008 i 2007 wzrastała odpowiednio o 8,6 i 8,7%11.

1 A. Zelek, Dekoniunktura gospodarcza – wyzwanie czy bariera dla zarządzania strategicz-
nego, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań, red. R. Krupski, Prace Naukowe 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 14.

2 Polska na tle świata i Europy (w liczbach) 1995–2007, http://www.mg.org.pl (20.06.2009).
3 A. Zelek, Dekoniunktura gospodarcza..., s. 16.
4 Polska na tle świata i Europy...
5 A. Zelek, Dekoniunktura gospodarcza..., s. 13.
6 Polska na tle świata i Europy... oraz Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2008 r., http://

www.mg.org.pl (20.06.2009).
7 Założenia do projektu budżetu państwa na 2010 rok, http://www.mf.gov.pl (18.06.2009).
8 A. Zelek, Dekoniunktura gospodarcza..., s. 8.
9 Polska na tle świata i Europy... oraz Założenia do projektu budżetu...

10 Jak odczuwamy kryzys?, http://www.newconnect.pl (1.06.2009).
11 Założenia do projektu budżetu... oraz Polska 2008 – raport o stanie gospodarki, http://www.

mg.gov.pl (29.06.2009).
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Rola płatnika – NFZ

W świetle podanych informacji należy się spodziewać, iż spowolnienie gos-
podarcze nie pozostanie bez wpływu na funkcjonowanie rynku usług medycz-
nych w Polsce. Ograniczone, skromne środki przeznaczane na opiekę zdrowotną 
w Polsce (ok. 6% PKB; dla porównania: USA – 18%12, Niemcy – 10,7%, Szwajca-
ria – 11,5%, Słowacja – 6%)13 pomniejszone zostaną w wyniku rosnącego bezro-
bocia. Wpływy Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ze składek zdrowotnych, 
naliczanych od wynagrodzenia zatrudnionych osób (w obecnej wysokości 9%14), 
obniżane są w wyniku spadającej liczby zatrudnionych oraz wysokości ich wy-
nagrodzenia. Daje to podstawę do kwestionowania uzyskania założonych przez 
NFZ przychodów na rok 2009 w wysokości 56,5 mld zł (w 2008 r. wydatki NFZ 
wyniosły 51 mld zł, a w 2007 r. 41 mld zł). Przywołując wypowiedź prezesa NFZ 
Jacka Paszkiewicza: płatnik znalazł się w nietypowej sytuacji, w której wysokość 
gromadzonych przez NFZ składek maleje z miesiąca na miesiąc i z roku na rok, 
a prognozy wysokości spadku wpływów wynoszą 1,6 mld zł15. Należy również 
pamiętać, iż wzrost bezrobocia zwiększy jednocześnie obciążenie wydatków 
państwa w związku z opłacaniem składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych.

Podejmując środki zaradcze, Ministerstwo Zdrowia zapowiada podwyżkę 
składki zdrowotnej o jeden procent od początku 2010 r. Miałoby to jednak sens po 
zapowiadanym uszczelnieniu systemu w postaci przeprowadzonych przekształ-
ceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z planem 
„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 
system ochrony zdrowia” (tzw. plan B). W przeciwnym razie środki mogą zo-
stać zmarnotrawione, a podwyższona wysokość składki podniesie niepotrzebnie 
koszty pracy. 

Tymczasem władze NFZ, aby nie złamać ustawowego zapisu o zachowa-
niu co najmniej takiego samego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych, 
jak w roku poprzednim, dopuszczają sytuację, w której płatnik będzie wydawać 
więcej, niż posiada – poprzez pokrywanie bieżących wypłat z zaciąganych kre-
dytów.

12 Z. Tytko, Brukselski sztab zdrowia, „Menedżer Zdrowia” 2009, nr 4. 
13 Health at a Glance. OECD Indicators 2007, http://www.who.int (23.10.2008).
14 Minimalna podstawa (60%) wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-

pieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (plik PDF, 48 kB), 
http://www.zus.pl (23.06.2009).

15 J. Paszkiewicz, Witajcie w ciężkich czasach, „Gazeta Prawna” 2009, nr 77.
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Sytuacja zakładów opieki zdrowotnej

Spadek wpływów ze składek zdrowotnych przełoży się na obniżenie fi-
nansowania ochrony zdrowia, a w szczególności szpitali, na które przeznacza-
ne jest ok. 40% przychodów NFZ (w 2008 r. – 21 mld zł; planowane w 2009 r. 
– 23,9 mld zł). Panująca do tej pory sytuacja, w której planowane przychody 
przewyższały planowane wydatki, pozwalała na podział nadwyżki i pokrycie 
kosztów tzw. nadwykonań, czyli dodatkowych niezakontraktowanych wcześniej 
świadczeń. Plany finansowe NFZ, pozwalające na rozdysponowanie nadwyżki, 
ulegały zmianie nawet kilka razy do roku16. Kontrakty szpitali, podpisywane z 
NFZ na drugą połowę 2009 r., nie tylko nie przewidują wzrostu zakontraktowa-
nych świadczeń, ale w niektórych wypadkach – np. w województwie dolnoślą-
skim – zmalały o 30%17.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Planów finansowych NFZ na lata 2004–2009, 

http://www.mz.gov.pl (15.06.2009).

Jednocześnie prezes NFZ zapowiada, iż nie ma realnej szansy podwyższenia 
ceny punktu (obecnie 51 zł) w lecznictwie szpitalnym, zaskarżonej przez Ogól-
nopolski Związek Zawodowy Lekarzy18. Oznacza to, że i tak niemałe zadłużenie 
szpitali prawdopodobnie powiększy się jeszcze bardziej. Należy zaznaczyć, iż 
łączna wartość zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej w Polsce według stanu na koniec grudnia 2008 r. wynosi ok. 9,7 mld zł, w tym 

16 Plany finansowe NFZ, http://www.mz.gov.pl (15.06.2009).
17 Dolny Śląsk: kontrakty na drugie półrocze o 30 proc. niższe, http://www.rynekzdrowia.pl 

(17.06.2009).
18 J. Paszkiewicz, Witajcie w ciężkich czasach...
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2,6 mld zł stanowią zobowiązania wymagalne19. Część jednostek w wyniku zaist-
niałej sytuacji zacznie limitować świadczenia, co wydłuży kolejki oczekujących 
pacjentów.  Co więcej, należy oczekiwać, iż pojawiające się na rynku bariery 
kredytowe zahamują rozwój inwestycji szpitalnych, ciągle bardzo potrzebnych 
w polskim sektorze opieki zdrowotnej, w tym działań mających przystosować 
jednostkę do wymogów sanitarnych do 2012 r. Sytuację kredytową utrudniać 
będą dodatkowo inwestycje rządowe, na których potrzeby sprzedaż obligacji 
wyniesie 155 mld zł20. Wypieranie inwestycji prywatnych przez rząd zmniejszy 
sumę środków dostępnych na finansowanie działalności pozostałych podmiotów, 
w tym instytucji rynku usług medycznych.

Charakterystyczna dla fazy dekoniunktury niestabilność warunków utrudni  
przeprowadzenie planu restrukturyzacji polskich szpitali w ramach wspomnia-
nego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”, mającego na celu przekształcenie szpi-
tali w spółki prawa handlowego z większościowym udziałem państwa. Trudno 
bowiem oczekiwać gwarancji NFZ na zakontraktowanie usług w sytuacji nie-
przewidywalności spływu składek zdrowotnych. Słabnąca złotówka przyczyni 
się do wzrostu cen leków, a przez to również kosztów funkcjonowania szpitali, 
które przeznaczają na ten cel ok. 20–30% swojego budżetu. W związku z tym dy-
rektorzy szpitali nie będą prawdopodobnie zainteresowani wzięciem dodatkowej 
odpowiedzialności na swój zakład w postaci zawiłego procesu przekształceń.

Dekoniunktura nie wyeliminuje najsłabszych jednostek, jak ma to miejsce 
w przypadku przedsiębiorstw działających na wolnym rynku. Publiczne zakła-
dy opieki zdrowotnej chronione są bowiem zapisami ustawy o zakładach opie-
ki zdrowotnej, uniemożliwiającymi przeprowadzenie upadłości tych jednostek. 
Z pewnością jednak spowolnienie gospodarcze oraz idące za nim zmniejszone 
finansowanie zakłócą działanie tych podmiotów.

Działania rządowe

W wyniku konieczności poszukiwania oszczędności w budżecie państwa, 
podyktowanych dekoniunkturą gospodarczą, Ministerstwo Zdrowia ograniczyło 
planowane wydatki o 314 mln zł. Wskutek planowanych oszczędności w 2009 r. 
nie zostaną podjęte żadne nowe inwestycje. Ograniczony zostanie również dostęp 

19 Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w po-
dziale na województwa, http://www.mz.gov.pl (12.12.2008).

20 Rząd musi sprzedać obligacje za 155 mld zł, http://www.rp.pl (3.02.2009).
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szpitali do środków w ramach projektu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotne-
go pacjentów (ok. 1 mln zł na szpital)21. Obowiązek pokrycia kosztu części pro-
cedur wysokospecjalistycznych, finansowanych dotychczas z budżetu państwa, 
przekazany został do NFZ. W sytuacji dodatkowego obciążenia płatnika ograni-
czanie dostępu do świadczeń medycznych wydaje się nieuniknione.  

Do działań zaradczych rządu, oprócz wspomnianej zapowiedzi podniesienia 
składki zdrowotnej o jeden procent, należy opracowywana nowelizacja ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wprowa-
dzane zmiany w postaci opracowania gwarantowanego koszyka świadczeń, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu możliwości zawierania ubezpieczeń w celu pokry-
cia kosztu świadczeń niegwarantowanych lub świadczeń na wyższym poziomie, 
miałaby być impulsem do rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Rynek ten 
mógłby być źródłem dodatkowych środków finansowych w systemie, po czę-
ści przekierowanych z obrotów w szarej strefie. Niestety, spodziewana malejąca 
skłonność do konsumpcji, tak jak miało to miejsce w okresie pierwszego spo-
wolnienia gospodarczego, stanowić będzie poważną barierę rozwoju tego rynku. 
Przekreśli to dodatkowe potencjalne źródło finansowania systemu.

Rynek prywatnych usług medycznych

Rosnące bezrobocie oraz towarzysząca mu zazwyczaj ograniczona skłon-
ność do wydatkowania pieniędzy wpłyną negatywnie na prężnie rozwijający 
się rynek prywatnej opieki zdrowotnej. Według raportu firmy PMR pt. Private 
health care market in Central and Eastern Europe 2009 („Prywatny rynek usług 
medycznych w środkowej i  wschodniej Europie 2009”) rynek usług medycz-
nych w roku 2008 osiągnął w Polsce wartość 26 mld zł, co oznacza wzrost o 13% 
w stosunku do roku poprzedniego. Wartość ta obejmuje koszty rehabilitacji, diag-
nostyki oraz wizyt u lekarza, które są pokrywane bezpośrednio z kieszeni pa-
cjentów, jak również koszty abonamentów medycznych wykupionych w firmach 
medycznych wraz z usługami medycyny pracy oraz prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych. Rozwój omawianego rynku jest odpowiedzią na niedofinansowa-
nie oraz niesprawność powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Jest również 
szansą na poprawę  jakości systemu świadczeń medycznych.

Niestety, w wyniku braku regulacji rynku ubezpieczeń dodatkowych w Pol-
sce oraz wpływu dekoniunktury, wzrost tego rynku w roku 2009 wynieść ma 

21 R. Boruc, J. Wojteczek, Mapa zagrożeń w ochronie zdrowia, „Menedżer Zdrowia” 2009, 
nr 1.



181Wpływ dekoniunktury...

tylko 7%22. Oznacza to, że zarówno publiczny, jak i prywatny system świadczeń 
usług medycznych zostaną dotknięte skutkami spowolnienia gospodarczego.

Rynek farmaceutyczny 

Rynek farmaceutyczny charakteryzuje się zwykle większą odpornością na 
negatywne wpływy dekoniunktury gospodarczej. Dotyczy to głównie leków 
przepisywanych na receptę, na które popyt nie podlega wielkim wahaniom. Ma to 
związek z charakterem danego dobra, mającego na celu zaspokajanie podstawo-
wych potrzeb człowieka. Mimo to należy się spodziewać opóźnienia w spłatach 
za dostarczane leki. Na początku bieżącej dekady zaległości w spłatach Minister-
stwa Zdrowia w tym zakresie sięgały pół roku23. Jest to poważne zagrożenie dla 
płynności finansowej małych aptek i hurtowni. Wstrzymanie akcji kredytowej na 
rynku finansowym spowoduje, iż producenci leków niechętnie będą kredytować 
hurtowników, a ci z kolei – aptekarzy. Prawdopodobnie następować będzie kon-
solidacja hurtu farmaceutycznego. Mimo to prognozy dla rynku farmaceutycz-
nego są optymistyczne: według raportu firmy PharmaExpert wartość sprzedaży 
rynku farmaceutycznego w Polsce wynosiła w 2008 r. 24 mld zł i zwiększyła się 
o 11% w stosunku do roku poprzedniego. W 2009 r. rynek będzie wzrastał w tem-
pie 5%, co w porównaniu z innymi sektorami uznać należy za dobry wynik24.

Podsumowanie

Rynek opieki zdrowotnej, pomimo względnej odporności wynikającej 
z niskiej elastyczności popytu na jego dobra czy usługi, jest rynkiem poddanym 
rzeczywistym wpływom dekoniunktury gospodarczej. Spadek finansowania, 
wstrzymane inwestycje czy dalsze zadłużanie się szpitali to niektóre ze wskaza-
nych w artykule efektów wpływu globalnego kryzysu na funkcjonowanie rynku 
opieki zdrowotnej w Polsce w nadchodzącym czasie. Poziom weryfikacji zało-
żonego rozwoju rynku zależeć będzie od sprawności działania znajdujących się 
na nim podmiotów. Rozpoczęte w połowie roku 2008 spowolnienie gospodar-
cze zapewne nie wyeliminuje najsłabszych elementów polskiego systemu, choć 
z pewnością wskaże te elementy.

22 Private healthcare market in Central and Eastern Europe 2009, http://www.pmrpublications.
com (12.06.2009).

23 R. Boruc, J. Wojteczek, Mapa zagrożeń...
24 Tamże.
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Streszczenie

Przyjętym w 1989 r. modelem gospodarki Polski jest model gospodarki społeczno-
rynkowej. Rynkowy charakter modelu poddaje gospodarkę wpływom cykli koniunktu-
ralnych. Sektor opieki zdrowotnej, pomimo względnej odporności na wahania koniunk-
tury, odczuje negatywne skutki rozpoczętej w 2008 r. fazy spowolnienia gospodarczego. 
Spadek finansowania zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych, wstrzymanie 
inwestycji czy dalsze zadłużanie się szpitali zweryfikuje prognozy rozwoju tego rynku.

Summary

IMPACT OF RECESSION 
ON HEALTH CARE MARKET IN POLAND

Model of Polish economy implemented in year 1989, is social market economy. 
Market feature of this model decides about influence of business cycles on the economy. 
Although certain resistance to  business cycle phases, health care sector in Poland has 
been affected by recession started in 2008. Decrease in public as well private sources 
of sector financing, hold of investments or continuation of process of going into dept of 
hospitals will verify predictions of sector development.
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MARKETING RELACYJNY 
W USŁUGACH EDUKACYJNYCH

W dzisiejszych czasach postęp technologiczny, obserwowany przede 
wszystkim w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stymulu-
je rozwój społeczeństwa informacyjnego. Szczególną rolę w nim przypisuje się 
edukacji, zawłaszcza na poziomie wyższym, choć edukacja na średnim poziomie 
ma też niebagatelne znaczenie1.

System edukacyjny w Polsce ulega w ostatnich latach ciągłym przeobraże-
niom – wszak konieczne jest dostosowanie się do stale zmieniających się warun-
ków w otoczeniu i do wyzwań stawianych społeczeństwu informacyjnemu. Do 
głównych celów  reformy oświaty, skonkretyzowanych przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, należy zaliczyć podniesienie poziomu edukacji w społeczeń-
stwie przez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego, a także wy-
równanie szans edukacyjnych i sprzyjanie poprawie jakości edukacji rozumianej 
jako integralny proces kształcenia i wychowania2. Trzon zmian dotyczy struk-
tury systemu edukacji oraz programów szkolnego kształcenia. Profil przyszłego 
absolwenta szkoły, jego przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej – ge-
nerują i będą generowały przyszłą konkurencyjność poszczególnych podmiotów 
działających w gospodarce (w skali mikro), a także konkurencyjność polskiej 
gospodarki opartej na wiedzy i globalnym rynku (w skali makro). 

* Urszula Maciejczuk-Tytus – mgr, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania, 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński.

1 M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, 
Warszawa 2006, s. 9.

2  Diagnoza społeczna 2007, http://www.diagnoza.com (czerwiec 2009).
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Rynek edukacyjny jako usługodawca 

Rynek edukacyjny w Polsce charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem 
pod względem placówek edukacyjnych i klient może mieć trudności ze znale-
zieniem odpowiedniej oferty edukacyjnej. Dlatego też konieczne jest używanie 
różnorodnych instrumentów marketingu, by wykreować odpowiednie relacje 
i dostarczyć niezbędnych informacji ułatwiających wybór konkretnej oferty.

Usługi edukacyjne pełnią funkcję nauczania, dostarczania umiejętności 
i wychowania. Z ekonomicznego punktu widzenia tworzą i kształtują kapitał 
ludzki, który jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Efekt ten jest 
niestety mocno odsunięty w czasie, dodatkowo zaś nie należy zapominać o sto-
sunkowo wysokim ryzyku nieuzyskania zwrotu nakładów związanych z kształ-
ceniem.

Edukacja jest usługą szczególnego rodzaju, ponieważ bezpośredni udział 
w tym procesie biorą podmioty „wysoko wykwalifikowane” świadczące usługi 
edukacyjne (szkoły, uczelnie, ośrodki kształcenia) oraz adresaci tych usług (ucz-
niowie, słuchacze, studenci). Usługa edukacyjna od kilkunastu lat podlega pro-
cesom urynkowienia, co powoduje, iż organizacje te zaczynają funkcjonować na 
rynku jako typowi przedsiębiorcy mający swoich klientów. Do cech usługi edu-
kacyjnej, której specyfika  determinuje dobór instrumentów marketingowych, 
zaliczamy:
1) niematerialność usługi – cecha ta oznacza, że usługa ta nie ma cech fizycz-

nych, nie można jej dotknąć, zobaczyć jej efektów przed podjęciem decyzji 
o zakupie. Mimo że w usługach edukacyjnych stopień „niematerialności” jest 
bardzo duży, to jednak usługi tej nie można postrzegać jako tzw. usługi czy-
stej. W poszczególnych usługach elementy materialne występują w różnym 
stopniu i mają różne znaczenie dla ich przebiegu. Dodatkowo niematerialność 
powoduje, iż klient może mieć problemy z oceną płynących z nich korzyści, 
nawet po  zakończeniu świadczenia danej usługi;

2) niemożność nabycia prawa własności – nabywca ma tylko dostęp do danej 
usługi, bez możliwości posiadania jej tak, jak w przypadku dóbr material-
nych;

3) różnorodność – oznacza, iż usługi są niejednolite, niestandardowe i bardzo 
urozmaicone; 

4) nierozdzielność – polega na tym, iż usługa jest jednocześnie wykonywana 
i konsumowana, a dodatkowo nie można jej oddzielić od wykonawcy;
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5) nietrwałość – należy ją rozumieć jako brak możliwości istnienia usługi poza 
procesem jej świadczenia3.

Usługa edukacyjna świadczona przez szkołę ma także kilka specyficznych 
cech odróżniających ją od wszelkich innych usług, a mianowicie:
− jest interdyscyplinarna;
− rola uczniów ma dualny charakter, ponieważ są oni zarówno klientami szkoły, 

jak i jej finalnymi produktami;
− udział uczniów w tworzeniu usługi jest bardzo duży;
− uczniowie korzystają z danej usługi tylko raz;
− występuje przesunięcie czasowe możliwości oceny usługi;
− proces świadczenia usługi jest procesem bardzo złożonym;
− proces decyzyjny nabywców jest procesem wymagającym dużego zaangażo-

wania.

Marketing relacyjny – konieczność czy wybór?

Mimo że w dobie gospodarki opartej na wiedzy coraz większa część spo-
łeczeństwa zainteresowana jest kształceniem, to szkoły stają  w obliczu nara-
stającej walki konkurencyjnej. Chcąc jej sprostać, placówki oświatowe powin-
ny podjąć działania mające na celu poinformowanie, przekonanie i nakłonienie 
potencjalnego ucznia do skorzystania z usługi oraz działania przyczyniające się 
do pozytywnego wizerunku szkoły. Może się okazać, że tylko ponadprzecięt-
ny poziom zadowolenia klienta jest głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. 
W tym kontekście uzasadnione jest stosowanie podejścia marketingowego, które 
może przynieść wymierne korzyści uczelni czy szkole4. Zdaniem Philipa Kotlera 
do ważnych korzyści stosowania marketingu w usługach edukacyjnych można 
zaliczyć:
− lepsze wyniki w realizacji misji podmiotu edukacyjnego,
− wyższy poziom zadowolenia uczniów czy studentów,
− skuteczniejsze pozyskiwanie zasobów marketingowych,
− wyższą efektywność działań rynkowych5. 

3 H. Hall, Marketing w szkolnictwie, Wydaw. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, 
s. 121–122; por. M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych..., s. 33.

4 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym, red. K. Kowal-
ska, Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 123 
i n.

5 M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych ..., s. 30.
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Marketingowe podejście do sektora edukacyjnego w przeszłości mogło bu-
dzić wątpliwości, jednak nie należy zapominać, iż  główną rolą marketingu jest 
identyfikacja potrzeb i ich jak najlepsze zaspokajanie, co jest tak samo ważne 
w każdym sektorze gospodarki. Należy wskazać na konieczność badania rynku 
edukacyjnego przez pryzmat marketingu relacji, dlatego że po okresie kilkudzie-
sięciu lat, gdy uczniowie traktowani byli jako „zbiór niezindywidualizowanych 
jednostek”, następuje powrót do relacji „mistrz–uczeń”, która znana była edu-
kacji już od starożytności. Już wtedy bliskie relacje nauczycieli z uczniami były 
naturalnym podłożem wszelkich kontaktów i całego procesu edukacyjnego. 

W sferze usług edukacyjnych koncepcja marketingu relacyjnego nabiera du-
żego znaczenia ze względu na:
1) relacje powstające w sytuacji bezpośredniego dialogu między uczniem a na-

uczycielem,  warunkujące powstanie trwałych więzi i zależności,
2) znaczenie relacji firma edukacyjna – nauczyciele we wprowadzaniu strategii 

działania 
Dodatkowym impulsem zachęcającym szkoły do sięgnięcia po instrumenty 

marketingu było znalezienie się na jednolitym rynku Unii Europejskiej i poja-
wienie się nowych możliwości dla szkół, np. w zakresie współpracy międzyna-
rodowej. Jest to nowa sfera działania dla tych podmiotów, w której muszą się one 
odnaleźć. 

W stale zmieniającym się otoczeniu nie można stosować wciąż tych samych 
narzędzi walki o klienta. W swoich działaniach trzeba ciągle wychodzić o krok 
do przodu, dlatego też  zastosowanie marketing relacyjnego na rynku usług edu-
kacyjnych może mieć nowatorski charakter. Skoro usługa edukacyjna została 
„skomercjalizowana”, to dlaczego nie stosować na tym rynku narzędzi i rozwią-
zań, które sprawdziły się na innych rynkach? Konieczne jest także opracowanie 
zbioru reguł i narzędzi marketingowego kształtowania relacji zdefiniowanej jako 
„nauczyciele–uczniowie”, zgodnie z modelem zaprezentowanym na rysunku.

W nowym, zreformowanym modelu szkoły relacje zachodzące pomiędzy 
nauczycielem (1) a uczniem (2) mają charakter relacji zachodzących pomiędzy 
usługodawcą a klientem (B2C) (3). Na kształtowanie się tej relacji wpływ mają 
relacyjne (4) i klasyczne (5) determinanty konkurencyjności. Zmianie uległa 
koncepcja szkolnej nauki, gdzie proces uczenia się staje się procesem aktyw-
nym, a jego uczestnicy powinni współpracować znacznie ściślej niż dotychczas. 
Aby proces ten był skuteczny, uczniowie muszą dokonać zmian w wyznawanych 
wartościach, trzeba na nowo zdefiniować relację nauczyciel–uczeń. Relacja ta 
zmienia się, nauczyciel przestaje się ograniczać tylko do przekazywania wiedzy, 
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stając się również specjalistą w zakresie pomocy naukowej i konsultantem zbli-
żającym się tym samym do roli eksperta i trenera. Uczniowie natomiast muszą 
być aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się, mobilizującymi się i angażu-
jącymi samodzielnie i w grupach rówieśniczych w podnoszenie poziomu swojej 
wiedzy.

Bardzo ważne w nowym modelu szkoły jest przeciwstawienie współpracy 
dotychczasowemu współzawodnictwu, obecnemu niemal we wszystkich dziedzi-
nach szkolnego życia w formie różnego rodzaju rankingów, od wyników sporto-
wych począwszy, a skończywszy na rankingach szkół. Jak wykazują badania, 
relacje oparte na współpracy przynoszą lepsze efekty niż te, które opierają się 
na współzawodnictwie lub indywidualizmie. Uczenie się na zasadach współpra-
cy jest skuteczną metodą i ma bardzo pozytywny wpływ na powstanie klimatu 
sprzyjającego nauce6. 

Marketing relacyjny stawia na pierwszym miejscu relacje interpersonalne, 
dlatego też konieczny jest układ partnerski pomiędzy stronami, zapewniający 
współpracę i trwałą równowagę marketingową. Dla szkoły będzie to oznaczało 
wypracowanie własnej kultury organizacyjnej, dla ucznia zaś – poczucie partner-
stwa i wspólne kreowanie wartości końcowej. W usługach edukacyjnych stwo-

6 R. Pachociński, Oświata XXI wieku – kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999, s. 77–88.
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         ( 3 )  
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k o n k u r e n c y jn o c i  
               ( 4 )  

K la s y c z n e   
d e t e r m in a n ty   
k o n k u r e n c y jn o c i  
             ( 5 )  

Model przedstawiający relacje zachodzące pomiędzy nauczycielami a uczniami
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Mitręga, Marketing relacji – teoria i praktyka, 

CeDeWu, Warszawa 2005.
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rzenie takiego układu jest możliwe dzięki upodmiotowieniu ucznia7. Przyjęcie 
takiego toku myślenia sprowadza się do koncentracji na: 
1) zarządzaniu relacjami, gdzie najważniejszą kwestią będzie zarządzanie per-

sonelem (w szczególności nauczycielami), 
2) stałym monitorowaniu jakości pracy szkoły8.

Jak słusznie zauważa Peter Ferdinand Drucker, mamy dziś do czynienia 
z takim porządkiem ekonomicznym, gdzie nie klasyczne czynniki produkcji, 
lecz wiedza jest kluczowym zasobem ekonomicznym9. Społeczności zmierzają 
ku społeczeństwu opartemu na zdobywaniu, przetwarzaniu i tworzeniu wiedzy. 
Odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne są poważne przeobrażenia w szkolni-
ctwie, mające charakter zmian ilościowych, przekształceń strukturalnych i orga-
nizacyjnych. Dzięki nim wzrasta dostępność do edukacji i zmieniają się metody 
przekazywania wiedzy. Polskie szkoły (w szczególności publiczne) przystępują 
do zmiany strategii działania i poszukują nowych sposobów funkcjonowania po-
przez właściwe kształtowanie relacji na rynku. Nowa rzeczywistość rynkowa, 
w której placówki oświatowe borykają się z niżem demograficznym, wymusza 
na zarządzających konieczność adaptacji marketingu do sfery zarządzania pla-
cówką oświatową, a także daleko idące udoskonalenia w zakresie promocji.

Marketing relacji na rynku usług edukacyjnych jest nowatorskim podej-
ściem mogącym wspomóc szkoły w staraniach o  zapewnienie sobie klientów 
(uczniów), choć działania takie mogą się spotkać z oporem społecznym. Dodat-
kowo podejście to zmniejsza niebezpieczeństwo rozwoju organizacji w kierunku 
przez nikogo nieoczekiwanym, przyczyniając się do  lepszego zaspokajania po-
trzeb uczniów.

Streszczenie 

W społeczeństwie informacyjnym szczególną rolę przypisuje się edukacji. Profil 
przyszłego absolwenta szkoły, jego przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej 
generuje konkurencyjność poszczególnych podmiotów działających w gospodarce, a tak-
że konkurencyjność polskiej gospodarki opartej na wiedzy i globalnym rynku. Pomimo 
iż obecnie coraz większa część społeczeństwa zainteresowana jest kształceniem, szkoły 
stają  w obliczu narastającej walki konkurencyjnej, co wymusza na zarządzających ko-
nieczność adaptacji marketingu do sfery zarządzania placówką oświatową.

7 Dzięki reformie systemu edukacji uczeń stał się pełnoprawnym i najważniejszym uczestni-
kiem tego systemu.

8 Niektóre placówki mają systemy zarządzania jakością oparte na ISO. 
9 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2005.
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Summary

THE RELATIONSHIP MARKETING 
IN EDUCATION

Education in the informative society has a particular role. The profile of the future 
graduate, his preparation for the professional activity has an influence on competition 
of economy which are based on knowledge and global market. Although more and more 
people are interested in education, schools face the problem of growing competition. That 
is why relationship marketing should be adopted to the management. 
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KLASTRY W CZASACH KRYZYSU

Wstęp

Obecnie na świecie i w Polsce dużo mówi się i pisze na temat klastrów i pro-
cesów klasteringowych. Po dodaniu zmiennej w postaci kryzysu gospodarczego 
okazuje się, że klastry pozwalają przetrwać małym i średnim przedsiębiorstwom, 
gdyż poprzez równoczesną kooperację i konkurencje, tzw. co-opetition, stają się 
panaceum na problemy, które występują w gospodarce. 

Na temat klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce pisze się coraz więcej, 
i to nie tylko pod kątem analiz naukowych, które są pożądanym materiałem kon-
cepcyjnym i źródłowym wspomagającym powstawanie inicjatyw klastrowych. 
Są one również materiałem czysto rynkowym – przewodnikiem dla mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które zmagają się w ostatnim okresie z kryzysem 
bądź osłabieniem gospodarczym1. Polskie przedsiębiorstwa to w większości pod-
mioty gospodarcze funkcjonujące w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dokonujące się w gwałtownym tempie zmiany otoczenia powodują powstawanie 

*  Magdalena Małachowska – mgr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 W prasie codziennej i na gospodarczych portalach internetowych prowadzona jest zacięta 
dyskusja na temat tego, czy Polskę dotknął kryzys ekonomiczny, czy jest to tylko spowolnienie 
gospodarki. Stan kryzysu jest określany przez wskaźniki makroekonomiczne, takie jak wysokość 
produktu krajowego brutto i poziom inflacji. W czerwcu 2009 r. analitycy Narodowego Banku 
Polskiego  w Raporcie o inflacji potwierdzają, że Polska nadal ma szansę uniknąć recesji, pomimo 
skurczenia się gospodarki w trzecim kwartale bieżącego roku – http://www.nbpnews.pl/pl/akt/
wiadomosci/raport-o-inf-0609 (czerwiec 2009). Z punktu widzenia mikroekonomii należy pa-
miętać, że każde przedsiębiorstwo jest jednostką indywidualną, dlatego też różne determinanty 
mogą dysharmonizować jego sytuację na rynku. Takie czynniki, jak pogorszenie się płynności 
finansowej, wysokie koszty stałe, brak doświadczenia kadry zarządzającej oraz utrata płynności 
ze strony kontrahentów, recesja w branży, kryzys gospodarczy państwa, czynniki atmosferyczne, 
załamanie się rynku, wzrost konkurencji, utrata największego kontrahenta, zmiany w zakresie 
prawa, wzrost cen półproduktów, ograniczenia popytu – generują w danej jednostce czasu dys-
funkcję  podstawowych działań przedsiębiorstwa, doprowadzając niekiedy do jego upadku. 
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zjawisk dających duże szanse rozwojowe dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie 
tworzących wiele zagrożeń – w postaci nasilającej się konkurencji, rosnącej mię-
dzynarodowej współzależności firm, wzrastających wymagań nabywców, coraz 
bogatszej gamy produktów o skracającym się cyklu życia oraz tendencji indywi-
dualizacji konsumpcji. Wszystko to sprawia, że w sytuacji turbulentnego i bar-
dzo szybko zmieniającego się otoczenia pojawia się potrzeba wykraczania poza 
działania jednego przedsiębiorstwa i wchodzenia w kooperacje, które pozwolą 
przetrwać w warunkach kryzysu gospodarczego, ale również umożliwią wyko-
rzystanie szans, jakie daje faza rozkwitu i ożywienia gospodarczego. Odpowie-
dzią na te tendencje jest funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach inicjatyw 
klastrowych.

Inicjatywy klastrowe w Polsce

Zdefiniowana w literaturze charakterystyka klastra opiera się na trzech 
atrybutach2:
1) możliwych do zaobserwowania, takich jak relatywna bliskość przestrzenna, 

zwykle wysoka gęstość – natężenie aktywności gospodarczej, obecność licz-
nych firm zaangażowanych w tę samą, podobną lub substytucyjną działal-
ność;

2) konstytuujących istotę klastra, czyli powiązanie pomiędzy firmami jako re-
zultat subcontactingu;  przy wykorzystaniu różnych form kooperacji, określo-
ny poziom specjalizacji;

3) wynikających z teorii związanych z koncepcją klastra – moment powstania 
i związane z tym  uwarunkowania historyczne, kolektywny proces uczenia 
się, sieci społeczne, które wynikają z transakcji między producentami i han-
dlującymi, efekty zewnętrzne wynikające z powiązań i sieci, rola lokalnych 
instytucji, rola samorządów terytorialnych, wspólne korzenie kulturowe, 
sprzyjające i wspierające otoczenie instytucjonalne, warunki sprzyjające bu-
dowaniu relacji opartych na zaufaniu pomiędzy partnerami w biznesie, at-
mosfera zaufania i brak oportunizmu lub jego ograniczenie, podobny poziom 
technicznego zaawansowania, skomplikowania, rozpowszechniona imitacja 
produktów w skali lokalnej, wspólne zasoby siły roboczej, wspólne, dzielone 
kompetencje techniczne.

2 M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonaliza-
cja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 40.
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Natomiast z empirycznego punktu widzenia przedsiębiorca może osiągnąć 
wiele korzyści z członkostwa w inicjatywie klastrowej – np. poprzez współpracę 
ze swoim konkurentem dokonując zakupu sprzętu, technologii, know-how, która 
dla pojedynczego podmiotu nie jest możliwa do osiągnięcia; może zorganizować 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzić wspól-
ne działania promocyjne, takie jak strony internetowe, wspólne imprezy i stoiska 
targowe, materiały promocyjne. Członek inicjatywy może również zarządzać 
i obracać nieruchomościami, współpracować z zapleczem naukowo-badawczym, 
organizować giełdy kooperacyjne, harmonizować system zarządzania jakoś-
cią, budować markę towaru, organizować szkolenia oraz wymieniać się wiedzą 
i doświadczeniem3. Mnogość korzyści wynikających z funkcjonowania firmy 
w klastrze prowadzi do zwiększenia dynamiki współpracy w ramach inicjatyw 
klastrowych. W Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat powstało około stu inicjatyw, 
z czego blisko 25 faktycznie ciągle podejmuje działania. Jedne powstały oddol-
nie, jako inicjatywy przedsiębiorstw, drugie to inicjatywy odgórne, powoływane 
przez różnego rodzaju instytucje okołobiznesowe, uczelnie wyższe i samorządy 
lokalne.

Z przeprowadzonego w 2008 r. badania4 wynika, że inicjatywy zostają 
założone głównie przez stowarzyszenia. Bardzo często też powstają w ramach 
uczelni wyższych, parków naukowo-technologicznych, agencji rozwoju, agen-
cji przekształceń oraz zostają zainicjowane przez spółki handlowe (zob. tabelę). 
Ta różnorodność wynika ze specyfiki regionu oraz bardzo często z dostępności 
środków unijnych. Taka zależność oznacza, że w Polsce najwięcej klastrów po-
wstaje w systemie odgórnym, co może się przyczynić do nowych inicjatyw, lecz 
niekoniecznie musi determinować ich rozwój. 

Istotnym wskaźnikiem rozwoju tego typu kooperacji w Polsce są dotacje 
z Unii Europejskiej, które znalazły się w zasięgu polskich przedsiębiorstw. Mają 
one służyć wsparciu małych i średnich firm, będąc jednocześnie formą walki 
z bezrobociem, redukcji barier biurokratycznych, badań, innowacji, technologii 
informatycznej oraz różnego typu szkoleń i stając się głównym czynnikiem ich 
rozwoju. Tak zaprogramowane działania pomagają uniknąć udzielania pomo-
cy pod wpływem żądań branż lub przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie 
oraz otrzymywać środki finansowe na pobudzenie działania i rozwój inicjatywy 
klastrowej. Takie dotacje – m.in. w marcu 2009 r. na rozwój międzynarodowej 

3 M. Kołtuniak, Firmom, które współpracują ze sobą, „Rzeczpospolita”, 3.02.2009, s. 10. 
4 J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Amaro, Szcze-

cin 2008.
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współpracy klastra w zakresie badań, rozwoju lub innowacji – przyznała Polska 
Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu wsparcia Innovation 
Express. Kilka klastrów w Polsce: Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny, Medy-
cyna Polska Południowy Wschód, Alternatywny Klaster INFO oraz Wielkopolski 
Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELPROTECH, otrzymało dofi-
nansowanie na łączną kwotę 2 158 061,15 PLN5. Równocześnie z dotacji unijnych 
na lata 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
inicjatywy klastrowe mają szansę zdobyć w konkursach środki w wysokości po-
nad 100 mln euro na działania doradcze i szkoleniowe, inwestycje w budowę 
struktur organizacyjnych oraz zarządzania, opracowywanie strategii rozwoju, 
infrastrukturę, inwestycje na rzecz funkcjonowania i rozwoju oraz wzmacniania 
powiązań kooperacyjnych i na działania marketingowe. Należy mieć również na 
uwadze, że bez względu na formę prawną czy okres powstawania i działania, ini-
cjatywy klastrowe powinny się skupić na stymulowaniu interakcji w ramach kla-

5 http://www.parp.gov.pl/index/index/780 (30.06.2009).

Rozmieszczenie inicjatyw klastrowych w Polsce 
pod kątem instytucji zarządzającej animatorem klastra

Województwo

Fundacja/ 
stowarzysze-
nie/zrzeszenia 

przedsiębiorców

Instytut Badaw-
czo-Rozwojowy/ 

instytuty 
technologiczne

Centra przed-
siębiorczości/ 

agencje rozwoju 
regionalnego

Uczelnie 
wyższe/ 

inkubatory In
ne

Podkarpackie 5
Pomorskie 1 4
Kujawsko-pomorskie 1
Dolnośląskie 2 2
Małopolskie 3 2
Warmińsko-mazurskie 2
Wielkopolskie 2 1 2 1
Śląskie 2 1 1
Lubelskie 1 1
Mazowieckie 4 1 1 1
Zachodniopomorskie 1 1 1
Podlaskie 2 1
Łódzkie 1 1
Ogólnopolski 1 1 2

Źródło:  J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Amaro, 
Szczecin 2008, s. 66.
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stra, koordynowaniu współpracy oraz oddziaływaniu na warunki ramowe jego 
funkcjonowania. Jednocześnie powinny one dążyć do rozwiązywania specyficz-
nych dla danego klastra zadań pragmatycznych. W każdym przypadku obszary 
współpracy powinny być ustalone drogą jak najszerszego konsensusu i odpowia-
dać na rzeczywiste potrzeby konkretnych uczestników klastra6.

Wnioski

Podstawowy wniosek, jaki nasuwa się po analizie literatury i badań z za-
kresu powstawania, rozwoju i zarządzania inicjatywami klastrowymi w Polsce, 
to fakt, że jest to jeden z etapów rozwoju przedsiębiorstwa zorientowanego na 
podnoszenie konkurencyjności na rynku ogólnokrajowym, ale i międzynaro-
dowym. Korzyści, które przedsiębiorcy otrzymują w ramach współdziałania 
w inicjatywie, wspierają jego funkcjonowanie w trudnym i zmiennym otoczeniu. 
Dlatego też prowadzenie działalności gospodarczej prowadzi do zmiany myśle-
nia w kategoriach operacyjnych na myślenie strategiczne. Stąd również kolejny 
wniosek, który potwierdza, że klastry to recepta na przetrwanie w czasach kry-
zysu. Współczesne środowisko funkcjonowania przedsiębiorstw charakteryzuje 
się szybkimi przeobrażeniami jego elementów składowych. Tempo i głębokość 
zmian dotyczą szczególnie techniki i technologii produkcji, świadczenia usług 
oraz rynkowych uwarunkowań działania. Stanowi to dla przedsiębiorstw pod-
stawową przesłankę poszukiwania nowych form i struktur organizacji własnej 
działalności oraz powiązań z podmiotami działającymi w ich otoczeniu, takich 
jak klastry, alianse strategiczne czy marketing partnerski7. Inicjatywy klastrowe 
generują korzyści w postaci wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorstw, nowych 
produktów czy usług, umożliwiając utrzymywanie pozycji konkurencyjnej na 
rynku, a nawet zdobywanie jego nowych obszarów, zwłaszcza w wymiarze mię-
dzynarodowym. 

Streszczenie

Powstawanie inicjatyw klastrowych w Polsce to jeden z czynników determinują-
cych zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorcy, regionu i kraju. Komisja Europej-
ska, tworząc Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, przekazuje narzędzie fi-

6 Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie struktury gospodarki województwa pomor-
skiego, IBnGR, Gdańsk 2008, s. 6.

7 Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, red. J.W. Wiktor, E. Zeman- 
-Miszewska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s. 236.
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nansowe, które ma realizować ten cel. Wydaje się oczywiste, że w sytuacji spowolnienia 
gospodarczego, które dotyka Polskę, dotacje te dają szansę na rzeczywiste zwiększenie 
konkurencyjności, zarządzania, innowacyjności oraz internacjonalizacji tego łańcucha 
gospodarczego. Sytuacja osłabienia gospodarki polskiej i recesji na rynku europejskim to 
moment, w którym przedsiębiorcy mogą generować wzrost i rozwój, wchodząc w układy 
współpracy, jakimi są klastry.

Summary

CLUSTER INITIATIVES 
DURING CRISIS

Cluster initiatives which have appeared in Poland for the last four years are one of 
a factor which determine increasing competitiveness in companies, regions and coun-
tries. European Commission built an Innovation Economy Operational Program which is 
a financing tool to accomplish that goal. It seems that in the situation when the markets 
slow down getting to the recession stage which is actually happening in Poland, subsidies 
are a chance for companies, regions and country’s competitiveness, management, inno-
vation and internationalization growth. Actually, this is the right moment, while getting 
into a cluster initiative, companies may gain their market and financial goals much easier, 
rather than exist by them self in the rough and turbulent environment.
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Wstęp

Problematyce handlu usługami w polskich pracach naukowych z zakresu 
międzynarodowych stosunków gospodarczych poświęca się w ostatnim okresie 
coraz więcej miejsca. Nadal jednak zainteresowanie tą tematyką jest stosunkowo 
niewielkie. Wiąże się to zapewne z faktem, iż znaczenie usług w naszym han-
dlu zagranicznym również jest relatywnie małe. W związku z tym udział Polski 
w światowych obrotach usługowych także od lat pozostaje na niskim poziomie. 

Sytuacja ta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badań w zakresie 
możliwości poprawy wyników naszego eksportu usług, tym bardziej że w najbliż-
szej przyszłości należy się spodziewać zwiększonego zainteresowania handlem 
usługami. Wzrost roli usług w wymianie międzynarodowej jest bowiem jednym 
z megatrendów rozwojowych współczesnego etapu międzynarodowego podziału 
pracy. Zjawisko to nadal będzie się rozwijało i dotyczyło Polski jako partnera 
rynku światowego. 

Pozycja Polski na międzynarodowym rynku usług czystych 

Analiza pozycji kraju w światowym handlu usługami opiera się najczęściej 
na statystykach systematycznie budowanych na stałych zasadach metodologicz-
nych opracowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w odniesieniu 
do bilansów płatniczych krajów. Międzynarodowa wymiana usług czystych (tzw. 
nieczynnikowych) obejmuje wówczas transport, podróże oraz tzw. usługi pozo-

*  Katarzyna Nowacka-Bandosz – mgr, Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych 
Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szcze-
ciński.
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stałe, wśród których wyszczególnia się usługi łącznościowe, budowlane, ubezpie-
czeniowe, finansowe, informatyczne i informacyjne, patenty i prawa autorskie, 
pozostałe usługi biznesowe oraz usługi kulturalne, rekreacyjne i usługi dla lud-
ności1.

W zaprezentowanym powyżej ujęciu usług czystych odsetek przypadający 
na Polskę w światowym eksporcie i imporcie charakteryzował się od połowy lat 
90. XX w. do połowy obecnej dekady tendencją spadkową. W ostatnich latach ten 
niekorzystny trend został w końcu odwrócony, ale udział Polski w międzynaro-
dowych obrotach usługowych nadal utrzymuje się na niskim poziomie. W 2008 r. 
było to ok. 0,9% światowego handlu usługami (por. rys. 1), co lokuje nas niestety 
dopiero w odległej trzeciej dziesiątce krajów na świecie. 
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Rys. 1. Udział Polski w handlu usługami na świecie w latach 1994–2008 
(w %; świat = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WTO, Statistics Database Online.

Od lat rola Polski na międzynarodowym rynku usług jest zatem mała. Wy-
nika to przede wszystkim z niskiej wartości sprzedaży tzw. usług pozostałych, 
których odsetek światowego eksportu przypadający na Polskę był szczególnie 
niski i wynosił zaledwie ok. 0,5% (por. tab. 1). Wyższą o kilka punktów procento-

1 W klasyfikacji usług w handlu międzynarodowym wyszczególnia się – oprócz usług czy-
stych – również usługi czynnikowe, tj. transakcje polegające na odstępowaniu innemu krajowi 
czynników produkcji (pracy i kapitału), traktowanych tu jako swoiste usługi generujące docho-
dy od a) kapitału zainwestowanego za granicą (dywidendy i inne) oraz b) pracy za granicą. Por. 
H. Nakonieczna-Kislel, Usługi w wymianie międzynarodowej, w: J. Dudziński, H. Nakoniecz-
na-Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydaw. Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu, Szczecin 2007. 
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wych wartość odnotowano w odniesieniu do usług turystycznych oraz transpor-
towych – po ok. 1,2% międzynarodowych wydatków eksportowych. 

Tabela 1

Udział Polski w światowym eksporcie usług transportowych, 
turystycznych i pozostałych w latach 1995–2007 (w %)

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2007

Udział Polski w światowym eksporcie usług transportowych 1,0 0,7 0,9 1,2
Udział Polski w światowym eksporcie usług turystycznych 0,6 1,2 0,9 1,2
Udział Polski w światowym eksporcie usług pozostałych 1,1 0,3 0,4 0,5

Źródło:  jak w rys. 1. 

Łącznie w handlu trzema wymienionymi rodzajami usług (tj. podróżami, 
transportem i usługami pozostałymi) wskaźnik – jak wspomniano – nie prze-
kraczał nawet 1% udziału Polski w światowych obrotach usługowych. Określona 
w ten sposób niska pozycja naszego kraju na międzynarodowym rynku usług 
uwarunkowana była zatem przede wszystkim słabymi wynikami w eksporcie 
usług pozostałych, a w szczególności tych zaliczanych do grupy usług nowoczes-
nych2. I tak, przykładowo, nasze wpływy z tytułu handlu patentami, prawami 
autorskimi i opłatami licencyjnymi stanowiły zaledwie ok. 0,03% światowego 
eksportu, a w usługach informatycznych i informacyjnych było to ok. 0,34%. 
Z kolei najwyższy poziom wskaźnika odnotowano tradycyjnie w usługach bu-
dowlanych, gdzie odsetek wynosił ok. 2,3% (por. dane w tab. 2).

2 Do usług nowoczesnych zalicza się najczęściej w literaturze przedmiotu: usługi informatycz-
ne i informacyjne, prawa autorskie, patenty i opłaty licencyjne, usługi finansowe oraz niektóre po-
zostałe usługi biznesowe (np. prawnicze, rachunkowe, zarządcze, doradcze, reklamowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, badania i rozwoju, architektoniczne, inżynieryjne). Por. m.in. 
L. Kuczewska, Polski handel usługami na arenie międzynarodowej, „Handel Wewnętrzny” 2002, 
nr 3, s. 31; M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, 
PWE, Warszawa 2006, s. 128; G. Wójtowicz, Wpływ wymiany międzynarodowej na wzrost gospo-
darczy (perspektywa długookresowa), w: Strategie szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, red. 
G.W. Kołodko, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 
Warszawa 2004, s. 127; A. Masłowski, Przejawy globalizacji w sektorze usług w UE, „Handel 
Wewnętrzny” 2002, nr 3, s. 54.
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Tabela 2 

Udział Polski w eksporcie poszczególnych rodzajów usług pozostałych 
w latach 1994–2006 (w %; świat = 100)

Usługi 1994 2006

Budowlane 2,32 2,27
Pozostałe biznesowe 0,33 0,64
Łącznościowe 1,22 0,64
Usługi kulturalne, rekreacyjne i usługi dla ludności 0,18 0,51
Informatyczne i informacyjne 0,03 0,34
Ubezpieczeniowe 0,71 0,16
Finansowe 0,20 0,11
Patenty, prawa autorskie, opłaty licencyjne 0,00 0,03

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD, Handbook of Statistics Online. 

Możliwości poprawy pozycji Polski 
na międzynarodowym rynku usług czystych

Jak wynika z przeprowadzonych badań, Polska na międzynarodowym ryn-
ku usług postrzegana jest przede wszystkim jako dostawca usług tradycyjnych. 
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Do usług tradycyjnych zaliczono usługi turystyczne, transportowe, budowlane oraz usłu-
gi kulturalne, rekreacyjne i usługi dla ludności, natomiast do nowoczesnych – większość 
usług zaliczanych do tzw. pozostałych usług handlowych.

Rys. 2. Struktura eksportu usług w Polsce 
i w krajach będących liderami światowego handlu w 2006 r.

Źródło: jak w tab. 2.
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Jednocześnie znaczenie usług tradycyjnych w naszym eksporcie również 
było stosunkowo wysokie, gdyż przypadało na nie w 2006 r. aż około trzech 
czwartych wpływów eksportowych (por. rys. 2). Odsetek przypadający na usługi 
nowoczesne wynosił zatem zaledwie ok. 24% i było to znacznie mniej niż w kra-
jach wysoko rozwiniętych, będących liderami światowego handlu usługami.

Unowocześnienie polskiej oferty eksportowej wymaga zatem posiadania 
przewag komparatywnych w eksporcie usług nowoczesnych. Te z kolei muszą być 
zbudowane na bazie silnie rozwiniętego sektora usług w gospodarce narodowej 
– jak pokazuje przykład krajów będących liderami na światowym rynku usług. 
Tymczasem w Polsce udział sektora usług finansowo-biznesowych w tworzeniu 
produktu narodowego brutto znajduje się na poziomie stosunkowo niskim (por. 
rys. 3), co może być istotną barierą w rozwoju eksportu usług nowoczesnych.
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Rys. 3. Udział usług z zakresu pośrednictwa finansowego oraz obsługi nieruchomości, 
wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wartości 

dodanej wytworzonej w usługach handlowych w latach 2000 i 2006 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Annual National Accounts”, 

vol. 2, 1970–2006.

Już w chwili obecnej istnieją jednak przesłanki do poprawy pozycji Pol-
ski na międzynarodowym rynku usług nowoczesnych – poprzez rozwój ekspor-
tu tych usług biznesowych, których wytwarzanie jest zlecane polskim firmom 
w ramach działalności offshoringowej. Zdalnym świadczeniem usług z zakresu 
księgowości, finansów, marketingu, usług programistycznych, badawczych i in-
nych zajmuje się w Polsce ponad tysiąc ośrodków takich firm, jak Lufthansa, 
Siemens, Philips, Thomson, Motorola, Citibank, International Paper, Fiat, Intel, 
IBM, Oracle, General Electric, ABB, Bayer, Hewlett-Pacard, Samsung, Indesit, 
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Delhi, Accenture, Cap Gemini i inne. Ponadto usługi są również wytwarzane 
i eksportowane w kooperacji między polskimi i obcymi firmami oraz wykony-
wane na zamówienie odbiorcy zagranicznego3. 
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Rys. 4. Eksport usług podatnych na offshornig w Polsce w latach 1996–2007 
(w mln euro oraz w %; usługi ogółem = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Economy and Finance Online.

Duży wzrost omawianych inwestycji w Polsce nastąpił w latach 2004–2006. 
Liczba centrów Business Process Outsourcing (BPO), funkcjonujących głównie 
w formie międzynarodowych centrów usług z zakresu księgowości, finansów 
i innych usług związanych z obsługą przedsiębiorstw, na koniec 2006 r. wyniosła 
40. Oznacza to, że w latach 2004–2005 nastąpiło podwojenie zarejestrowanych 
w Polsce BPO4. Warto dodać, że BPO może utożsamiać wiele rodzajów działalno-
ści, wyszczególnianych w standardowych klasyfikacjach (np. w Polskiej Klasy-
fikacji Działalności – PKD). Termin ten jest bowiem pojęciem bardzo rozległym 
i nie można przypisać mu konkretnego działania w tych klasyfikacjach. BPO to 
wydzielenie i przeniesienie nieprodukcyjnych funkcji firmy za granicę w celu re-
dukcji kosztów. W skład projektów offshoringowych wchodzą m.in call centers, 
usługi shared services (np. usługi księgowe) oraz IT. Organizacjami tego typu są 
również centra kompetencyjne, czyli rozbudowane organizacje, które w jednym 
miejscu skupiają wszystkich niezbędnych specjalistów z danej dziedziny (np. IT 
lub finansów). Dzięki wszechstronności i kompleksowości świadczonych usług 
centra te są w stanie przejąć od wielkich korporacji wszelkie pozaprodukcyjne 

3 A. Zaorska, Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, „Gospodarka 
Narodowa” 2007, nr 1–2, s. 52.

4 S.M. Szukalski, Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności 
gospodarki, w: Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój, red. K.A. Kłosiński, Wy-
daw. KUL, Lublin 2007, s. 79. 
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funkcje mieszczące się w zakresie ich właściwości. Świadczone dla centrali usłu-
gi w ramach BPO są następnie eksportowane, przy czym, jak pokazały doświad-
czenia innych krajów, efekt eksportowy nie następuje od razu, ale dopiero po 
kilku latach. W związku z tym, o ile przenoszenie do Polski usług ma miejsce 
od końca lat 90. ubiegłego wieku, o tyle eksport usług podatnych na offshoring 
(a więc głównie usług informatycznych i informacyjnych oraz pozostałych usług 
biznesowych) wzrastał dopiero w ostatnich latach (por. rys. 4) i wydaje się, że 
w kolejnych latach tendencja ta może być utrzymana. 

Potencjał Polski w zakresie przyciągania offshoringu wynika z posiadanych 
przewag komparatywnych, związanych m.in. z a) relatywnie niższymi kosztami 
pracy w porównaniu z państwami zachodnimi, b) dobrze wykształconą siłą robo-
czą, c) znajomością języków obcych wśród pracowników umysłowych, d) dużą 
liczbą szkół wyższych, przekładającą się na większą (niż np. u regionalnych kon-
kurentów) liczbę absolwentów, e) bliskością geograficzną i kulturową z krajami 
Europy Zachodniej, f) rozwijającą się siecią połączeń lotniczych, g) zachętami 
inwestycyjnymi stwarzanymi np. w ramach SSE, h) porównywalnymi systema-
mi prawnymi i politycznymi z państwami rozwiniętymi gospodarczo (z których 
pochodzą firmy delokalizujące swoją działalność), i) członkostwem w Unii Euro-
pejskiej5. Wymienione uwarunkowania stwarzają dobry klimat do rozwoju eks-
portu niektórych usług biznesowych w Polsce, a w tym np. usług przetwarzania 
danych, księgowych i innych. 

Długofalowo, jak zauważa Anna Zaorska, należy się jednak nastawić prze-
de wszystkim na bardziej zaawansowane, wyspecjalizowane i unikatowe usługi 
o wysokiej jakości, wartości i randze dla firm dokonujących outsourcingu, ze 
względu na trwalszą konkurencyjność dostawców6 i ich większe korzyści. Cho-
dzi tu o nowoczesne usługi z zakresu prac badawczo-rozwojowych, projektowa-
nia, zarządzania relacjami i innych nowych specjalizacji, na które popyt ze strony 
zachodnich przedsiębiorstw będzie zapewne nadal wzrastał7.

W tym kontekście należy podkreślić, że rozwój eksportu nowoczesnych 
usług biznesowych, w odniesieniu do których obserwuje się wzrost popytu na 

5 Por. m.in. K. Klincewicz, Offshoring. Przykład branży informatycznej, „Zarządzanie Zaso-
bami Ludzkimi” 2005, nr 3–4, s. 24 oraz A. Szymaniak, Polska w rankingach atrakcyjności dla 
offshoringu usług, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, red. 
A. Szymaniak, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 297–298.

6 W odniesieniu do usług nowoczesnych konkurencyjność w mniejszym stopniu wynikać 
może z relatywnie niższych kosztów pracy, które to w dłuższym okresie i tak będą się w Polsce 
wyczerpywały. Ponadto angażowanie się w świadczenie usług o niskich kosztach wiąże się ze 
stałym zagrożeniem ze strony azjatyckich dostawców tanich usług. 

7 A. Zaorska, Outsourcing i przenoszenie usług na świecie..., s. 54–55.



204 Katarzyna Nowacka-Bandosz

rynku światowym, będzie zależał w przyszłości od skutecznych wewnętrznych 
przekształceń gospodarczych, w tym zwłaszcza rozwoju działalności naukowo-
-badawczej, usług biznesowych związanych z gospodarką opartą na wiedzy, 
usług sektora ICT8. Działanie takie opiera się na koncepcji rozwoju firm lokal-
nych, aktywnie zdobywających zagranicznych klientów i świadczących dla nich 
usługi. Dodatkowo, jak pokazuje przykład Irlandii, istotne mogą być działania 
w kierunku przyciągania inwestycji i tworzenia lokalnych ośrodków usługowych 
przez globalne przedsiębiorstwa9.

Wobec istnienia barier ograniczających rozwój handlu usługami nowoczes-
nymi, w najbliższych latach perspektywy wzrostu roli Polski na światowym 
rynku usług należy upatrywać również w rozwoju eksportu usług tradycyjnie 
świadczonych przez polskie podmioty, tj. głównie usług transportowych, tury-
stycznych oraz budowlanych. 

W odniesieniu do usług transportowych przewagi komparatywne Polski 
związane są w znacznej mierze z czynnikami naturalnymi. Zasadnicze znacze-
nie ma tu położenie geograficzne na przecięciu ważnych szlaków międzynaro-
dowych. Aby rozwijać te usługi, należy jednak poprawić stan infrastruktury 
transportowej. Na jej modernizację można uzyskać znaczne dofinansowanie, 
uczestnicząc w budowie europejskiej infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, 
kolejowej oraz telekomunikacyjnej) – tzw. sieci transeuropejskich (Trans-Euro-
pean Network – TEN). W ramach tych sieci przez nasze terytorium przebiegają 
bowiem cztery projekty priorytetowe: linia kolejowa Gdańsk–Warszawa–Brno/
Bratysława–Wiedeń, autostrada Gdańsk–Brno/Bratysława–Wiedeń, linia kole-
jowa „Rail Baltica” Warszawa–Kowno–Ryga–Tallin oraz autostrada morska na 
Morzu Bałtyckim10. 

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej może się również przyczynić do 
rozwoju ruchu turystycznego w Polsce. Niska dostępność komunikacyjna jest 
obecnie uznawana za jedną z głównych barier rozwoju zagranicznej turystyki 
przyjazdowej do naszego kraju. Dostępność komunikacji należy pojmować dwo-
jako. Po pierwsze jest to możliwość szybkiego i łatwego dojazdu do danego pań-
stwa – i tu nastąpiła duża poprawa, gdyż dojazd do granic Polski nie jest już prob-
lemem dla większości mieszkańców Europy Zachodniej. Po drugie – dostępność 
komunikacyjna wiąże się z przemieszczaniem się po terytorium naszego kraju 

8 S.M. Szukalski, Delokalizacja potencjału usług..., s. 82.
9 K. Klincewicz, Offshoring..., s. 11.

10 Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, 2/2009, 
http://www.eib.org (sierpień 2009).
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– i z uwagi na zły stan dróg w tym zakresie istnieją największe problemy. Ponad-
to istotną barierą w rozwoju turystyki w Polsce jest brak koncepcji co do rozwoju 
tej branży i jej miejsca w życiu społeczno-gospodarczym państwa. Z kolei ważną 
przesłanką poprawy pozycji Polski na międzynarodowym rynku turystycznym 
są walory turystyczne, związane z potencjałem kulturowym i dobrze zachowa-
nym środowiskiem naturalnym11. 

W tym kontekście warto również nadmienić, że dobre wyniki polskiego 
eksportu usług turystycznych w ostatnich latach (w szczególności do Niemiec, 
będących naszym głównym parterem handlowym) w niewielkim stopniu wyni-
kały z zainteresowania Polską jako krajem odwiedzanym w celach stricte tury-
stycznych. Z kolei duże znaczenie w tym względzie miały różnice w poziomie 
cen, umożliwiające jednodniowym przyjezdnym z Niemiec dokonywanie tań-
szych zakupów towarów i usług. Sytuacja ta niewątpliwie również jest korzystna 
dla Polski, ponieważ rosnący popyt z zewnątrz pobudza produkcję i jest źródłem 
miejsc pracy. Jednak w miarę wyrównywania poziomów cen (co w państwach UE 
będzie następowało) motywowany w ten sposób ruch turystyczny może w przy-
szłości znacznie zmaleć12. Tym bardziej niezbędne są więc długofalowe działania 
w celu budowania trwałych przewag komparatywnych Polski w handlu usługami 
turystycznymi, wpisane w strategiczną koncepcję rozwoju branży turystycznej. 

W ofercie eksportowej Polski tradycyjnie duże znaczenie miały, jak wspo-
mniano, również usługi budowlane. W odniesieniu do rozwoju eksportu tych 
usług szczególne znaczenie może mieć stopień liberalizacji obrotu usługami 
w Unii Europejskiej, będącej naszym głównym parterem handlowym. Likwida-
cję barier w świadczeniu usług na wspólnym rynku zapowiadała długo oczeki-
wana dyrektywa, której pierwotny projekt został opublikowany przez Komisję 
Europejską w styczniu 2004 r. Początkowo zakładano w niej zniesienie wszel-
kich barier o charakterze regulacyjnym i administracyjnym w handlu usługami 
do 2010 r. oraz przyjęcie zasady wzajemnego uznawania przez państwa człon-
kowskie praw do świadczenia usług nabytych w dowolnym kraju członkowskim. 
Jednak z powodu sprzeciwu wielu krajów (w tym głównie Niemiec i Francji) 
w grudniu 2006 r. przyjęto kompromisową wersję tzw. dyrektywy usługowej13. 
Największe sprzeciwy budziła w niej tzw. zasada kraju pochodzenia, w myśl 

11 Szerzej na ten temat zob. m.in. S. Wodejko, Pozycja Polski w zakresie międzynarodowej 
wymiany usługami turystycznymi, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność 
sektora usług, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2008, s. 293–
294.

12 Tamże, s. 291.
13 J. Piotrowski, Handel usługami w UE, „Wspólnoty Europejskie” 2007, nr 5, s. 10.
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której dostawca zarejestrowany w jednym z państw Unii Europejskiej mógłby 
bez przeszkód świadczyć usługi w pozostałych krajach, podlegając wyłącznie 
przepisom państwa, z którego pochodzi. Zwolniłoby to firmy z obowiązku dosto-
sowywania się do innego systemu prawnego za każdym razem, gdy wchodzą na 
rynki pozostałych krajów członkowskich, a zarazem zapobiegałoby stosowaniu 
praktyk protekcjonistycznych przez poszczególne państwa. Przeciwnicy tej zasa-
dy uważali jednak, że jej wprowadzenie spowoduje pogorszenie warunków pracy 
oraz obniżenie poziomu płac i standardów socjalnych w państwach starej Unii 
(tzw. dumping socjalny). Symbolem zagrożenia ze strony nowych krajów stał się 
osławiony polski hydraulik. W związku z tym, w wyniku kompromisu, zasada 
kraju pochodzenia została w dyrektywie utrzymana tylko w odniesieniu do firm 
świadczących usługi za granicą jednorazowo lub okazjonalnie, a także do osób 
samozatrudnionych (firmy jednoosobowe, rzemieślnicy)14. 

Oznacza to niestety, że nadal utrzymane może być wiele barier w transgra-
nicznym świadczeniu usług. Tymczasem ta forma handlu byłaby dla polskich 
usługodawców bardziej korzystna (a przede wszystkim mniej kapitałochłonna) 
niż zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw na terenie danego państwa. Jednak 
to w odniesieniu do swobody zakładania przedsiębiorstw usługowych na teryto-
rium Unii należy oczekiwać największych ułatwień. W tym zakresie dyrektywa 
eliminuje wiele ograniczeń, stosowanych dotychczas przez poszczególne państwa 
w celu ograniczenia dostępu do własnego rynku. Znosi się m.in. wymóg uzyski-
wania zgody władz państwa przyjmującego na prowadzenie działalności usługo-
wej, upraszcza się procedury administracyjne w procesie rejestracji i ogranicza 
liczbę wymaganych dokumentów. Dyrektywa wprowadza obowiązek utworzenia 
w każdym państwie tzw. pojedynczych punktów kontaktowych (single points of 
contact), gdzie dostawcy usług będą mogli za jednym razem załatwić wszystkie 
formalności. Legalizuje też elektroniczną formę zgłaszania działalności usługo-
wej.

Ostatecznie przyjęty dokument odbiega wprawdzie od pierwotnych zało-
żeń, ale i w tej wersji stanowi podstawę do dalszego integrowania europejskiego 
rynku usług. Nie wydaje się jednak, aby dyrektywa miała zasadniczy wpływ na 

14 Sam termin w dosłownym zapisie wprawdzie w tekście nie występuje, ale treść i konstruk-
cja kluczowego art. 16 wyraźnie wskazują, że w transgranicznym świadczeniu usług obowiązuje 
prawo kraju pochodzenia. Świadczy o tym zarówno zapisana w § 1 tego artykułu generalna za-
sada nakładająca na kraj przyjmujący obowiązek umożliwienia swobodnego świadczenia usług 
przez dostawców z innych krajów UE, jak i zawarte w dalszych paragrafach dopuszczalne od niej 
odstępstwa. Szerzej na ten temat zob. m.in. D. Rosati, Dyrektywa usługowa – konkurencja, choć 
niedoskonała, „Rzeczpospolita”, 27.02.2006.
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poprawę pozycji Polski na międzynarodowy rynku usług, zwłaszcza w odnie-
sieniu do usług tradycyjnych, a w tym budowlanych. Zasadnicze znaczenie ma 
tu bowiem fakt, że najbogatsze kraje członkowskie Unii Europejskiej są bardziej 
zainteresowane liberalizacją handlu usługami nowoczesnymi, w odniesieniu do 
których same również dysponują przewagami komparatywnymi; z kolei mniejsze 
znaczenie mają dla nich w tym względzie usługi tradycyjne.

* * *

Reasumując, wobec istnienia barier ograniczających obecnie możliwości 
poprawy pozycji Polski na międzynarodowym rynku usług czystych w zakresie 
usług nowoczesnych, w najbliższych latach nadal uzasadniony jest rozwój handlu 
usługami, które tradycyjnie były przedmiotem eksportu, tj. głównie transporto-
wymi, podróżniczymi i budowlanymi. 

Jednak uwzględniając dodatkowo tendencje w strukturze światowego po-
pytu importowego – które wydają się szczególnie korzystne dla usług nowo-
czesnych, a mniej sprzyjające rozwojowi usług tradycyjnych – należy wskazać 
również na konieczność podejmowania działań w kierunku wzbogacania naszej 
oferty eksportowej o usługi nowoczesne, takie jak usługi finansowe, informa-
tyczne i informacyjne, prawa autorskie, patenty i opłaty licencyjne oraz niektóre 
pozostałe usługi handlowe. 

Konieczność dywersyfikacji struktury podaży eksportowej w Polsce wyni-
ka również z faktu, iż rozwój handlu usługami tradycyjnymi jest ściśle komple-
mentarny wobec fizycznego przemieszczania się towarów i osób oraz wykazuje 
większą podatność na cykliczne wahania koniunkturalne (związane z dekoniun-
kturą w handlu towarowym – co obecnie odczuwamy w związku z recesją no-
towaną pod wpływem kryzysu finansowego w krajach UE czy atakami terrory-
stycznymi15).

Streszczenie

Polska, będąc eksporterem głównie usług tradycyjnych (tj. transportowych, tury-
stycznych oraz budowlanych), odgrywa niewielką rolę na światowym rynku usług. Popra-
wa w tej kwestii wymagać może dywersyfikacji struktury podaży eksportowej i również 
rozwoju w Polsce usług nowoczesnych (takich jak usługi informatyczne i informacyjne, 

15 Przykładowo, wydarzenia z 11 września 2001 r., SARS oraz niestabilna sytuacja w Iraku 
miały negatywny wpływ na kraje uzyskujące dochody z turystyki i usług transportowych.
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prawa autorskie, patenty i opłaty licencyjne, usługi finansowe oraz inne usługi bizneso-
we), na które popyt na globalnym rynku charakteryzuje się tendencją wzrostową. 

Summary

THE POSITION OF POLAND ON INTERNATIONAL MARKET 
OF SERVICES AND POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT

The position of Poland on international market of services is week and results mostly 
from export of traditional services (i.e. transport, travel and construction services). The 
increase role of Poland on the world market requires diversification of export of services 
and development also modern services (e.g. computer and information services, royalties 
and licence fees and other business services), on which the global demand is growing. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 46 2009

GRZEGORZ ANDRZEJ OLKOWSKI  *

PROGRAMY EDUKACYJNE 
JAKO EGZEMPLIFIKACJA DZIAŁAŃ 

PROEFEKTYWNOŚCIOWYCH I ANTYKRYZYSOWYCH 
NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Wprowadzenie

Ilekroć w mediach podejmowany zostaje temat walki ze światowym kryzy-
sem gospodarczym, tylekroć eksperci i przedstawiciele świata polityki wskazują 
na konieczność reformy finansów publicznych, wprowadzania rozwiązań mają-
cych na celu efektywniejszą alokację środków finansowych, przedstawiciele pra-
codawców postulują konieczność zmian w przepisach prawa pracy, a wszystko to 
przy protestach związków zawodowych, konsekwentnie broniących dotychcza-
sowych rozwiązań. Praktyka finansów publicznych, konieczność dostosowania 
wydatków do realiów budżetowych oraz dążenie do podnoszenia efektywno-
ści zaowocowały rozwiązaniami funkcjonującymi z powodzeniem od kilku lat 
(zanim jeszcze pojawiło się widmo kryzysu), które z pewnością można nazwać 
działaniami antykryzysowymi. Miejscem, w którym rozwiązania proefektyw-
nościowe sprawiają, iż środki budżetowe są skuteczniej i precyzyjniej alokowane, 
a realizowane z ich pomocą zadania przysparzają korzyści społeczności lokalnej 
– jest Urząd  Miasta Szczecin.

Inicjatywy edukacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Z mocy przepisów prawa jednostki samorządu terytorialnego realizują za-
dania własne, zlecone i powierzone. „Zadaniami własnymi są zadania służące za-

*  Grzegorz Andrzej Olkowski – mgr, doktorant, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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spokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Oznacza to, że jednostka samorzą-
du terytorialnego realizuje w ten sposób określone zadania we własnym imieniu, 
na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych”1. 
Wśród zadań własnych jednym z najważniejszych jest oświata. 

Urząd Miasta Szczecin realizuje na swoim terenie zadania oświatowe, spra-
wując funkcję organu prowadzącego. „Organ prowadzący szkołę lub placówkę 
nadzoruje i jednocześnie odpowiada za jej działalność. Organem prowadzącym 
szkołę lub placówkę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego, inna 
osoba prawna lub fizyczna. Większość szkół i placówek oświatowych prowadzo-
nych jest przez jednostki samorządu terytorialnego różnych stopni. Dla jednostek 
samorządu terytorialnego prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym. 
Szkoły i placówki, których organem prowadzącym jest minister lub jednostka 
samorządu terytorialnego, są szkołami i placówkami publicznymi”2.

Zgłaszana w środowiskach oświatowych teza, iż: „Najbliższe dziesięciolecia 
należeć będą do tych, którzy posiądą umiejętności najlepszego wykorzystania ze-
społowej pracy ludzi. [...] w tych zespołach, dobrze skonstruowanych i zarządza-
nych, wykorzystywane są bardziej lub mniej profesjonalnie, bardziej lub mniej 
perfekcyjnie i bardziej lub mniej efektywnie wiedza i doświadczenie poszczegól-
nych ich członów. Stąd tak ważna w procesie edukacji jest jego indywidualizacja, 
nastawienie na pojedynczego człowieka jako na zindywidualizowany fenomen 
humanistyczny. Każdy uczy się inaczej i czego innego, po to, by umiejętności 
i wiedzę wykorzystać w dorosłym życiu inaczej, ale w ramach pracy zespołowej. 
To nic innego, jak inwestowanie w kapitał ludzki, w zasoby ludzkie”3 – powo-
duje u interesariuszy systemu oświaty przekonanie, iż usługa edukacyjna będzie 
„szyta na miarę”, czyli dostosowana do potrzeb edukacyjnych uczniów. Takiemu 
realizowaniu zadań edukacyjnych jednostek samorządu terytorialnego służą pro-
gramy edukacyjne. „Projekty i programy realizowane w sektorze publicznym, 
w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, służą przede wszystkim zaspo-
kajaniu potrzeb społeczeństwa. Z punktu widzenia jednostki samorządu teryto-
rialnego celem jest dana społeczność lokalna lub regionalna”4. 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., art. 166, ust. 1 (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 78, poz. 483). Za: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorzą-
dowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23.

2 W. Rup, Gospodarka finansowa oraz rachunkowość szkół i placówek oświatowych, Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005, s. 7.

3 A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 85.
4 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe..., s. 124.
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Aby możliwe było poprawne realizowanie powyższych postulatów, jed-
nostki samorządu terytorialnego powołują wyspecjalizowane jednostki organi-
zacyjne. Nad realizacją zadań oświatowych na terenie Szczecina czuwa Wydział 
Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie dzia-
łań Polityki Edukacyjnej Miasta Szczecina, zawartej w „Strategii Rozwoju Mia-
sta Szczecina”5. W ramach działań związanych z polityką oświatową Wydział 
Oświaty nadzoruje następujące programy projakościowe: Miejski Program Pracy 
z Uczniem Zdolnym (dla wybitnie zdolnych uczniów z różnych szkół, dla zdol-
nych uczniów w celu rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań), Miejski Program 
Wspierania Nauki Języków Obcych (wspieranie, rozwijanie i doskonalenie na-
uki języków obcych) oraz Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami 
w Procesie Uczenia się (wspierający edukację uczniów z trudnościami w procesie 
uczenia się, programy naprawcze). Placówki oświatowe podlegające Wydziałowi 
Oświaty aplikują o godziny na realizację tych programów według ściśle określo-
nej procedury. Zasady składania wniosków wymagają od beneficjentów przy-
gotowania programu zajęć, skompletowania dokumentacji dotyczącej uczniów 
objętych programem oraz osiągnięć nauczyciela, a także (w przypadku kontynu-
acji programu) arkusza ewaluacji opisującego rezultaty programu w poprzednim 
okresie. Tak opracowana procedura, w połączeniu z oceną dokonywaną przez po-
woływaną komisję konkursową, oraz ograniczone środki finansowe sprawiają, 
iż do realizacji dopuszczone zostają jedynie programy najbardziej wartościowe, 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i dostosowane do indywidualnych 
potrzeb uczniów. 

W procesie przyznawania godzin na realizację programów projakościowych 
Wydział Oświaty ma kompetencje do akceptacji bądź odrzucenia programu. Jed-
nakże w trakcie prac projektowych konieczna jest współpraca całego środowiska 
oświatowego. Do chwili złożenia aplikacji prace nad projektem – ze względu na 
uprawnienia wynikające z ustawy o systemie oświaty – nadzoruje dyrektor pla-
cówki oświatowej. „Wynika to bezpośrednio z powierzonych mu ról:
− kierowanie procesami pedagogicznymi szkoły lub placówki oświatowej,
− opiekowanie się uczniami i wychowankami,
− przewodniczenie radzie pedagogicznej w szkole, w której pełni funkcję dyrek-

tora,
− pełnienie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej,

5 Uchwała Nr XLV/866/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 07 listopada 2005 r. zmieniająca 
Uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia 
Polityki Edukacyjnej Miasta Szczecina zawartej w „Strategii Rozwoju Miasta Szczecina”.
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− spełnianie funkcji gospodarza zakładu pracy,
− dbanie o warunki materialno-techniczne miejsca nauki i pracy,
− wydawanie określonych decyzji administracyjnych,
− pełnienie roli pracodawcy”6.

W związku z tak szerokimi uprawnieniami to od sposobu sprawowania przez 
dyrektora placówki funkcji kierowniczych zależeć będą liczba i jakość przygo-
towanych w szkole aplikacji. Dyrektor szkoły powinien zatem stwarzać warun-
ki do jak najlepszego rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów (co decy-
dować będzie o celowości podejmowanych inicjatyw); organizacji współpracy 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi mającymi kompetencje do wyda-
nia orzeczenia warunkującego przyznanie godzin na realizację indywidualnego 
toku bądź programu nauki; informowania opiekunów uczniów o rozpoznanych 
potrzebach i podejmowanych inicjatywach (podanie opiekuna jest niezbędne do 
przyznania indywidualnego toku/programu nauki); motywowania pracowników 
pedagogicznych do tworzenia programów zgodnych z potrzebami uczniów. 

Kompetencje kierownika palcówki oświatowej nie gwarantują jednak przy-
gotowania wniosku, który otrzyma akceptację komisji konkursowej. Ogniwem 
mogącym przesądzić o sukcesie aplikacji jest nauczyciel przygotowujący wniosek 
– mający realizować program. Wiedza i umiejętności nauczycieli tworzą warunki 
do rozpoznania potrzeb edukacyjnych uczniów podczas prowadzonych działań 
dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych (obserwacja, testy, sprawdziany, an-
kiety), stworzenia programu warunkującego sukces edukacyjny oraz jak najefek-
tywniejszego przeprowadzenia zajęć. Stąd też szanse na stworzenie pozytywnie 
ocenionego programu mają najlepiej do tego przygotowani merytorycznie i naj-
bardziej zmotywowani nauczyciele. O ile wiedza i umiejętności pracowników 
pedagogicznych są wartościami indywidualnymi dla każdego nauczyciela, o tyle 
za motywację pozapłacową uznać należy możliwość rozwoju zawodowego przez 
realizację dodatkowych inicjatyw edukacyjnych (element wspomagający sku-
teczny awans zawodowy nauczycieli); motywacja płacowa natomiast to dodat-
kowe wynagrodzenie, którego wysokość zależy od stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela.

Przytoczone powyżej założenia znajdują odzwierciedlenie w programach 
projakościowych realizowanych przez podległe Wydziałowi Oświaty placówki 
oświatowe. Wartości za lata 2006–2009 prezentuje tabela 1.

6 Vademecum menadżera oświaty, red. C. Plewka, H. Bednarczyk, Wydaw. Instytutu Techno-
logii Eksploatacji, Radom 2000, s. 64.
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Tabela 1 

Godziny przyznane na programy edukacyjne w Gminie Miasto Szczecin 
w latach 2006–2009 (tygodniowo)

Rodzaje zajęć 2006–2007 2007–2008 2008–2009

Międzyszkolne koła przedmiotowe 30 28 36
Program pracy z uczniem zdolnym 0 70 143
Indywidualny tok nauki 31 24 22
Indywidualny program nauki 96 191 265
Program wspierania nauki języków obcych 133 202 414
Klub Gimnazjalisty 59 97 123
Program wspierania ucznia z trudnościami 17 107 248
Razem 366 719 1251

Źródło:  opracowanie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin WOŚ-IV/MR/0717/179/09.

Zawarta w tabeli informacja pokazuje liczbę godzin przyznanych tygodnio-
wo (godziny pracy placówek oświatowych podaje się w ten sposób ze względu 
na pracę według tygodniowego rozkładu zajęć). Analiza tych danych w korelacji 
z założeniami dotyczącymi programów projakościowych pozwala na określenie 
ekonomicznych i społecznych skutków podejmowanych działań:
− w przytoczonym okresie znacznie wzrosła zdolność rozpoznawania potrzeb 

uczniów;
− w analizowanym czasie zdolność aplikacyjna szkół wzrosła ponad trzykrot-

nie;
− wydatki związane z realizacją programów wzrosły ponad trzykrotnie;
− wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z tytułu prowadzenia zajęć 

wzrosło proporcjonalnie do wzrostu liczby przyznanych godzin (nauczyciele 
otrzymują wynagrodzenie za każdą godzinę przepracowaną w ramach progra-
mów projakościowych).

Realizacja programów w opisywanym okresie spowodowała zatem z jed-
nej strony, iż aktywni, mający wysokie kwalifikacje nauczyciele z powodzeniem 
mogą zwiększać dochody z tytułu pracy w placówkach oświatowych. Z drugiej 
strony Urząd Miasta Szczecin zwiększył jednocześnie wysokość środków fi-
nansowych alokowanych w trybie konkursowym, warunkującym ich efektywne 
wykorzystanie przy jednoczesnym wysokim stopniu kontroli nad prowadzonymi 
zajęciami.



214 Grzegorz Andrzej Olkowski

Należy zatem postulować wzrost udziału zajęć przyznawanych w trybie 
konkursowym, aby jednocześnie efektywnie gospodarować środkami finanso-
wymi oraz motywować pracowników pedagogicznych do doskonalenia warszta-
tu pracy. 

Realizacja programów projakościowych zapewnia wysoką efektywność, ale 
nie zwiększa budżetu szczecińskiej oświaty. Pozyskiwaniu dodatkowych środków 
finansowych służy aplikowanie o środki z programów kontraktowanych przez 
jednostki organizacyjne dysponujące środkami na oświatę. Programy, o które 
aplikuje Wydział Oświaty, organizowane są m.in. przez Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie (programu rządowe) i Wojewódzki Urząd Pracy (programy współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej).

Wydział Oświaty aplikuje o środki w ramach programów Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie wniosków sporządzonych przez zainteresowane szkoły. Realizacja 
takich programów przez placówki oświatowe wymaga, podobnie jak w przypad-
ku programów projakościowych, współpracy wszystkich elementów środowiska 
szkolnego. Przygotowanie przez szkoły aplikacji do tego typu programów wyma-
ga ponadto umiejętności planowania wydatków niezbędnych do realizacji progra-
mu. W przypadku programów projakościowych wydatki obejmowały wyłącznie 
wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, natomiast w ramach konstrukcji 
i realizacji budżetu projektu rządowego lub unijnego uwzględnia się całość wy-
datków związanych z realizacją zadania (wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, 
koszty obsługi programu, koszty zakupu pomocy naukowych i wyposażenia, 
zakup usług niezbędnych do realizacji programu). Umiejętność konstruowania 
budżetu, połączona ze zdolnością do dowodzenia zasadności i kwalifikowalności 
wydatków, staje się zatem kolejnym warunkiem koniecznym do przygotowania 
skutecznej aplikacji. Przygotowane przez placówki wnioski stanowią punkt wyj-
ścia do sporządzenia aplikacji przygotowywanej przez Wydział Oświaty. Urząd 
Miasta Szczecin pełni zatem podwójną funkcję przy realizacji opisywanych pro-
jektów: koordynuje prace placówek oświatowych zaangażowanych w projekt 
oraz aplikuje o środki do jednostki kontraktującej. Prowadzenie takiej działalno-
ści wymaga od wszystkich zaangażowanych podmiotów wysokiej skuteczności, 
świadomości współodpowiedzialności za sukces projektu, a przede wszystkim 
gotowości do wykonywania wszystkich projektowych działań w sposób możliwie 
szybki i poprawny. 

Pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów rządowych bądź 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, powodując zwiększenie bu-
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dżetu szczecińskiej oświaty, powinno się stać jednym z głównych celów dzia-
łań edukacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – szczególnie w okresach 
recesji, w których budżety poszczególnych jednostek ulegają uszczupleniu. Do-
finansowanie pozyskiwane dzięki tym projektom powoduje ponadto, iż środki 
przeznaczone na oświatę są wykorzystywane efektywniej, w placówkach po-
wstają zespoły, których celem staje się zdobywanie nowych źródeł finansowania 
działalności, wykreowana zostaje funkcja koordynatora prac projektowych mo-
gącego wpierać kierownika placówki oświatowej w nadzorze nad realizacją za-
dań projektowych. Popularność projektów edukacyjnych sprawia, iż coraz więk-
sza grupa nauczycieli, chcąc uzyskać dodatkowe wynagrodzenie, decyduje się 
na rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia prac projekto-
wych. Pozyskanie przez placówkę dodatkowych środków finansowych, a przez 
to wzbogacenie oferty edukacyjnej – buduje w opinii środowiska lokalnego świa-
domość wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę.

Jednakże, w wyniku prac projektowych, następuje konieczność wyasyg-
nowania środków na zapewnienie wkładu własnego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz zaangażowanie pracowników organu prowadzącego prace 
projektowe.

Wielkość środków pozyskanych w trybie konkursowym przez szczecińską 
oświatę prezentuje tabela 2.

Tabela 2 

Programy edukacyjne realizowane w Szczecinie w latach 2006–2009, 
finansowane ze środków rządowych i Unii Europejskiej

Nazwa projektu Liczba 
uczniów

Wysokość 
wkładu 

własnego 
w zł

Wysokość 
dofinanso-
wania w zł

Liczba 
placó-
wek

Okres 
realizacji

1 2 3 4 5 6

„Uczeń 2006” 2 086 400 000,00 400 000,00 43 14.06.06–
08.12.06

„Uczeń 2007” 6 529 321 600,00 750 400,00 68 01.09.07–
09.12.07

„Uczeń 2008” 10 708 216 281,00 504 656,00 78 07.11.08–
05.12.08

9.1.2 „Szansa na równy start” 2 516 – 1 348 188,00 38 01.08.08–
31.07.09

9.2 „Absolwent szkoły zawodowej 
europracownikiem XXI wieku” 303 56 921,14 389 519,14 3 01.08.08–

31.07.09



216 Grzegorz Andrzej Olkowski

1 2 3 4 5 6

9.2 „Skuteczna innowacyjna szkoła 
zawodowa ucząca przedsiębior-
czości – kompleksowy program 
rozwojowy”

280 60 733,35 420 641,65 1 01.10.08–
30.10.09

9.2 „Architektura krajobrazu” 168 34 696,83 202 738,34 1 01.07.08–
31.08.09

9.2 „Wspieranie edukacji zawodowej 
dla rynku pracy” ZSEE 144 35 575,31 243 446,69 1 01.12.08-

31.12.09
9.2 „Szansa na lepszy start w szkole 
i w zawodzie” ZSBO 120 34 272,69 234 532,74 1 02.02.09–

30.06.09
9.2 „Rozwój zainteresowań młodzie-
ży w kierunku zawodów elektrycz-
no-eletronicznych” ZSŁ

90 119 243,29 811 498,23 1 02.02.09–
18.12.09

Razem 22 944 1 279 323,61 5 305 620,79 235

Źródło:  jak w tab. 1.

Dane przedstawione w tabeli wskazują na wysoką sprawność podmiotów 
zaangażowanych w pozyskiwanie środków na realizację programów edukacyj-
nych finansowanych ze środków rządowych lub unijnych: 
− 22 944 uczniów objętych programami edukacyjnymi,
− 5 305 620,79 zł pozyskanych dla szczecińskiej oświaty, przy zaangażowaniu 

1 279 323,61 zł,
− znaczny przyrost wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych zaan-

gażowanych w realizację zadań projektowych (pracownicy realizują te zada-
nia w ramach umów zlecenia zawartych na czas projektu).

Wnioskować zatem należy o gotowości wszystkich podmiotów szczeciń-
skiej oświaty do prowadzenia działań mających na celu pozyskiwanie dodatko-
wych środków na oświatę. Biorąc pod uwagę wielopoziomową kontrolę wykorzy-
stywania środków finansowych oraz nadzór merytoryczny nad prowadzonymi 
zajęciami, trzeba uznać, iż środki są wykorzystywane w sposób maksymalnie 
efektywny. Wzrastająca liczba skutecznych aplikacji (programy „Uczeń”) do-
wodzi ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych 
w realizację projektów. 

Wnioski

Przytoczone przykłady działań podejmowanych przez Urząd Miasta Szcze-
cin, z uwagi na ich oddziaływanie na interesariuszy systemu oświaty, z powodze-
niem można nazwać zarówno proefektywnościowymi, jak i antykryzysowymi. 



217Programy edukacyjne...

Na ich przykładzie można sformułować uniwersalne, właściwe dla wszystkich 
środowisk oświatowych, wskazania do dalszej pracy:
− prowadzić działania zmierzające do przyznawania jak największej liczby go-

dzin w trybie konkursowym; 
− dbać, aby alokowane środki w pełni odpowiadały potrzebom społeczności lo-

kalnej;
− motywować pracowników pedagogicznych do opracowywania programów 

edukacyjnych;
− budować świadomość, iż jedynie nauczyciele gotowi do podejmowania dodat-

kowych inicjatyw i wykonywania dodatkowych prac mają szanse na wzrost 
wynagrodzenia;

− aktywnie współpracować z otoczeniem oświatowym (opiekunowie, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne);

− tworzyć w placówkach oświatowych zespoły przygotowujące aplikacje kon-
kursowe;

− organizować współpracę placówek oświatowych z organem prowadzącym 
w sposób gwarantujący współodpowiedzialność za realizację projektów;

− prowadzić działania informacyjne na temat podejmowanych inicjatyw w celu  
zmotywowania jak największej liczby placówek do prac projektowych.

Streszczenie

Artykuł jest prezentacją programów edukacyjnych realizowanych na terenie Szcze-
cina w kontekście efektywniejszego wykorzystywania środków finansowych pozostają-
cych do dyspozycji Wydziału Oświaty, przez organizację programów projakościowych 
oraz pozyskiwanie dotacji. Wykazane zostały korzyści z przyznawania środków finan-
sowych w trybie konkursowym: efektywniejsza alokacja zasobów, większa kontrola 
merytoryczna, podnoszenie jakości usług edukacyjnych przez indywidualizację podej-
mowanych inicjatyw, wzrost wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. Zapropono-
wano kierunki działań podmiotów oświatowych w celu efektywnego wykorzystywania 
i pozyskiwania dodatkowych środków.

Summary

EDUCATIONAL PROGRAMMES 
AS AN EXAMPLE OF PROEFFECTIVE AND ANTI-CRISIS ACTION 

ON THE BASIS OF SZCZECIN CITY HALL

The aim of the article is to present educational programmes which have been car-
ried out by Szczecin City Hall. The programmes are placed in the context of dealing 
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more effectively with the financial funds which are at the Education Department disposal 
through organising proqualitative programmes and raising grants. The author pointed out 
the advantages of awarding the financial funds by competition: more effective allocation 
of the resources, greater factual control, raising the quality of educational service due to 
individualization of the initiatives taken, salaries increase of educational employees. The 
directions of activities for educational subjects have been suggested in order to raise ad-
ditional funds and to use them more effectively.
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REKOMENDACJE KONSUMENCKIE 
JAKO SPOSÓB POZYSKIWANIA KLIENTÓW 

W DOBIE KRYZYSU

Artykuł opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych 
przez autorkę w styczniu–kwietniu 2009 r. na próbie 886 osób z segmentu mło-
dych dorosłych1. Podstawowym celem badania była próba odkrycia i wyjaśnienia 
pewnych prawidłowości w zachowaniu się młodych konsumentów, ogólnych re-
guł rządzących ich działaniami na rynku.

Rola rekomendacji konsumenckich

Sytuacja gospodarcza w Polsce pogarsza się, co jest efektem oddziaływa-
nia kryzysu na rynku światowym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale tak-
że na rynkach dużych partnerów gospodarczych Polski (zwłaszcza odbiorców 
eksportu). W efekcie polskie firmy odczuwają spadek popytu na ich produkty, 
który powoduje konieczność ograniczania kosztów. W momencie obniżenia się 
przychodów firmy poszukują kosztów, które można w łatwy sposób ograniczyć. 
Takimi kosztami są często wydatki na działalność marketingową, a zwłaszcza 
na promocję. Autorka zgadza się, że wydatki na promocję należy ograniczyć, 
ale z drugiej strony zauważa, że są skuteczniejsze sposoby zdobywania nowych 
klientów niż reklama. 

Bardzo duży potencjał zwiększania rentowności firmy tkwi bowiem w lojal-
nych klientach. Jak pokazują badania, zadowolony nabywca dzieli się pozytywną 
opinią o firmie (marce) średnio z pięcioma osobami. Dzięki referencjom grono 

* Izabela Ostrowska– mgr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersyet Szczeciński.

1 Segment młodych dorosłych tworzą osoby w wieku 18–29 lat. Jest to grupa, w ramach której 
można wyróżnić dwa przedziały wiekowe – osoby młodsze: 18–24 lat i osoby starsze: 25–29 lat 
(stanowi on ok. 20% polskiego społeczeństwa).
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klientów firmy może się poszerzać bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów na reklamę. Klient użytkujący produkt czy korzystający z usług firmy 
zna go zazwyczaj dużo lepiej niż sprzedawca w sklepie. Użytkownik doskonale 
wie, jakie są zalety produktu, ale zna także jego wady, dzięki czemu potrafi za-
chować dystans do firmy i obiektywizm. Co ważne, dla swoich znajomych jest 
on wiarygodny – przecież nie narażałby swej reputacji, polecając zły produkt. 
Najczęściej również dobrze zna potrzeby i motywacje, a także rozumie obawy 
i ograniczenia swoich znajomych – potencjalnych klientów firmy (np. finanso-
we). Z tego powodu potrafi ich przekonać do danej marki dużo skuteczniej niż 
reklamy w mediach czy sprzedawcy w punktach sprzedaży. 

Skłonność do rekomendacji to jeden z symptomów wyjątkowego zadowo-
lenia z produktu. Polecanie produktu jest najczęściej powodowane wewnętrzną 
potrzebą nabywcy, który konsumując produkt, odczuwa zadowolenie i chce się 
nim podzielić także ze znajomymi. Inną przyczyną polecania produktu mogą być 
pytania otoczenia o widoczne efekty działania produktu (np. błyszczące włosy 
po użyciu szamponu), a więc rekomendacje mogą być powodowane także przez 
otoczenie klienta.

Poniższa tabela zawiera zestawienie motywów i obaw klientów, związanych 
z udzielaniem rekomendacji2.

Zestawienie motywów i obaw związanych udzielaniem rekomendacji przez klientów

Dlaczego klienci udzielają rekomendacji? Dlaczego zadowolony klient 
nie udziela rekomendacji?

Dla zabawy – przekazywana informacja jest 
wesoła lub w inny sposób działa na emocje.

W obawie przed ośmieszeniem – jeśli poten-
cjalnie nowy klient będzie miał już wyrobione 
negatywne zdanie o firmie (marce).

Z chęci samorealizacji – uchodzenie za lidera 
opinii podnosi odbierany subiektywnie status 
społeczny danej osoby.

W obawie przed oziębieniem relacji – jeśli 
znajomy odniesie wrażenie, że przyjaciel 
próbuje mu „wcisnąć” niepotrzebny produkt 
i zarobić na tym.

Z chęci podzielenia się korzyściami – instynkt 
życia w grupie skłania nas do podzielenia się 
wiadomościami o korzyściach, dzięki czemu 
zaspokajana jest potrzeba akceptacji.

Bojąc się niespełnienia oczekiwań – jeśli 
polecany produkt nie spełni wymagań nowego 
klienta, będących efektem korzyści przedsta-
wionych przez polecającego.

Ze względu na motywację finansową – gdy 
udzielenie rekomendacji wiąże się z otrzyma-
niem nagrody rzeczowej lub finansowej.

Z obawy przed odpowiedzialnością – jeśli pro-
dukt okaże się zawodny i przysporzy nowemu 
nabywcy problemów w przyszłości.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Łapeta, Referencje sprzedają najlepiej, „Marketing 
w Praktyce” 2003, nr 1, s. 17.

2 Zob. A. Łapeta, Referencje sprzedają najlepiej, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 1, s. 14–17.
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Główną przyczyną rekomendacji jest chęć pomocy w wyborze i ustrzeże-
nia bliskiej osoby przed pomyłką. Motywem może być także chęć uchodzenia 
w swoim gronie za eksperta (np. przy zakupie sprzętu komputerowego czy elek-
troniki), chęć pochwalenia się dokonanym zakupem i podzielenia się swoją satys-
fakcją. Z drugiej strony wielu zadowolonych klientów nie udziela rekomendacji 
– głównie z powodu odczuwania ryzyka. Takie obawy dotyczyć mogą marki, 
która nie ma wysokiej renomy. Wówczas klient może się obawiać, że produkt 
nie zyska społecznej akceptacji w jego środowisku. Może się również okazać, iż 
jego znajomi mają wyższe oczekiwania i produkt ocenią jako słaby, a wówczas 
ich niezadowolenie może zostać przeniesione na osobę polecającą. Warto prze-
analizować, jak często klienci udzielają rekomendacji. Badania autorki dotyczyły 
grupy wiekowej 18–29 lat, a więc osób chętnie kupujących nowości rynkowe. 
Jest to grupa, którą można przyciągnąć do marki, ale czy są one jednak skłonne 
polecać produkty?

Udzielanie rekomendacji markom produktów często nabywanych

Produkty często nabywane, takie jak żywność czy kosmetyki, nie są wdzięcz-
nym tematem do rozmów. Jednakże młodzi klienci chętnie je polecają. Rysunek 1 
pokazuje rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy zdarzyło się Pani/Panu polecić 
znajomym któryś z wymienionych produktów? Analizując wyniki, można zauwa-
żyć różnice pomiędzy skłonnością do polecania poszczególnych produktów i róż-
nice pomiędzy płciami.
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Rys. 1. Skłonność do rekomendacji wybranych produktów często nabywanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań; n = 886.
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Kobiety są nieco bardziej skłonne od mężczyzn do polecania produktów 
(średnio o 4%). Najchętniej polecanym produktem jest piwo (średnia 46%), ale 
polecają je przede wszystkim mężczyźni (o 32% więcej  niż kobiet). Na kolejnych 
pozycjach są herbata (średnia 36%), czekolada (31%), szampony do włosów (29%), 
ale te produkty częściej polecają kobiety. Mężczyźni chętniej polecają także wodę 
mineralną (o 14% więcej niż kobiet) oraz maszynki do golenia (o 13%). Polecanie 
produktów ma miejsce przy okazji rozmów na różne tematy – stąd różnice mię-
dzy kobietami i mężczyznami. Rozmawiają oni na inne tematy, stąd też polecają 
odmienne produkty. Tylko ok. 12% badanych z segmentu młodych dorosłych nie 
ma zwyczaju polecać produktów często nabywanych. 

Młodsi respondenci (18–24 lat) zdecydowanie chętniej polecają produkty 
– różnice wynoszą nawet 20%. Aż 53% badanych osób w wieku 18–24 lat chętnie 
poleca piwo (o 22% więcej niż starsi), kolejnym produktem są szampony – 34% 
(o 10% więcej) oraz ketchup – 32% (o 7% więcej). Starsi częściej polecają jedynie 
herbatę (o 11%), pastę do zębów i wodę mineralną (po 5%). Różnice te tłumaczyć 
można większą liczbą poważnych tematów do rozmów osób w wieku 25–29 lat 
– o rodzinie, pracy – a więc rozmowy o produktach schodzą na dalszy plan. Jak 
wynika z odpowiedzi badanych, nawet produkty codziennego użytku są chętnie 
rekomendowane, pomimo że ich zakup nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Znaczenie rekomendacji przy zakupie dóbr wybieralnych

Wartościowe wydaje się uzyskanie informacji o tym, jakie znaczenie mają 
rekomendacje przy zakupie produktów trwałych, a więc droższych i bardziej istot-
nych dla nabywców. W badaniu zadano pytanie: Przy wyborze konkretnej mar-
ki nowego sprzętu RTV-AGD kierował(a)by się Pan(i)... (oceniano 8 czynników 
– do wyboru były cztery odpowiedzi: „tak”, „raczej tak”, „raczej nie” i „nie”). 
Rysunek 2 prezentuje rozkład odpowiedzi udzielonych przez osoby z segmentu 
młodych dorosłych. 

Oczywistym kryterium wyboru określonej marki są własne doświadczenia 
z marką i tu jest zgodność respondentów – średnio 95% odpowiedzi na „tak”. 
Dlatego tak ważnym aspektem działalności firm jest zainteresowanie klientem 
na etapie pozakupowym – zwłaszcza niwelowanie ewentualnego dysonansu po-
zakupowego poprzez sprawne załatwiane reklamacji i dobry serwis gwarancyjny. 
Najczęstszą przyczyną chęci zmiany marki sprzętu RTV-AGD są właśnie nega-
tywne doświadczenia z posiadanym już sprzętem. Jeśli klient chce kupić nową 
lodówkę, to nie tylko rozważa, jak sprawowała się lodówka tej marki, ale bierze 
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pod uwagę i to, jak funkcjonuje pralka czy zmywarka marek konkurencyjnych. 
Jeśli inne marki wypadły w ocenie lepiej, to jest duże prawdopodobieństwo za-
chowania lojalnego, ale w stosunku do marki konkurencyjnej.

Drugim z kolei źródłem informacji dla młodego nabywcy są opinie znajo-
mych i rodziny, która posiada już sprzęt danego typu. Jeśli młody klient usłyszy 
od swojego znajomego, że jego pralka zepsuła się i musiał miesiąc czekać na jej 
naprawę, to raczej nie kupi on produktu tej marki. Trzeba pamiętać, że klienci 
dużo chętniej dzielą się negatywnymi doświadczeniami z konsumpcji aniżeli po-
zytywnymi3. Z drugiej strony, jeśli pralka się zepsuła, ale fachowiec z serwisu 
przyszedł na drugi dzień do domu klienta i naprawił sprzęt na miejscu, wówczas 
można oczekiwać, że młody człowiek rozważałby jednak zakup danej marki, bo 
każda firma ma prawo do błędu, ale ważne jest, jak szybko zostanie on napra-
wiony. Jednakże pozytywne opinie innych użytkowników, a więc udzielone re-
komendacje, mają bardzo duże znaczenie dla potencjalnych klientów. Pozostałe 
źródła informacji są postrzegane jako mniej wiarygodne (nawet informacje z pra-
sy fachowej, Internetu czy opinia sprzedawcy).

3 Dobrze obsłużony i zadowolony klient poinformuje o tym fakcie trzech innych potencjalnych 
klientów, natomiast niezadowolony powie o tym siedmiu potencjalnym nabywcom. Jakość usług 
turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 
s. 77.
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Rys. 2. Wpływ czynników na powtarzanie zakupów marki dóbr wybieralnych
Źródło: jak w rys. 1.
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Usługi

Z omówionych uprzednio rezultatów badania wynika, że młodzi konsu-
menci chętnie polecają produkty i podczas zakupów biorą pod uwagę usłyszane 
rekomendacje. Jak kształtuje się sytuacja, jeśli rozważymy specyficzny produkt, 
jakim są usługi? Rysunek 3 prezentuje rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy zda-
rzyło się Pani/Panu polecić znajomym określonego usługodawcę?
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Rys. 3. Skłonność do udzielania rekomendacji usługodawcy
Źródło: jak w rys. 1.

Usługami najchętniej polecanymi przez młodych dorosłych są usługi fry-
zjerskie (średnia 46%), na drugim miejscu plasują się operatorzy telefonii ko-
mórkowej (39%) oraz banki (36%). Kluby fitness i siłownie polecane są najrza-
dziej (25%), ze względu na małą popularność tego typu usług wśród badanych4. 
W ogóle nie ma zwyczaju polecać usługodawców jedynie 14% badanych – a więc 
wynik zbliżony do uzyskanego przy produktach często nabywanych.

Podobnie jak w pytaniu o polecanie produktów, różnice pomiędzy kobieta-
mi i mężczyznami w polecanych rodzajach usług wynikają z różnic w zaintereso-
waniach i z tematyki prowadzonych rozmów. Młodzi mężczyźni (18–29 lat) chęt-
niej polecają sobie usługi telekomunikacyjne (różnica w porównaniu z kobietami: 
14%) oraz usługi bankowe (o 6% więcej). Z drugiej strony kobiety są o wiele bar-
dziej zainteresowane usługami fryzjerskimi (różnica aż 33%) i usługami klubów 
fitness/siłowni (o 3% więcej). Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż o 11% więcej 
mężczyzn (w sumie 1/5) nie ma zwyczaju polecać usługodawców.

4 Wyniki badania autorki: 41% badanych nie korzysta w ogóle z usług siłowni i klubów fit-
ness.
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Także pomiędzy młodszymi (18–24 lat) a starszymi badanymi (25–29 lat) 
dostrzegamy różnice w udzielanych rekomendacjach, wynikające z odmienności 
zainteresowań. O ile młodsi chętniej polecają sobie usługi operatorów komórko-
wych (o 19% więcej wskazań), o tyle starsi częściej rozmawiają o usługach ban-
kowych (o 14% więcej). Młodsi badani chętnie korzystają z telefonii komórko-
wej, co przy ograniczonych środkach, jakimi dysponują, powoduje poszukiwanie 
najtańszej usługi na rynku. Starsi, którzy częściej mają już własne gospodarstwa 
domowe, zastanawiają się, jak ograniczyć koszty i uprościć procedurę comie-
sięcznych płatności (czynsz, rachunki za gaz, prąd, telefon, telewizję). Stąd taka 
tematyka rozmów i udzielane rekomendacje konsumenckie.

Trzeba pamiętać, że klient polecający produkt ponosi ryzyko, przede wszyst-
kim pogorszenia relacji ze swoimi znajomymi, jeśli firma zawiedzie ich oczeki-
wania. Dlatego bardzo wielu zadowolonych użytkowników nie decyduje się na 
udzielanie referencji, obawiając się reakcji znajomych, zwłaszcza gdy ocenia ich 
jako osoby wybredne i wymagające. Również jeżeli za swoje polecenie otrzymu-
ją gratyfikację od firmy, mogą mieć poczucie postępowania nieetycznego. Dlate-
go sztuczne zachęcanie do polecania firmy znajomym i nagradzanie za to – może 
nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Klienci mogą zacząć się zastanawiać, 
czy produkt jest wystarczająco dobry, by polecać go znajomym. Wszak nie wy-
starczy, że produkt spełnia ich oczekiwania, musi zadowolić on również znajo-
mego. Inna wątpliwość może wynikać z obawy, co pomyślą przyjaciele klientów, 
gdy dowiedzą się, że niejako „sprzedali” ich oni firmie.

W czasach, gdy reklama staje się coraz mniej wiarygodna, coraz większą 
rolę odgrywać zaczynają rekomendacje konsumenckie. By jednak wykorzystać 
wszystkie zalety tej metody, konieczne staje się przełamanie obaw klientów. Mu-
szą mieć oni pewność, że nie stracą przyjaciół wskutek polecenia produktu złej 
jakości. Firma nie może również w sposób widoczny nagradzać osoby polecają-
cej, aby nie odniosła ona wrażenia, że sprzedaje przyjaciela. Techniki member 
to member, „poleć przyjacielowi”, „reklama szeptana” – są skuteczne, jeśli ich 
mechanizm w naturalny sposób wzmacnia chęć polecenia firmy. Nagrodą za po-
lecenie może być bilet dla dwóch osób do kina czy poczęstunek dla dwóch osób, 
tak aby korzyści z polecenia były podzielone na obydwie strony – polecanego 
i polecającego.
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Negatywne opinie o marce

Z drugiej strony pamiętać trzeba także o tym, że klienci dzielą się ze swoim 
otoczeniem również negatywnymi doświadczeniami z marką. Rysunek 4 obrazu-
je możliwe kierunki przepływu informacji od niezadowolonych klientów.

Inni konsumenci 

Firma      Konkurencja

       

                     Organizacje     Media 
                       konsumenckie       

KLIENCI
NIEZADOWOLENI

Rys. 4. Kierunki przepływu informacji od niezadowolonych klientów
Źródło: opracowanie własne.

Badania pokazują, że aż 95% niezadowolonych klientów nie zgłasza skarg, 
ponieważ wymaga to od nich zbyt wiele wysiłku, lecz przestają po prostu ku-
pować dany produkt (91% z nich). Za to chętnie dzielą się negatywną opinią ze 
średnio 9–10 osobami, a szczególnie niezadowoleni nabywcy (13%) – z ponad 20 
osobami5.  

Jeżeli nabywca jest niezadowolony z zakupionego produktu (przyczyny 
mogą być różne), producent w miarę możliwości powinien zniwelować poczucie 
braku satysfakcji klienta i sprawić, aby nie szerzył on negatywnych opinii o pro-
dukcie. Przedsiębiorstwo musi reagować na reklamacje zgodnie z opracowanymi 
i sprawdzonymi procedurami, tak aby umożliwić szybką i zadowalającą klienta 
reakcję. Osoby zajmujące się kontaktami z klientami niezadowolonymi muszą 
mieć możliwość swobodnego działania, aby szybko wyjaśnić problem użytkow-
nika6. Swoboda daje pracownikom możliwość podjęcia szybkiej decyzji i popra-
wienia zaistniałego błędu (wynikłego np. z błędnej procedury). Klient oczekuje 
rozwiązania swojego problemu z produktem, a niekiedy rekompensaty za straco-
ny czas czy poniesione szkody materialne. Niekiedy wystarczy wymiana produk-

5 J. Otto, Zadowolenie klienta i wartość dla klienta, „Marketing i Rynek” 1999, nr 12, s. 18.
6 Tamże, s. 19.
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tu na sprawny i ustne przeprosiny (satysfakcja moralna) czy drobny upominek 
(satysfakcja finansowa). 

Eskalacja niezadowolenia klienta pojawia się, gdy pracownicy nie są w sta-
nie lub nie chcą podjąć właściwych działań w momencie zgłoszenia reklamacji. 
Lekceważenie głosów niezadowolenia prowadzi do odchodzenia nawet lojalnych 
klientów, a w dodatku do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się negatywnych 
opinii o firmie. Bardzo groźna dla organizacji może być krytyka podjęta przez 
otoczenie, w szczególności, gdy ma oddźwięk medialny. Może nawet spowodować 
lawinowy odpływ klientów, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy ich bezpieczeństwa 
lub zdrowia7. W dobie Internetu nawet jeden klient może spowodować rozprze-
strzenienie się informacji po całej sieci, czyli dotrzeć do wielu osób. Pocieszające 
jest to, że niezadowolony nabywca zazwyczaj swoje zażalenia kieruje do firmy, 
a gdy to nie odnosi skutku, poszukuje innych dróg uzyskania rekompensaty. Po-
jawienie się głosów krytycznych sprawia, że firma dowiaduje się o problemie, ale 
z drugiej strony potrzebuje czasu, by zareagować na zgłaszane uwagi. Dlatego 
firmy powinny ułatwiać klientom składanie reklamacji, tak aby wszystkie powo-
dy niezadowolenia nabywców poznawać i skutecznie eliminować ich przyczyny. 
Jak pokazują badania, może to pozwolić na zatrzymanie w firmie dodatkowo 
10% klientów8. 

Każda skarga to szansa dla firmy. Trzeba mieć świadomość, że większość 
skarg zgłaszanych przez klientów jest uzasadniona i powinna być poważnie trak-
towana. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nabywca, którego reklamacja zo-
stanie rozpatrzona szybko i po jego myśli, opowie o tym przeciętnie pięciorgu 
znajomym.

Podsumowanie

W dobie kryzysu, gdy firmy zmuszone są redukować koszty i oszczędzać na 
wydatkach promocyjnych, warto dostrzec wagę rekomendacji konsumenckich. 
Badania autorki pokazują, że osoby z segmentu młodych dorosłych chętnie po-
lecają sobie różne marki produktów i usługodawców. Jako nabywcy poszukują 
informacji o produktach także u swoich znajomych. Firmy mogą te naturalne 
skłonności klientów wzmacniać poprzez specjalne programy typu „poleć zna-
jomemu”. Firmy powinny też zadbać o proces reklamacyjny w firmie, który 

7 A. Nieścior, Lojalność klientów. Uwagi na marginesie normy ISO 9001:2000, „Problematyka 
Jakości” 2001, nr 12, s. 30.

8 A. Grzesiuk, Nasz klient – nasz zysk, „Marketing w Praktyce” 1998, nr 3, s. 21–23.
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z jednej strony daję szansę na utrzymanie klienta, z drugiej zaś stwarza poważne 
zagrożenia związane z niewłaściwym sposobem rozpatrywania reklamacji.

Streszczenie

W pracy autorka omówiła rolę rekomendacji konsumenckich. Badania autorki 
pokazują, że osoby z segmentu młodych dorosłych chętnie polecają sobie różne mar-
ki produktów i usługodawców. Jako nabywcy poszukują informacji o produktach także 
u swoich znajomych. Firmy mogą te naturalne skłonności klientów wzmacniać poprzez 
specjalne programy typu „poleć znajomemu”. Z drugiej strony firmy powinny zadbać 
o proces reklamacyjny w firmie, tak aby negatywne informacje o marce się nie rozprze-
strzeniały.

Summary

CUSTOMER RECOMMENDATION 
AS A WAY OF ATTRACTING CLIENTS IN THE TIME OF CRISIS

The author of this work has described the value of customer recommendations. Sci-
entific research shows that young adults used to recommend each other various brands 
of products and services. As buyers themselves they also look for product information 
from their familiars. Trade companies can amplify these natural tendencies through spe-
cial ‘member to member’ programs. On the other hand the companies should take care 
of their customer complaint process to prevent sharing the negative opinions about their 
brand.
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Wstęp

Oprogramowanie jako usługa – Software as a Service (SaaS) – jest to roz-
wiązanie polegające na udostępnianiu aplikacji jako usługi, które przerzuca obo-
wiązki zarządzania, aktualizacji i wsparcia technicznego na sprzedawcę. Apli-
kacja jest przechowywana i udostępniana klientowi przez producentów przez 
Internet. Eliminuje to konieczność instalowania oprogramowania, jednakże wy-
maga od nabywcy dostępu do szybkiego stałego łącza internetowego oraz syste-
mu nazw domenowych – Domain Name System (DNS). Rozwiązanie SaaS jest 
jednym z modeli „przetwarzania w chmurze” – cloud computing – czyli modeli 
sprzedaży oprogramowania w systemie pobierania opłat wyłącznie za użytkowa-
nie danych funkcjonalności. Cloud computing obejmuje następujące modele1:
− przedstawiony powyżej model oprogramowania jako usługi (SaaS),
− model platforma jako usługa (Platform as a  Service), w którym udostępniane 

jest całe środowisko pracy,
− model infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service), w którym usłu-

godawca dostarcza klientowi pełną infrastrukturę informatyczną.

Historia modelu i SaaS w dniu dzisiejszym

Historia modelu SaaS rozpoczęła się w czasie „bańki internetowej” (dot-
-com boom, dot-com bubble), czyli w okresie euforii na giełdach całego świata 

*  Tomasz Jan Palczewski – mgr, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie.

1 R. Buyya, C.S. Leo, S. Venugopal, J. Broberg, I. Brandic, Cloud computing and emerging IT 
platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility, „Future Generation 
Computer Systems” 25, 2009. s. 599.
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w latach 1995–20012. Euforia ta związana była ze spółkami branży informatycz-
nej i z pokrewnych sektorów. W tym czasie rozwój SaaS był jednak silnie ograni-
czony przez wolne łącza internetowe. Wraz z recesją po 2001 r. środki finansowe 
na badanie i rozwój IT w większości przedsiębiorstw znacząco się zmniejszyły. 
Mimo to SaaS rozpoczął w tym okresie szybki rozwój i w dzisiejszych czasach 
możemy obserwować, jak rozwiązanie to przekształca się z trendu niszowego 
w jeden z głównych trendów rozwoju oprogramowania. Tacy sprzedawcy, jak 
Microsoft, SAP, Sage, idąc w ślady swoich młodych rywali, takich jak Intacct, 
NetSuite, Salesforge.com, którzy osiągnęli w ostatnich trzech latach znaczące 
sukcesy finansowe, zaczęli rozwijać i oferować wersje swojego oprogramowa-
nia w modelu SaaS3. Oferowane oprogramowanie obejmuje zarówno aplikacje 
zarządzania relacji z klientem (CRM), aplikacje kadrowe (HR), aplikacje zwią-
zane z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa (ERP), jak i programy księgowo-
finansowe, zarządzające dokumentami, oprogramowanie graficzne, platformy 
szkoleniowe czy też platformy konferencyjne. W przypadku firmy Microsoft, 
jak zapowiedział menedżer Jeff Raikes, rozwój firmy w obszarze SaaS będzie 
skoncentrowany na razie na rozwiązaniach związanych z zarządzaniem relacjami 
z klientem4. SAP rozpoczął w styczniu 2007 r. inwestycję wartą 400 mln USD, 
mającą na celu wypromowanie i sprzedaż na rynku także rozwiązania CRM. 
Rozwiązanie mySAP CRM zostało wprowadzone na rynek już w lutym 2006 r. 
i jest skierowane zarówno do średnich, jak i dużych firm. Skierowanie propozycji 
do dużych firm pokazuje, że SaaS staje się trendem ogólnie przyjętym i obawy 
związane z bezpieczeństwem danych, skalowalnością, wprowadzaniem zmian 
do aplikacji powoli się rozwiewają. Niewątpliwie wybór CRM przez wielkie fir-
my nie jest przypadkowy. Według danych firmy analitycznej Gartner drugi pod 
względem potencjału obrotów jest segment związany z zarządzaniem relacjami 
z klientem5. Dynamiczny rozwój tego segmentu nie jest już prognozą, widać go 
wyraźnie w wynikach za rok 2008. Łączny obrót rozwiązań CRM w Stanach 
Zjednoczonych w 2008 r. wyniósł 7,4 mld USD, natomiast rozwiązania CRM 
oparte na modelu SaaS miały obroty na poziomie 1,7 mld USD.

2 R. Panko, IT employment prospects: beyond the dotcom bubble, „European Journal of Infor-
mation Systems” 2008, s. 182.  

3 K. Levack, Will SaaS Emerge as a Big Winner Postrecession?, „Econtent” 2009, s. 8; D. Nan-
neman, SaaS Integration Solutions, „CRM Magazine” 2009, s. 9; W. Torbacki, SaaS – direction 
of technology development in ERP/MRP systems, „International Scientific Journal”, vol. 32, 2008, 
s. 57

4 A. DeFelice, Software for Rent. On-premise vendors enter the hosting game, „Accounting 
Technology” 2007, s. 37.

5 Strona internetowa firmy analitycznej Gartner: http://www.gartner.com (lipiec 2009).
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Warto się przyjrzeć bliżej badaniom przeprowadzonym przez firmę anali-
tyczną Gartner. Badania związane z SaaS obejmowały 258 dyrektorów IT z ośmiu 
krajów. Analizę Gartnera przeprowadzono w segmencie największych korpora-
cji (enterprise). Z badań wynika, że w roku 2008 90% ankietowanych firm za-
mierzało zwiększyć wykorzystanie oprogramowania opartego na modelu SaaS; 
aż 37% ankietowanych planowało zastąpić oprogramowanie oparte na systemie 
licencji oprogramowaniem w formie usługi. Według ankietowanych głównymi 
przesłankami za wprowadzaniem tego typu rozwiązań są:
− łatwość użytkowania,
− szybkość wdrożenia,
− wysoka skalowalność rozwiązań,
− niski koszt,
− brak lub minimalny stopień odpowiedzialności za działanie rozwiązania.   

Według prognoz firmy Gartner modele biznesowe i technologiczne dla roz-
wiązań typu SaaS są na tyle dojrzałe, że – jak podkreśla Sharon Mertz, dyrektor 
biura pionu badawczego – mogą być stosowane zarówno w małych, jak i dużych 
przedsiębiorstwach. 

Firma analityczna AMR Research przedstawiła w 2009 r. swoje bada-
nia dotyczące oprogramowania opartego na modelu SaaS6. Analiza dotyczyła 

6 Ph. Fersht, SaaS: Outsourcing out-of-control, 2009, http://www.amrresarch.com/ (lipiec 2009).
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wybierania przez firmy rozwiązań opartych na modelu aplikacji jako usługi lub 
outsourcingu procesów biznesowych, zamiast rozwiązań opartych na tradycyj-
nym licencjonowaniu. Badania przeprowadzono w 45 firmach usługowych. Wy-
niki badań zobrazowane są na rysunku.

Wyniki firmy analitycznej AMR Resarch są spójne z rezultatami badań 
Gartnera. Pokazują one, że głównymi przesłankami za wybieraniem rozwiązań 
typu SaaS są w głównej mierze łatwość przystosowania takiego rozwiązania, 
znacznie szybsza implementacja i niższy koszt wprowadzenia w porównaniu 
z rozwiązaniami standardowymi, opartymi na licencjach. Badania te pokazują, 
że rola rozwiązań opartych na modelu SaaS znacząco się zwiększa. Przewidywa-
na przez analityków Gartnera w badaniach z 2008 r. dynamika rozwoju rozwią-
zań opartych na modelu aplikacji jako usługi została w tych badaniach potwier-
dzona.

W dobie światowego kryzysu kładzie się znaczący nacisk na minimalizację 
kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach. Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują na fakt, że nawet w ciężkich czasach większość ankietowanych przed-
siębiorstw nie zapomina o konieczności budowania przewagi konkurencyjnej. 
Rozwiązania typu SaaS w panującej sytuacji ekonomicznej mają tę przewagę nad 
standardowymi rozwiązaniami, że umożliwiają relatywnie szybkie wdrożenie i – 
co należy podkreślić – przewidywalny koszt wdrożenia i utrzymania aplikacji7.

Wady i zalety rozwiązań typu SaaS z punktu widzenia klienta

Niewątpliwie w okresie światowego kryzysu dwa aspekty odgrywają klu-
czową rolę:
1) minimalizacja kosztów,
2) budowanie przewagi konkurencyjnej.

W obydwu aspektach rozwiązania oparte na technologii oprogramowania 
jako usługi mają swoje silne strony. Zajmijmy się pierwszym aspektem. Rozwią-
zanie SaaS nie wymaga jednorazowej opłaty za zakup licencji. Opłaty za aplika-
cje zazwyczaj są pobierane w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Ponieważ 
cała obsługa aplikacji jest po stronie dostawcy, koszty związane z IT mogą być 
znacząco zmniejszone8. Aktualizacja oraz korekta błędów są dostępne od razu 
dla każdego użytkownika aplikacji. Opłaty za aplikacje są uzależnione zazwy-

7 J.D. Lashar, To SaaS or not to SaaS?, „Customer Relationship Management” 2009, s. 14.
8 E. Shein, Saved by SaaS, „Computerworld” 2008, s. 26; G. Anthes, Sold on SaaS, tamże, 

s. 21.
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czaj wyłącznie od liczby użytkowników. Należy oczywiście pamiętać, że przy 
rozwiązaniu SaaS ponosi się opłaty związane z wykorzystaniem łącza, które 
– co jest warte podkreślenia – musi być dobrej jakości. Ponosi się także koszty 
związane z wykorzystaniem przestrzeni dyskowej9. Niewątpliwą zaletą dla firm 
globalnych jest możliwość korzystania z rozwiązania w każdym miejscu na świe-
cie poprzez przeglądarkę internetową. Spójrzmy także na drugi aspekt, czyli na 
budowanie przewagi konkurencyjnej. Ponieważ opłaty początkowe są niższe niż 
przy tradycyjnym oprogramowaniu licencjonowanym, mniejsze przedsiębiorstwa 
mogą skorzystać z aplikacji dostępnych dotychczas jedynie dla dużych przed-
siębiorstw. Przy rozwiązaniach o niewielkiej złożoności wdrożenia są znacznie 
szybsze, a same rozwiązania – bardziej elastyczne10. Z drugiej strony, ze względu 
na charakterystykę aplikacji budowanych w architekturze SaaS, które z założenia 
mają odpowiadać szerokiej grupie odbiorców, widoczna jest znacznie mniejsza 
szczegółowość i złożoność tego typu rozwiązań na tle oprogramowania dedyko-
wanego dla danego przedsiębiorstwa. 

Jako wadę rozwiązań opartych na modelu SaaS podać można konieczność 
posiadania bardzo dobrego i niezawodnego łącza internetowego. Jak przy każdym 
rozwiązaniu outsourcingowym, klient uzależnia się od zewnętrznego dostawcy. 
Większość dostawców oferuje jednak możliwość przejścia z aplikacji w trybie 
SaaS do tradycyjnej licencjonowanej aplikacji. Fakt ten niewątpliwie podkreśla 
panujące w niektórych środowiskach przekonanie, że rozwiązania typu SaaS są 
dobrym rozwiązaniem jedynie na krótki czas, a w szczególności na trudny okres 
związany z kryzysem światowym. Badania pokazują także, iż oprogramowanie 
licencjonowane staje się w niektórych sytuacjach bardziej opłacalne kosztowo niż 
rozwiązania SaaS11. Wynika to głównie z amortyzacji posiadanych licencji oraz 
zakupionego sprzętu. Niewątpliwą wadą rozwiązań typu SaaS jest często trud-
ność zintegrowania wynajmowanego oprogramowania z aplikacjami w przed-
siębiorstwie. Oczywiście trudność tę można rozwiązać wieloma mechanizmami 
umożliwiającymi zintegrowanie funkcjonalności aplikacji SaaS z infrastrukturą 
wewnętrzną firmy. Dwie najbardziej popularne metody integracji to synchroni-
zacja oparta na architekturze Service oriented architecture (SOA) lub systemie 
bazodanowym. Niewątpliwie jednak wiąże się to z poniesieniem kosztów na im-
plementację i utrzymanie danego rozwiązania. 

9 J.M. Kaplan, Five Myths about SaaS, tamże, 2009, s. 30.
10 W. Morris, The ‘secret sauce’ of SaaS, „Plant Engineering” 2008, s. 20. 
11 L. Herbert, When Software-as-a-Service Makes Sense, „Supply&Demand Chain Executive” 

2007, s. 52. 
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SaaS a inne rozwiązania umożliwiające optymalizację kosztów na IT

Głównymi rywalami rozwiązania SaaS są rozwiązania oparte na wirtuali-
zacji oraz rozwiązania typu SOA, w których nacisk kładzie się na definiowanie 
usług spełniających wymagania użytkownika. Rozwiązania SOA umożliwiają 
wysoką korelację działalności biznesowej i obsługi informatycznej. W rozwią-
zaniach tych mianem usługi określa się poszczególne elementy oprogramowania. 
Rozwiązanie to umożliwia wysoką integrację poszczególnych elementów apli-
kacji biznesowych. Jeżeli chodzi o wirtualizację, jest to bardzo szerokie pojęcie, 
które obejmuje m.in. takie rozwiązania, jak:
− programowe urządzenia wirtualne,
− maszyny wirtualne działające na serwerach wirtualizacji.

Wirtualizacja zapewnia wyższą wydajność i większe bezpieczeństwo dzięki 
zoptymalizowanemu oraz wzmocnionemu systemowi operacyjnemu i jednocześ-
nie umożliwia elastyczność wdrażania. Wirtualizacja przyczynia się do lepsze-
go wykorzystania istniejących zasobów, co w dobie kryzysu ma coraz większe 
znaczenie. Zarówno SaaS, jak i SOA oraz wirtualizacja mogą być wdrożone 
w przedsiębiorstwie jednocześnie. Rozwiązania te nie wykluczają siebie nawza-
jem. Firma Parallels, znany dostawca zaawansowanego oprogramowania wirtu-
alizacyjnego i konsolidacyjnego, w 2008 r. przygotowała zintegrowane rozwią-
zanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oparte zarówno na wirtualizacji, 
jak i modelu SaaS. Poszczególne rozwiązania mają swoje zalety i wady, które 
uwidaczniają się w konkretnej sytuacji biznesowej. 

Podsumowanie

Rozwiązania bazujące na technologii opartej na oferowaniu oprogramowa-
nia jako usługi wykorzystują sytuację panującą na rynku światowym. Pytanie, 
czy rozwiązania te będą nadal rozwijać się tak dynamicznie i wyprą rozwią-
zania oparte na tradycyjnym licencjonowanym oprogramowaniu, pozostaje na 
dzień dzisiejszy pytaniem otwartym. W pracy przedstawiono zarówno wady, 
jak i zalety rozwiązań typu SaaS. Z jednej strony za rozwiązaniami tego typu 
przemawiają minimalizacja kosztów wdrożenia i przewidywalne koszty oraz ła-
twość utrzymania aplikacji. Z drugiej strony z badań wynika, że po trzech la-
tach użytkowania standardowe rozwiązania stają się korzystniejsze kosztowo. 
Nie można zapomnieć, iż przy rozwiązaniach SaaS konieczny jest stały szybki 
dostęp do Internetu. Ważny jest także czynnik psychologiczny, jakim jest obawa 
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przed utratą kluczowych danych lub ich wypłynięciem poza przedsiębiorstwo. 
Powstaje zatem kolejne pytanie – czy SaaS jest jedynie rozwiązaniem odpowied-
nio wyplasowanym marketingowo w dobie kryzysu, kiedy oczekiwania klientów 
są łatwe do określenia, czy też jest to rozwiązanie przełomowe, wyznaczające 
nowy trend w rozwoju IT? Z przedstawionych analiz wynika, że rozwiązania 
SaaS rozwijają się dynamicznie, jednakże widać, iż slogan głoszony przez jedną 
z wiodących firm oferujących tego typu rozwiązania – „The end of software”, do-
tyczący rychłego końca tradycyjnego oprogramowania licencjonowanego – jest 
jedynie chwytem marketingowym. Analitycy Gartnera prognozują, że w 2011 r. 
25% oprogramowania biznesowego będzie oparte na rozwiązaniach SaaS. W ra-
zie potwierdzenia tych prognoz SaaS będzie miał duży udział w rynku, jednakże 
zupełnie nieporównywalny z rozwiązaniami opartymi na oprogramowaniu licen-
cjonowanym.

Wydaje się, że prognozy te mogą się potwierdzić, ponieważ oprogramowa-
nie jako usługa staje się rozwiązaniem wybieranym przez duże przedsiębiorstwa, 
co nie miało jeszcze miejsca kilka lat temu. Na rynku polskim aplikacje typu 
SaaS są całkowitą nowością. Zaobserwować można powolny rozwój tego typu 
rozwiązań w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie przykładem 
może by aplikacja iPartner21, umożliwiająca obieg dokumentów, wprowadzona 
w lipcu 2007 r. przez spółkę MIS we współpracy z IBM Polska. Rozwój tego typu 
rozwiązań w Polsce możliwe jest dzięki rozwojowi sieci rozległych na terenie 
naszego kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 
– 92% przedsiębiorstw miało dostęp do Internetu, a 53% miało dostęp szeroko-
pasmowy. Oprogramowanie jako usługa staje się więc dostępną alternatywą dla 
dużej liczby polskich firm.

Streszczenie

Rozwiązanie Software as a Service (SaaS) jest nową formą outsourcingu, polegają-
cą na udostępnianiu oprogramowania jako usługi. Dystrybucja tego typu rozwiązań jest 
bardzo młodą branżą, która nie dostarcza zbyt wysokich dochodów. W dobie światowego 
kryzysu finansowego SaaS może się okazać trendem umożliwiającym organizowanie 
struktur IT korzystniejszych kosztowo i przez to stać się rozwiązaniem ogólnie stoso-
wanym. W artykule przedstawiono zalety i wady udostępniania programowania jako 
usługi na tle panującej sytuacji w branży IT. SaaS porównano z innymi rozwiązaniami 
umożliwiającymi optymalizację i racjonalizację kosztów na IT w przedsiębiorstwach. Są 
to m.in. rozwiązania oparte na wirtualizacji oraz rozwiązania typu Service oriented ar-
chitecture, w których nacisk kładzie się na definiowanie usług spełniających wymagania 
użytkownika.
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Summary

SAAS AS A DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF IT 
DURING A FINANCIAL CRISIS

Software as a Service (SaaS) solutions are a new form of outsourcing, that involve 
providing IT applications as a service. Distribution of such solutions is a relatively new 
line of business which as far does not produce a very high income. During a global fi-
nancial crisis, SaaS may prove capable of organizing more cost-effective IT structures 
and thus become more widely implemented. In this paper, the pros and cons of SaaS will 
be discussed against the background of a current situation in IT business. SaaS will be 
compared to other solutions enabling optimalization and streamlining of IT costs within 
a company, such as virtualization and “Service oriented architecture” solutions, which 
are focused on defining services that suit the particular needs of a user. 
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ZARZĄDZANIE PROCESOWE 
KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI W DOBIE KRYZYSU

Wprowadzenie

Wszystko wskazuje na to, iż koniec pierwszej dekady XXI w. zapisze się 
w historii jako lata globalnego kryzysu spowodowanego pęknięciem bańki spe-
kulacyjnej na rynku kapitałowym. Mimo że kryzys w największym stopniu do-
tknął rynku kapitałowego, jego skutki odczuwalne są w całej gospodarce. Jed-
nak, jak pokazują badania, kadra zarządzająca małych i średnich firm nie obawia 
się kryzysu (zob. rys. 1). Sytuacje kryzysowe determinują w gospodarce zmiany 
w podejściu do zarządzania, które są motorem rozwoju przedsiębiorstw i gospo-
darek. Kryzys „oczyszcza” gospodarki z podmiotów słabych, źle zarządzanych 
i nieinnowacyjnych. Poza kapitałem, który może ułatwić przetrwanie w kryzysie, 
to właśnie innowacyjność jest kluczem do sukcesu, jakim jest przetrwanie i roz-
wój w dobie załamania gospodarczego. 
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Raczej tak
Zdecydowanie tak
Raczej nie
Nie

Rys. 1. Badanie małych i średnich przedsiębiorstw 
– Czy Twoja firma przetrwa kryzys, jeśli potrwa on dłużej niż rok?

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://manager.money.pl (23.06.2009).

*  Piotr Piotrowicz – mgr inż., Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Eko-
nomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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Pojęcie innowacyjności można rozpatrywać w szerokim spektrum – od 
innowacyjności produktowej, poprzez technologiczną, na procesowej kończąc. 
Ale to właśnie innowacyjność procesowa pozwala niwelować zjawiska zwią-
zane z kryzysem w przedsiębiorstwie i podnieść jego efektywność. Właściwe 
podejście do procesów zachodzących w organizacji, restauracja strategii oraz 
odpowiednia do sytuacji rynkowej i założonych celów alokacja zasobów jest klu-
czowa dla osiągnięcia sukcesu, jakim jest rozwój w dobie kryzysu. Nie jest to 
oczywiście panaceum na wszystkie bolączki, lecz podejście, które zarządzający 
każdym przedsiębiorstwem, bez względu na jego wielkość i branżę, mogą zasto-
sować przy stosunkowo niewielkich nakładach, co jest dodatkowym atutem tego 
rodzaju innowacyjności. Jeśli menedżerowie chcą w sposób całościowy podejść 
do pojawiających się problemów, to powinni zdecydowanie unikać działań szyb-
kich do wdrożenia, które zwykle kojarzą się z restrukturyzacją czy reorganizacją 
przedsiębiorstwa, najczęściej budząc obawy i opór pracowników. Czas załamania 
gospodarczego jest szansą na stosunkowo łagodniejsze wprowadzanie koniecz-
nych zmian, gdyż innowatorów spotyka mniejszy opór ze strony zarówno załogi, 
jak i właścicieli czy akcjonariuszy, którzy zdają sobie sprawę, iż w trudnych cza-
sach zmiany są koniecznością i nie odbierają ich jako zagrożenia, a wręcz jako 
szansę dla siebie i przedsiębiorstwa.

Istota zarządzania systemowego opartego na procesach

Organizacja jako całość jest podstawowym założeniem, na którym opiera 
się metodologia systemowej teorii organizacji. Według Russella L. Ackoffa „or-
ganizacja to system zachowujący się rozmyślnie, zawierający przynajmniej dwa 
zachowujące się rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenie, ze względu 
na które w systemie zachodzi funkcjonalny podział pracy; jego funkcjonalnie 
oddzielone składniki mogą na wzajemne zachowanie się odpowiadać w formie 
obserwacji albo łączności i przynajmniej jeden podzestaw pełni funkcję kontrol-
no-kierowniczą”. Analizując tę definicję, można wyróżnić następujące cechy 
prawidłowo funkcjonującego systemu:
− wspólne zamierzenie, czyli określony cel wspólny dla poszczególnych elemen-

tów systemu,
− rozmyślność działania, czyli świadomy wybór środków i metod realizacji za-
łożonych celów,

− funkcjonalny podział pracy pomiędzy elementami systemu,
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− wzajemną komunikację i interakcję pomiędzy elementami systemu,
− zdefiniowaną funkcję kontrolno-kierowniczą w systemie.

Twórcy podejścia systemowego uważali, że celem organizacji jest przetrwa-
nie i rozwój. Zdolność organizacji w tym aspekcie zapewniają siła i zwartość 
systemu, jego pozycja w otoczeniu oraz zdolność do jej utrzymania i umacniania. 
Podstawą systemowego podejścia do zarządzania jest spojrzenie z szerszej per-
spektywy, inne niż linearne wnioskowanie, planowanie długoterminowe, zdol-
ność przewidywania uwzględniająca szerszy kontekst niż tylko „własne podwór-
ko”. Aby sprawnie zarządzać ludźmi w organizacji i podejmować trafne decyzje, 
potrzebna jest szeroka perspektywa, którą pomaga uzyskać podejście systemowe. 
Prowadzi to do głębszego zrozumienia złożonych procesów i rządzących nimi me-
chanizmów, pozwala całościowo rozpatrywać pozornie odosobnione zdarzenia.

Podejście takie stanowi istotę współczesnych systemów zarządzania jakoś-
cią TQM. System norm ISO rekomenduje wdrażanie zasad jakości w organiza-
cjach zgodnie z systemowym podejściem opartym na zarządzaniu procesowym. 
Norma ISO 9001 mówi, że „W celu skutecznego działania organizacja powinna 
określić liczne powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. Działanie lub zbiór 
działań, wykorzystujące zasoby i zarządzanie w celu umożliwienia przekształce-
nia wejść w wyjścia, można rozpatrywać jako proces. Zaletą podejścia proceso-
wego jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad powiązaniami między poszczegól-

ZARZ DZANIE 
ZASOBAMI 

POMIARY, ANALIZA, 
DOSKONALENIE

WEJ CIE

WYJ CIE

K
L
I
E
N
T

SATYSFAKCJA

K
L
I
E
N
TREALIZACJA

WYROBU  

CI G E DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI

WYMAGANIA

ODPOWIEDZIALNO
KIEROWNICTWA

WYRÓB 

Rys. 2. Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces
Źródło: opracowanie własne na podstawie: PN-EN ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością. 

Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009, s. 9.
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nymi procesami w systemie procesów, jak też nad ich kombinacją i wzajemnym 
oddziaływaniem”1.

Systemowe podejście do zarządzania wymusza zarówno na menedżerach, 
jak i poszczególnych pracownikach konieczność dostrzeżenia, że system zarzą-
dzania składa się szeregu wzajemnie powiązanych elementów. Muszą oni mieć 
świadomość, iż każda część składowa systemu wpływa na jego skuteczność, 
a skutecznie działający system zarządzania daje gwarancję przetrwania i sukce-
su w dobie kryzysu. 

Gdzie szukać efektywności w organizacji?

Jak wynika z definicji przedstawionych powyżej, aby można było mówić 
o systemie, należy zidentyfikować jego elementy, czyli:
− metody zarządzania,
− procesy jako wyselekcjonowane działania,
− zasoby.

Wszystkie te elementy niezbędne są do przekształcenia wejść w wyjścia, 
czyli do wytworzenia produktu końcowego procesu, a finalnie – systemu. Wyni-
ka stąd, że aby szukać efektywności w organizacji w dobie kryzysu, przed pod-
jęciem krytycznych, niejednokrotnie nieodwracalnych decyzji  należy dokonać 
przeglądu przedsiębiorstwa pod kątem trzech podstawowych poziomów:
− strategicznego – organizacji,
− procesu,
− stanowiska pracy.

Zgodnie z teorią przedstawioną przez Geary’ego A. Rummlera i Alana P. 
Branche’a organizacje zachowują się jak systemy adaptujące się i w celu efek-
tywnego, szybkiego oraz proaktywnego dostosowania się organizacji do burzli-
wie zmieniającego się otoczenia wszystkie elementy składające się na jej system 
muszą być sprawnie zarządzane. Efektywność organizacji powstaje na każdym z 
trzech poziomów: organizacji, procesu oraz stanowiska pracy. Dlatego też każde 
działanie zmierzające do poprawy efektywności powinno brać pod uwagę trzy 
poziomy efektywności. Na efektywność na każdym z poziomów wpływają cele, 
sposób zaprojektowania i zarządzania2. 

1 PN-EN ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyj-
ny, Warszawa 2009, s. 7.

2 G.A. Rummler, A.P. Branche, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, 
s. 264.
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Poziom organizacji to poziom strategiczny – najwyższego kierownictwa, na 
którym podejmuje się decyzje o skali makro dla organizacji. Na tym poziomie pla-
nowane są cele strategiczne przedsiębiorstwa, jego standardy i wartości, struktura 
organizacyjna. Elementy te powinny być odniesione do wymagań różnych grup 
interesów, mających znaczenie dla przedsiębiorstwa, takich jak klienci, właści-
ciele, akcjonariusze czy pracownicy. Przy określaniu strategii przedsiębiorstwa 
należy wziąć pod uwagę elementy jego otoczenia zewnętrznego. Chcąc wytyczyć 
strategię dla przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, należy wziąć pod uwagę teorie 
Michaela E. Portera, który zdefiniował trzy typy strategii wygrywających:
− przywództwa kosztowego, czyli uzyskania trwałej przewagi kosztów nad kon-

kurentami, co pozwala na oferowania niższych cen niż inni;
− dyferencjacji, której podstawą jest oferowanie na rynku produktu unikatowe-

go;
− koncentracji zakładającej skupienie się na wybranej niszy rynkowej3.

Organizacja powinna wybrać jeden typ i na podstawie teorii zbudować swo-
ją strategię, która pozwoli osiągnąć sukces na rynku, gdyż stosowanie rozwiązań 
pośrednich nie przyniesie sukcesu. 

Teorie Portera pod kątem efektywności rozwinęli Michael Treacy i Frederik 
D. Wiersema, którzy wskazali trzy główne obszary, w których przedsiębiorstwo 
powinno doskonalić się w ramach realizowanej strategii. Możliwości te to:
− doskonałość operacyjna,
− przywództwo produktowe,
− osobiste stosunki z klientem.

Cele strategiczne przedsiębiorstwa można osiągnąć jedynie dzięki właściwie 
zaplanowanym i realizowanym procesom, gdyż organizacja jest tak efektywna, 
jak efektywne są jej procesy4. Na tym poziomie najważniejsze jest prawidłowe 
określenie procesów kluczowych dla realizacji strategii oraz właściwe nimi za-
rządzanie. Zarządzanie procesami polega na dokonywaniu systematycznej oceny 
ich efektów, podtrzymywaniu ich funkcjonowania i wprowadzaniu korekt, jeśli 
osiągane rezultaty odbiegają od założeń. Podstawowym elementem efektywnego 
zarządzania procesami jest ciągłe doskonalenie i redefiniowanie ich koncepcji. 
Doskonale zobrazowane zostało to przez Williama E. Deminga, który opracował 
teorię Plan – Do – Check – Act (rys. 2), przedstawiając ją w formie koła. Jest to 
teoria kluczowa dla zarządzania jakością, mówiąca, iż każde działanie – proces 

3 M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 
1992, s. 50–55.

4 G.A. Rummler, A.P. Branche, Podnoszenie …, s. 76.
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– najpierw należy zaplanować, wdrożyć, następnie zbadać efekty oraz opracować 
i wdrożyć niezbędne korekty, które stają się ponownie fazą planowania.  Sukces 
organizacji można osiągnąć, nieustannie analizując procesy i poprawiając je oraz 
nakładając na ludzi odpowiedzialność za zarządzanie nimi, ich doskonalenie oraz 
wymyślanie nowych koncepcji.

SPRAWD

POPRAW 

WYKONAJ

ZAPLANUJ

Rys. 3. Cykl Deminga
Źródło: opracowanie własne.

Cele, sposób zaprojektowania oraz zarządzanie na poziomie organizacji 
i procesu mogą być ze sobą doskonale powiązane, jednak całość nie będzie dzia-
łała, jeśli nie weźmie się pod uwagę potrzeb pracowników, którzy mogą zwięk-
szyć lub zmniejszyć jej efektywność. Pracownicy mają decydujący wpływ na 
funkcjonowanie poszczególnych procesów przedsiębiorstwa. Tak jak powinniśmy 
określić cele dla procesów, wynikające z celów całej organizacji, tak też powinni-
śmy określić cele dla pracowników zaangażowanych w procesy. Dodatkowo na-
leży mieć na uwadze, iż to ludzie realizują procesy, muszą być one zatem swym 
stopniem złożoności i przejrzystości dostosowane do poziomu reprezentowanego 
przez pracowników. Stąd przy planowaniu procesów najważniejsze jest, aby na 
bazie celów i zadań, jakie mają do zrealizowania, zdefiniować wymagania dla 
stanowisk i kompetencje niezbędne dla personelu. Głównym aspektem realizacji 
tego kroku jest zidentyfikowanie tych stanowisk, które są istotne dla zrealizowa-
nia usprawnień w procesie, będących wynikiem wcześniejszych działań. 

Podsumowując, efektywności w dobie kryzysu należy szukać na wszystkich 
poziomach organizacji, jednak kluczowy dla sukcesu restrukturyzacji przedsię-
biorstwa jest wybór spójnej strategii, na bazie której należy zaplanować organi-
zację na poziomie procesu i stanowiska pracy.

Rola menedżera w podejściu procesowym

Jak już wspomniano, istotą zarządzania procesami jest stałe ich doskona-
lenie. Dlatego możemy wyróżnić dwa poziomy zarządzania procesowego: stra-



243Zarządzanie procesowe...

tegiczny i operacyjny. Poziom strategiczny to poziom planowania procesów na 
podstawie wybranej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obszar ten i za-
dania z niego wynikające realizowane są najczęściej przez najwyższe kierowni-
ctwo organizacji. Poziom operacyjny to poziom bezpośredniego zarządzania pro-
cesem przez osobę do tego delegowaną. Do zadań „właściciela procesu” należy 
całościowe zarządzanie danym procesem, a w szczególności:
− realizowanie założeń oraz ciągłe doskonalenie koncepcji procesu, którego re-

alizacja powinna skutkować wykonaniem założeń opracowanych na szczeblu 
strategicznym;

− koordynacja i coaching, polegające na powodowaniu, aby cele procesu były 
osiągane przez pracowników je realizujących;

− reprezentowanie procesu na forum najwyższego kierownictwa, w celu ochrony 
interesów podległego procesu i negocjowania sprawiedliwego podziału środ-
ków.

Ciągłe doskonalenie ma na celu uzyskanie maksymalnej efektywności dane-
go procesu przy jego optymalnej minimalizacji. Doświadczenia mówią, iż w bar-
dzo wielu przypadkach stwierdzono, że skrócenie czasu trwania cyklu oznacza-
ło zmniejszenie kosztów, a często nawet liczby popełnianych błędów. Korzyść 
z tego jest potrójna, ponieważ skróceniu ulegają terminy i koszty, a jednocześnie 
wzrasta wydajność i elastyczność5.   

Rummler i Branche, oprócz opisanych powyżej poziomów efektywności, 
jako nie mniej istotne z perspektywy zarządzających wskazują potrzeby efek-
tywności. Według teorii potrzeby efektywności wynikają z:
− celów: organizacji, procesu oraz stanowiska pracy – muszą one być określone 

według standardów odzwierciedlających oczekiwania klientów;
− sposobu zaprojektowania – struktura organizacyjna, zorganizowanie proce-

sów i stanowisk pracy;
− sposobu zarządzania – każdy z trzech poziomów analizy efektywności wyma-

ga odpowiedniego sposobu zarządzania, który pozwala na realizacje celów6.
Gdy nałożymy na siebie obydwa opisane wymiary, otrzymamy dziewię-

ciopolową macierz zmiennych efektywności, które mogą być wykorzystywane 
przez menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania w strukturze organi-
zacyjnej. W tabeli zaprezentowano zestaw pytań związanych z każdym z dzie-
więciu poziomów efektywności. Z punktu widzenia procesu restrukturyzowania 
przedsiębiorstwa kluczowa jest twierdząca odpowiedź na każde z nich. Dopiero 

5 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 294.
6 G.A. Rummler, A.P. Branche, Podnoszenie…, s. 46.



244 Piotr Piotrowicz

wtedy możemy mieć pewność, że opracowana koncepcja jest spójna i odniesie-
my sukces, zakładając oczywiście, że obrana strategia okaże się tą wygrywającą 
w czasach kryzysu. 

Powiązania pomiędzy zmiennymi wpływającymi na efektywność

Potrzeby efektywności

Cele Sposób zaprojektowania Sposób zarządzania
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CELE ORGANIZACJI
− Czy strategia organizacji 

(kierunek działania) 
została określona i prze-
kazana pracownikom?

− Czy strategia jest oparta 
na analizie i wykorzy-
staniu zewnętrznych 
szans i zagrożeń oraz 
wewnętrznych (orga-
nizacyjnych) mocnych 
i słabych stron?

PROJEKTOWANIE 
ORGANIZACJI 

− Czy są umieszczone 
w strukturze organizacyj-
nej odpowiednie funkcje 
(działy)?

− Czy wszystkie funkcje 
(działy) są koniecznie?

− Czy  formalna struktura 
organizacyjna wspiera re-
alizację strategii i podnosi 
efektywność systemu?

ZARZĄDZANIE  
ORGANIZACJĄ 

− Czy cele funkcji (działów) zosta-
ły sformułowane?

− Czy odpowiednie wyniki pracy 
są mierzone?

− Czy zasoby zostały prawidłowo 
przydzielone?

− Czy reakcje między funkcjami 
(działaniami) są właściwie zarzą-
dzane? 
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CELE  PROCESU
− Czy cele dla kluczowych 

procesów są powiąza-
ne z oczekiwaniami 
klientów i wymaganiami 
organizacji? 

PROJEKTOWANIE 
PROCESU

− Czy proces pozwala 
na najbardziej wydajną 
i efektywną realizację 
celów procesu?

ZARZĄDZANIE PROCESEM
− Czy zostały określone odpowied-

nie cele cząstkowe dla procesów?
− Czy ktoś zarządza wynikami 

procesu?
− Czy relacje między poszczegól-

nymi czynnościami w procesie 
są zarządzane?
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OCENA STANOWSKA 
− Czy wyniki pracy oraz 

standardy jej wykona-
nia na stanowisku są 
związane z wymogami 
procesu, które z kolei 
są związane z celami 
organizacji i wymaga-
niami  klientów?

PROJEKTOWANIE 
STANOWISKA 

− Czy wymagania związane 
z realizacją procesu prze-
kładają się na konkretne 
stanowiska pracy w proce-
sie?

− Czy czynności na stano-
wisku pracy są ułożone 
w logiczną sekwencję?

− Czy  wspomagające pro-
cedury i instrukcje zostały 
opracowane?

− Czy stanowisko pracy jest 
ergonomiczne?

ZARZĄDZANIE 
STANOWISKIEM

− Czy pracownicy znają i rozu-
mieją cele swego stanowiska 
pracy (wyniki swojej pracy oraz 
standardy, jakie mają spełniać)?

− Czy pracownicy mają odpo-
wiednie zasoby, otrzymują jasne 
informacje i jednoznacznie sfor-
mułowane priorytety działania 
oraz logiczny zakres obowiąz-
ków?

− Czy pracownicy wiedzą o tym, 
w jakim stopniu zrealizowali 
swoje cele?

− Czy pracownicy mają wystar-
czające umiejętności i wiedzę 
do osiągnięcia celów? 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie G.A. Rummler, A.P. Branche: Podnoszenie…, s. 55.
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Podsumowanie

Analizując przedstawioną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, ktoś 
może zarzucić, iż jest to metoda zbyt skomplikowana i pracochłonna jak na obec-
ne czasy, gdyż dziś potrzebne są rozwiązania nie tylko skuteczne, ale przede 
wszystkim szybkie i dające natychmiastowe efekty. Takie podejście jest z pew-
nością słuszne, jeśli chodzi o całą organizację i jej restrukturyzację. Jednak jed-
nym z możliwych sposobów jest zapoczątkowanie projektu usprawnie nia organi-
zacji, wykorzystującego podejście trzech poziomów efektywności w odniesieniu 
do jednego obszaru przedsiębiorstwa, np. zarządzanie magazynami, pozyskiwa-
nie klienta czy zakupy. Pozwoli to przekonać pracowników do skuteczności dzia-
łania metody oraz relatywnie szybko osiągnąć długofalowy wpływ na wyniki 
or ganizacji.

Należy przy tym pamiętać, że kluczowe dla transformacji organizacji w sy-
stem procesów są:
− prawidłowa analiza i identyfikacja obszarów koniecznych do poprawy,
− określenie celów i kryteriów sukcesu dla poszczególnych obszarów, 
− rzetelna identyfikacja procesów,
− wprowadzanie odpowiedzialności za podejmowane działania na podstawie 

wyników systemu oceny efektywności,
− minimalizacja konfliktów między działami oraz wprowadzanie uczestniczą-

cego stylu zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji,
− stały nadzór i mierzenie rezultatów procesów,
− zarządzanie procesami w celu ich permanentnego doskonalenia.

Wdrożenie systemu zarządzania przez procesy wymaga nasilonej komuni-
kacji, niezbędnej do wyjaśnienia, czym jest dany proces oraz jakie ma on znacze-
nie dla usatysfakcjonowania klientów i powodzenia przedsiębiorstwa, jakie niesie 
zmiany w funkcjonowaniu organizacji czy w jakich nowych rolach będą musieli 
występować właściciele, menedżerowie i personel. Jest to najważniejsze zadanie 
najwyższego kierownictwa, które odpowiada za podejmowanie strategicznych 
decyzji w przedsiębiorstwach, a za taką należy uznać wybór metody zarządzania 
systemowego opartego na procesach.

Streszczenie

W dobie wszechogarniającego kryzysu, gdy większości przedsiębiorców jako spo-
sób przeciwdziałania przychodzi do głowy redukcja kadr i szeroko rozumiane cięcie 
kosztów, jest czas na restrukturyzację procesową oraz inwestowanie w jakość proce-
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sów. W artykule przedstawiono holistyczne podejście do zarządzania organizacją, op-
arte na integracji trzech poziomów organizacji: strategicznego, procesu oraz stanowiska 
pracy. Autor udowadnia, iż systemowe podejście oparte na zarządzaniu procesowym 
jest skuteczną metodą podnoszenia efektywności organizacji, a co za tym idzie – walki 
z kryzysem.

Summary

PROCESS MANAGEMENT 
AS A KEY TO EFFICIENCY IN TIME OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS

In era of all-embracing crisis, in time when the reduction of workers and the wide 
understood cutting of costs comes to the minds of the businessmen’s majority as only 
way to counteract it, now came the time of restructuring and the investing in quality 
of processes. In the article was introduced holistic approach to management based on 
integration of three levels of organization: strategic, the process and work post. Author 
proves, that system based on management approach is the effective method of improving 
the efficiency of organization and what is connected with this topic, fighting with crisis.
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PASAŻERSKI TRANSPORT LOTNICZY NA ŚWIECIE 
W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wstęp

Kryzys to słowo pochodzące z języka greckiego, które pierwotnie oznacza-
ło moment lub okres przełomowy, punkt zwrotny. Kryzysy gospodarcze, czyli 
okresowe spowolnienia aktywności gospodarczej, są zjawiskiem odwiecznym 
i nieuniknionym. W przeszłości o ich rytmie decydowały głównie zjawiska natu-
ralne, takie jak klęski żywiołowe, epidemie i wojny. Wraz z rozwojem gospodarki 
rynkowej przebieg koniunktury w coraz większym stopniu zależy od czynników 
ekonomicznych1. Za sprawą globalizacji pojawiające się kryzysy mają wpływ na 
gospodarkę światową, ponieważ gospodarki narodowe są ze sobą coraz ściślej 
powiązane. 

Transport lotniczy jest jednym z filarów globalizacji, umożliwiając szybkie 
przemieszczanie się; jednocześnie wyraźnie podlega tendencjom obecnym w glo-
balnej gospodarce. Pasażerski transport lotniczy jest sektorem silnie reagującym 
na pojawienie się kryzysu, w wyniku zarówno zjawisk naturalnych, jak i czyn-
ników ekonomicznych. Na funkcjonowanie transportu lotniczego mają wpływ 
m.in. wahania koniunktury, zmiany cen ropy naftowej, zagrożenie terroryzmem, 
epidemie i wojny. Wymienione czynniki, mogące wywoływać okresowy kryzys 
na rynku, mają wpływ na popyt na usługi linii lotniczych oraz na koszty pro-
wadzonej działalności, czyli w konsekwencji – na rentowność poszczególnych 
połączeń lotniczych i przewoźników.

Niniejszy artykuł jest analizą sytuacji sektora pasażerskich przewozów lot-
niczych na świecie w latach 2000–2009 w powiązaniu z koniunkturą gospodarki 

*  Renata Pisarek – mgr, doktorantka ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwer-
sytet Łódzki.

1 W. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Wydaw. TRIO, Warszawa 2003, s. 9.
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światowej w badanym okresie. Zaprezentowana zostanie dochodowa elastyczność 
popytu na usługi pasażerskiego transportu lotniczego. Analizie poddana zostanie 
dynamika ruchu lotniczego w latach 2000–2009 z uwzględnieniem okresowych 
kryzysów na skutek spowolnienia gospodarki światowej, ataków terrorystycz-
nych, wojen i epidemii. Poruszony zostanie także problem wahań cen paliw i ich 
wpływu na rentowność działalności linii lotniczych oraz podejmowane działa-
nia zabezpieczające przed wzrostem cen paliwa i wiążące się z tym ryzyko. Ce-
lem referatu jest również odpowiedź na pytanie, w jaki sposób światowy kryzys 
finansowy lat 2008–2009 wpływa na ogólną sytuację w sektorze pasażerskich 
przewozów lotniczych.

Wpływ wzrostu gospodarczego na popyt na pasażerski transport lotniczy 
w kontekście dochodowej elastyczności popytu

Popyt w pasażerskim transporcie lotniczym to zgłaszane w danym okresie 
zapotrzebowanie na przewozy powietrzne. Z nauki ekonomii wiadomo, że po-
trzeby ludzkie mają charakter nieograniczony, natomiast możliwość ich zaspoko-
jenia jest ograniczona. Dlatego też kluczowy będzie nie popyt potencjalny, jako 
naturalne zapotrzebowanie, ale popyt efektywny, czyli zdolność zakupu usługi 
przez określoną liczbę klientów w danym czasie.

Popyt na usługi lotnicze zależy więc od dochodów ludności. Możliwą jego 
zmianę wraz ze zmianą zamożności konsumentów można prześledzić za pomocą 
elastyczności dochodowej. Wartość dochodowej elastyczności popytu w zależno-
ści od długości tras lotniczych oraz obszaru rynku prezentuje tabela 1.

Tabela 1 

Dochodowa elastyczność popytu na usługi pasażerskiego transportu lotniczego

Obszar rynku

Wartość dochodowej elastyczności popytu
poziom tras / rynków

loty krótkiego 
zasięgu

loty średniego 
zasięgu

loty dalekiego 
zasięgu

loty bardzo 
dalekiego zasięgu

USA 1,8 1,9 2,0 2,2
Kraje rozwinięte 1,5 1,6 1,7 2,4
Kraje rozwijające się 2,0 2,0 2,2 2,7
Średnia światowa 1,77 1,83 1,97 2,43

Źródło:  Estimating Air Travel Demand Elasticities, InterVistas Consulting Inc, http://www.iata.
org (28.12.2007).
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Powietrzne przewozy pasażerskie są dobrem wyższego rzędu. Znajduje to 
potwierdzenie w wartościach dochodowej elastyczności popytu, mówiącej o tym, 
o ile wzrośnie popyt, jeżeli dochód nabywcy wzrośnie o jednostkę. Wartości tych 
elastyczności są wyraźnie większe od 1, popyt rośnie więc więcej niż wprost 
proporcjonalnie. Należy również zauważyć, że im dłuższy dystans pokonywany 
za pomocą transportu lotniczego oraz im mniejszy poziom rozwoju ekonomicz-
nego danego kraju, tym elastyczność dochodowa popytu jest większa. W skali 
całego świata można więc przyjąć, iż wzrost dochodów ludności np. o 10% spo-
woduje wzrost popytu na przewozy lotnicze o ok. 18% na trasach krótkiego oraz 
średniego zasięgu oraz o nawet 24% na trasach bardzo dalekiego zasięgu, czyli 
transkontynentalnych. Popyt na tego typu usługę przewozową pojawia się jednak 
dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu dochodów, np. w Europie wynosi on 
według szacunków od 812 do 1015 USD. Z tego względu elastyczność dochodo-
wa będzie relatywnie wysoka w krajach o stosunkowo niskim jeszcze dochodzie 
per capita2. Potwierdzają tę prawidłowość dane z tabeli 1, na podstawie których 
można stwierdzić, że największą elastyczność dochodową popytu na usługi pasa-
żerskiego transportu lotniczego obserwuje się w krajach rozwijających się.

Popyt na usługi pasażerskiego transportu lotniczego wzrasta wraz z rozwo-
jem gospodarczym państw. Zwiększający się PKB w wymiarze realnym oznacza 
również wzrost dochodów do dyspozycji ludności, których część zostanie prze-
znaczona na turystykę międzynarodową i transport lotniczy. Im zamożniejsze 
społeczeństwo, tym podróżuje się więcej w celach biznesowych, urlopowych, 
kontaktów z rodziną i innych. Światowy popyt na usługi lotnicze będzie więc 
najbardziej wrażliwy na sytuację gospodarczą w krajach rozwiniętych, m.in. 
w USA i Europie Zachodniej, będących obecnie dwoma największymi rynka-
mi usług lotniczych na świecie. Podróże lotnicze w ich przypadku są relatywnie 
tanie w porównaniu z dochodem per capita, co w połączeniu z rozwiniętą in-
frastrukturą i rozbudowaną siatką połączeń czyni je częstymi i powszechnymi. 
W przypadku krajów rozwijających się dochody realne ludności są mniejsze, co 
ogranicza liczbę możliwych podróży lotniczych. 

Wzrost gospodarczy może więc wykreować dodatkowy popyt na przewo-
zy lotnicze przez wzrost dochodów. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze, 
czy wręcz recesja panująca na świecie lub w poszczególnych regionach, może się 
przyczynić do spadku wydatków konsumentów na przewozy lotnicze. Wzrost 
gospodarczy, którego miarą jest produkt krajowy brutto, można więc uważać za 

2 Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2006, s. 157.
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wskaźnik ogólnej sytuacji na świecie i możliwości dochodowych konsumentów. 
Dynamikę światowego PKB w latach 2000–2009 jako roczne tempo zmian pre-
zentuje rysunek 1.
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Rys. 1. Dynamika światowego PKB w cenach stałych 
w latach 2000–2009 jako roczne tempo zmian (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MFW, http://www.imf.org (czerwiec 2009).

W 2000 r. wzrost światowego PKB wyniósł ok. 4,7%. Na początku XXI w. 
gospodarka światowa wkraczała jednak w fazę recesji, która po atakach terrory-
stycznych w USA w 2001 r. jeszcze się pogłębiła. W 2002 r. wzrost gospodarczy 
był już nieco wyższy, bo na poziomie 2,8%, a w kolejnych latach trend zwyż-
kowy się utrzymywał. W 2004 r. wzrost gospodarczy osiągnął poziom niemal 
5% w skali świata, by w latach 2006 i 2007 granicę tę przekroczyć. Niestety, 
rok 2008 to okres największego kryzysu finansowego od Wielkiego Kryzysu lat 
30. XX w. W 2008 r. wskutek kryzysu mieliśmy do czynienia z wyraźnym spo-
wolnieniem gospodarki światowej, której wzrost wyniósł ok. 3%. W roku 2009, 
według danych za pierwsze półrocze oraz prognoz Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, będziemy mieli do czynienia ze spadkiem światowego PKB o ok. 
1,3%.

Dynamika ruchu lotniczego w latach 2000–2009 
na tle stanu gospodarki światowej i wydarzeń zewnętrznych

Popyt na pasażerski transport lotniczy reagował na zmiany światowego 
PKB, przekładającego się na dochody konsumentów. Analogicznie zmieniała się 
dynamika przewozów lotniczych. Oprócz światowej koniunktury na osłabienie 
popytu na przewozy lotnicze wpływały okresowo również ataki terrorystyczne, 
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epidemie i wojny. Rysunek 2 przedstawia roczne tempo zmian przewozów pasa-
żerskich transportem lotniczym w pierwszych latach XXI w.
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Rys. 2. Dynamika ruchu pasażerskiego transportu lotniczego na świecie 
jako roczne tempo zmian liczby pasażero-kilometrów w latach 2000–2009 

według IATA3 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IATA, http://www.iata.org (czerwiec 2009).

We wrześniu 2001 r. miał miejsce bezprecedensowy w historii atak terro-
rystyczny z udziałem samolotów pasażerskich, którego następstwem było nasi-
lenie recesji i największy dotąd kryzys na rynku lotniczym, notującym spadek 
przewozów o ponad 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowym efek-
tem natury psychologicznej był strach przed lataniem. Tego rodzaju zachowania 
konsumenckie przyczyniły się do stagnacji na rynku lotniczym w 2002 r., kiedy 
wzrost przewozów wyniósł jedynie 0,1%. W roku 2003 utrzymywało się świa-
towe spowolnienie gospodarcze, a dodatkowymi czynnikami, które przyczyni-
ły się do ponad dwuprocentowego spadku lotniczych przewozów pasażerskich, 
były epidemia SARS i wojna w Iraku. W 2004 r. gospodarka światowa weszła 
w fazę długo oczekiwanego ożywienia, co przełożyło się na rekordowy wzrost 
pasażerskiego ruchu lotniczego – o ponad 15%. Lata 2005–2007 przyniosły nie-
zakłócony wydarzeniami zewnętrznymi wzrost przewozów na poziomie ponad 
5%. W roku 2008 światową gospodarkę dotknął kryzys finansowy. Dynamika 
wzrostu pasażerskich przewozów lotniczych również ulegała zmniejszeniu – do 
1,6%. W roku 2009, wpisującym się w okres kryzysu i zmniejszania światowego 
PKB, wystąpił dodatkowy czynnik wpływający negatywnie na liczbę pasażerów 

3 Ruch pasażerski liczony jako liczba wykonanych pasażero-kilometrów na świecie według 
statystyk IATA, reprezentujących 230 linii lotniczych odpowiadających 93% rozkładowego ruchu 
lotniczego na świecie. Dane za 2009 r. obejmują pierwsze pięć miesięcy, w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku poprzedniego.
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przewożonych transportem lotniczym, a mianowicie epidemia grypy A/H1N1; 
w konsekwencji w pierwszej połowie roku ruch lotniczy spadł o ok. 7%.

Wpływ zmian cen ropy naftowej na koszty i rentowność sektora lotniczego 
na świecie w latach 2000–2009

W sektorze lotnictwa cywilnego o racjonalności prowadzonej działalno-
ści decydują relacje między kosztami i cenami usług. Istotną pozycją kosztów 
operacyjnych jest dla przewoźników lotniczych koszt paliwa. Nie bez znaczenia 
dla funkcjonowania tego sektora były więc ceny ropy naftowej. Ich gwałtowny 
wzrost wpłynął znacząco na rentowność transportu lotniczego.

Zmiany cen ropy naftowej w latach 2000–2009 na podstawie średniorocz-
nych cen za baryłkę prezentuje rysunek 3.
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Rys. 3. Średnioroczna cena ropy naftowej za baryłkę w latach 2000–2009 (w USD)
Źródło: jak w rys. 1.

Na początku XXI w., pomiędzy rokiem 2000 a 2001, ceny ropy naftowej 
na światowych rynkach spadały. W 2001 r. baryłka ropy kosztowała średnio ok. 
24 USD i na podobnym poziomie utrzymała się w 2002 r. Natomiast w roku 2003 
nastąpił kilkuletni trend wzrostowy, aż do roku 2008, w którym baryłka ropy 
osiągnęła średnioroczną wartość 99 USD.  W porównaniu z 2003 r., kiedy za ba-
ryłkę ropy płacono średnio ok. 29 USD, oznaczało to wzrost ceny o ponad 240% 
w ciągu pięciu lat. W drugiej połowie 2008 r. rozpoczął się trend spadkowy cen 
ropy naftowej. Tabela 2 zawiera dane dotyczące kosztu paliwa dla całego sektora 
linii lotniczych w latach 2003–2009, z uwzględnieniem procentowego udziału 
paliwa w kosztach operacyjnych.
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Tabela 2 

Koszt paliwa dla sektora linii lotniczych na świecie w latach 2003–2009

Rok

Udział paliwa
w kosztach 

operacyjnych
(w %)

Średnia cena 
za baryłkę 
(w USD)

Cena równowagi 
za baryłkę*

 (w USD)

Koszt paliwa 
ogółem 

(w mld USD)

2003 14 28,8 23,2 44
2004 17 38,3 34,5 65
2005 22 54,5 51,8 91
2006 24 65,1 64,8 107
2007 27 73,0 76,5 134

2008 F 31 99,0 92,4 165
2009 F 23 56,0 49,9 106

* Przez cenę równowagi (tzw. break-even price) rozumie się cenę nie przynoszącą strat ani zysków 
dla sektora lotniczego.

Źródło:  Industry Financial Forecast Table, IATA Economics, http://www.iata.org (czerwiec 
2009).

Koszt paliwa dla globalnego transportu lotniczego w okresie największej 
dynamiki cen ropy naftowej, czyli od 2003 do 2008 r., wzrósł o 275% w ciągu 
pięciu lat i wyniósł, jak szacuje IATA, aż 165 mld USD. Udział paliwa we wszyst-
kich kosztach operacyjnych wzrósł z 14% w 2003 r. do 31% w 2008 r. Prognozuje 
się, że w 2009 r. sytuacja się poprawi i wskutek niższych cen ropy naftowej udział 
paliwa w kosztach operacyjnych branży spadnie do 23%, a ogólne koszty sektora 
z tego tytułu – do 106 mld USD. W latach 2001–2002 dzięki spadkowi cen paliwa 
lotniczego strata, którą poniósł sektor lotniczy, była relatywnie niższa, niż mo-
głaby być, gdyby ceny ropy były wyższe. W następnych latach ceny ropy nafto-
wej rosły, uniemożliwiając branży przewoźników lotniczych osiągnięcie zysku. 
Dzięki relatywnie wysokiej dynamice ruchu pasażerskiego straty z roku na rok 
systematycznie malały, aby w 2007 r. pasażerski transport lotniczy na świecie 
mógł odnotować łączny zysk w wysokości prawie 13 mld USD. Wysokie ceny 
ropy były, oprócz spadku popytu, kluczowym czynnikiem, który przyczynił się 
w 2008 r. do strat linii lotniczych na świecie w łącznej wysokości ponad 10 mld 
USD. W roku 2008 ceny ropy biły kolejne rekordy, osiągając w lipcu poziom 
147 USD za baryłkę. Linie lotnicze, działając w warunkach ryzyka wzrostu cen 
paliw, zabezpieczały się przed zwyżkami cen poprzez tzw. hedging, zawierając 
transakcje terminowe. Pod koniec 2008 r. ceny ropy wkroczyły niespodziewanie 
w trend zniżkowy, spadając w grudniu do poziomu 34 USD za baryłkę. Ta sy-
tuacja rynkowa przyczyniła się do generowania strat dla wielu przewoźników 
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z tytułu zawarcia, jak się z perspektywy czasu okazało, niekorzystnych trans-
akcji terminowych dotyczących paliwa lotniczego, którego cena rynkowa była 
niższa niż przewidywania linii lotniczych. Szacuje się, że w 2009 r. sektor nadal 
nie wykaże zysków, pomimo ceny ropy naftowej szacowanej na poziomie poniżej 
60 USD za baryłkę.

Sytuacja sektora pasażerskich przewozów lotniczych na świecie 
w 2008 i pierwszej połowie 2009 roku

Kluczowe znaczenie dla przewoźników lotniczych mają takie wskaźniki, 
jak popyt na usługę przewozową oraz koszty prowadzonej działalności. Rok 2008 
przyniósł nieoczekiwanie wiele wyzwań, które doprowadziły do trudnej sytuacji 
sektora pasażerskiego transportu lotniczego. Pierwsza połowa tego roku absor-
bowała uwagę zarządów linii lotniczych ze względu na rosnące ceny ropy naf-
towej i znaczny wzrost kosztów prowadzonej działalności, natomiast w drugiej 
połowie świat wkroczył w okres recesji, przyczyniającej się do spadku popytu na 
usługę pasażerskiego transportu lotniczego. 

Ze statystyk przytoczonych wcześniej na rysunku 2 wynika, że w całym 
2008 r. pasażerski ruch lotniczy wzrósł jedynie o ok. 1,6%, natomiast w pierwszej 
połowie 2009 r. obserwowano już prawie ośmioprocentowy spadek w porówna-
niu z analogicznym okresem roku poprzedniego. ICAO prognozuje spadek popy-
tu na usługę pasażerskiego transportu lotniczego o ok. 4% w całym 2009 r.4

Spadek ruchu lotniczego, wywołany kryzysem gospodarki światowej,  prze-
kłada się na gorsze wyniki finansowe przewoźników. Przyczyniły się do tego 
również straty wielu linii lotniczych, będące skutkiem wspomnianego hedgingu 
ropy naftowej, zabezpieczającego przed dalszym wzrostem cen. W 2008 r. branża 
lotnicza odnotowała, według szacunków ICAO, łączną stratę w wysokości 9,8 
mld USD, z czego 6 mld USD na transakcjach hedgingowych5. Niektóre linie 
lotnicze zawarły transakcje terminowe dotyczące ropy naftowej na okres nawet 
dwóch lub trzech lat, należy więc oczekiwać dalszego wykazywania strat z tego 
tytułu. IATA szacuje, że straty przemysłu lotniczego w 2009 r. wyniosą 9 mld 
USD, z czego straty operacyjne – jedynie 1,7 mld USD6. Rok 2009 będzie, według 

4 ICAO, Marginal Traffic Growth and Fuel Hedging Losses Take Tool on Airline Industry in 
2008, News Release, Montreal, http://www.icao.int (5.06.2009), s. 2.

5 Tamże, s. 1–2.
6 G. Bisignani, State of the Air Transport Industry, IATA Annual General Meeting and World 

Air Transport Summit, Kuala Lumpur, http://www.iata.org (8.06.2009), s. 1.



255Pasażerski transport lotniczy na świecie...

przewidywań dyrektora generalnego IATA, jednym z najtrudniejszych w dzie-
jach przemysłu lotniczego. 

Potwierdza się również prawidłowość, że samoloty komunikacyjne za-
mówione przez linie lotnicze w warunkach dobrej koniunktury są dostarczane 
w czasie recesji. W latach 2009–2011 planowane jest wprowadzenie na rynek ok. 
4000 samolotów, które odpowiadają ok. 17% obecnie dostępnych zdolności prze-
wozowych linii lotniczych.

Trudno przewidzieć, kiedy nastąpi ożywienie na rynku lotniczym. Najbliż-
sze lata będą trudne dla przemysłu lotniczego. Sytuacja rynkowa determinuje 
zmianę strategii linii lotniczych z planów rozwoju na działania zapewniające ra-
czej przetrwanie na rynku. Giovanni Bisignani – dyrektor generalny IATA – wy-
raża opinię, że przemysł lotniczy, który w latach 2001–2008 wygenerował aż 48 
mld USD strat, potrzebuje zmian7.

W kryzysie rządy państw i linie lotnicze mogą więc upatrywać również 
szansę na dalszą liberalizację transportu lotniczego i wszelkie działania, które 
uczynią przemysł lotniczy silniejszym w przyszłości.

Podsumowanie

Popyt na usługę pasażerskiego transportu lotniczego jest wysoce wrażliwy 
na zmianę dochodu konsumentów. Im mniejszy poziom rozwoju ekonomicznego 
oraz im dłuższy dystans pokonywany za pomocą transportu lotniczego, tym ela-
styczność dochodowa popytu jest większa.

Na zmniejszenie popytu na usługi powietrznych przewoźników w badanym 
przedziale lat 2000–2009 miały wpływ okresowe kryzysy związane z pogorsze-
niem koniunktury na świecie oraz innymi wydarzeniami. Na początku XXI w. 
transport lotniczy został dotknięty kryzysem będącym następstwem ataków 
terrorystycznych z 11 września 2001 r., który pogłębił recesję na świecie i wy-
wołał wśród potencjalnych pasażerów obawę przed korzystaniem z transportu 
lotniczego. Zmniejszenie dynamiki ruchu lotniczego spowodowały również takie 
wydarzenia, jak wojna w Iraku oraz epidemia SARS w 2003 r. i grypy A/H1N1 
w 2009 r. 

W latach 2008–2009 gospodarka światowa pogrążyła się w kryzysie finan-
sowym. Dynamika PKB na świecie jest w tym okresie ujemna, co w następstwie 
przyczynia się do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych ludności, w tym na 

7 Tamże.
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transport lotniczy. W roku 2008 odnotowano również rekordowe ceny ropy naf-
towej, co przełożyło się na znaczny wzrost kosztów działalności linii lotniczych. 
Można zatem mówić również o swoistego rodzaju kryzysie paliwowym, który 
skłonił linie lotnicze do zawierania transakcji hedgingowych, zabezpieczających 
przed dalszym wzrostem cen paliw, przyczyniając się do generowania strat przez 
sektor lotniczy. Transport powietrzny wkroczył w fazę jednego z największych 
kryzysów8, który determinuje zmianę strategii przewoźników lotniczych z pla-
nów rozwoju na strategię skoncentrowaną na przetrwaniu na rynku, a rok 2009 
będzie jednym z najtrudniejszych w historii branży lotniczej.

Streszczenie

Artykuł jest analizą wpływu globalnego kryzysu, w kontekście zmniejszenia świa-
towego wzrostu gospodarczego i innych czynników zewnętrznych, na osłabienie popytu 
na transport lotniczy na świecie w latach 2000–2009, ze szczególnym uwzględnieniem 
kryzysu finansowego lat 2008 i 2009. Autorka porusza również problem wahań cen ropy 
naftowej i ich wpływu na koszty działalności i wynik finansowy branży lotniczej.

Summary

GLOBAL PASSENGER AIR TRANSPORT SECTOR
IN TERMS OF ECONOMIC CRISIS

The paper examines an impact of a global crisis, in context of decrease of the world 
economic growth, and other factors, on lower demand on civil aviation in years 2000–
2009. A particular attention is given to the global financial crisis of years 2008 and 2009. 
An issue of oil price influence on air transport cost and profitability is also discussed. 

8 G. Bisignani, Remarks of Giovanni Bisignani on March Forecast, Press Conference, Geneva, 
http://www.iata.org (24.03.2009).
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KONCEPCJA KLASTROWA 
JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW ROZWOJU USŁUG MEDYCZNYCH 

W DOBIE KRYZYSU

Wstęp

Opieka zdrowotna od niedawna znalazła się w polu zainteresowania ekono-
mistów i specjalistów od zarządzania. Wpłynęły na to głównie rosnące koszty 
opieki zdrowotnej, które w znaczącym stopniu obciążają stan finansów publicz-
nych. Światowy kryzys zmusza przedsiębiorców do poszukiwania w działalności 
operacyjnej bardziej ekonomicznych efektów, a rosnące wymagania konsumen-
tów obligują podmioty do poszukiwania nowych sposobów zarządzania i perma-
nentnego podnoszenia jakości usług. Jednym z rozwiązań, które pomoże zjedno-
czyć wysiłki grupy przedsiębiorców, zwiększyć zadowolenie klientów i poprawić 
jakość świadczonych usług medycznych, może być klaster. Celem opracowania 
jest pokazanie, iż jego koncepcja może się stać jednym z czynników determinu-
jących rozwój usług medycznych w dobie kryzysu.

Znaczenie klastrów medycznych dla rozwoju usług medycznych 

Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, staje się 
coraz bardziej nieprzewidywalne i wymagające. Rynek kurczy się, a liczba kon-
kurentów permanentnie wzrasta. Zwiększają się również oczekiwania klientów. 
Aby sprostać tym wyzwaniom, organizacje muszą podejmować zróżnicowane 

* Jolanta Rab-Przybyłowicz  – mgr, Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

** Aleksandra Sibilska – mgr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania i Eko-
nomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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działania zmierzające do redukcji nadmiernych kosztów, poprawy jakości ofe-
rowanych wyrobów i usług oraz poszukiwania nowych, coraz to bardziej sku-
tecznych sposobów doskonalenia przedsiębiorstwa1. Jednym z interesujących 
rozwiązań, które może zjednoczyć wysiłki grupy przedsiębiorców, wzmocnić je 
poprzez znalezienie wspólnej platformy porozumienia, wspólnych celów wykra-
czających poza cele konkurencyjne, może być klaster2. Stanowi on pewnego ro-
dzaju, niezupełnie sformalizowaną, sieć podmiotów gospodarczych i organizacji 
wspierających, powiązanych ze sobą nieformalną wymianą wiedzy i informacji. 
Najczęściej klaster tworzą podmioty z tych samych lub różnych poziomów łańcu-
cha produkcyjnego danego sektora (pośredni i bezpośredni konkurenci, dostaw-
cy, odbiorcy), a także skomunikowane z tym sektorem podmioty usługowe (np. 
bankowe, ubezpieczeniowe) oraz podmioty wsparcia instytucjonalnego, takie jak 
władze samorządowe, agencje publiczne, podmioty zaplecza naukowo-badaw-
czego (np. uczelnie wyższe)3. Ważną rolę w rozwoju klastrów odgrywa władza 
administracyjna państwa, która powinna współpracować z przedsiębiorcami, dą-
żyć do wytworzenia stabilnej polityki ekonomicznej, stymulować innowacyjność 
w układach klastrowych, usuwać niewłaściwe rozwiązania organizacyjne, utrud-
niające relacje przedsiębiorstw z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi etc.4

 Zjawisko tworzenia klastrów medycznych jest w Polsce stosunkowo 
nowe. Stanowi ono reakcję na poszukiwanie sposobu rozwiązywania obecnych 
trudności w opiece zdrowotnej oraz zapewnienie rozwoju medycyny poprzez 
budowanie i umacnianie konkurencyjności zrzeszonych w klastrze placówek 
medycznych oraz instytucji naukowych i firm produkcyjnych. Z doświadczeń 
innych krajów i regionów wynika bowiem, że przewagą zrzeszonych placówek 
medycznych, uczelni, firm jest to, iż konkurując ze sobą, potrafią jednocześnie 
współpracować w wybranych dziedzinach. Dzięki wymianie wiedzy i doświad-
czeń oraz zaangażowaniu wspólnych środków na badania, wprowadzanie inno-
wacji (sprzęt, metody leczenia, telemedycyna) i promowanie usług medycznych 
odnoszą większe sukcesy5. Warto w tym miejscu przypomnieć, że opieka zdro-
wotna postrzegana jest coraz częściej jako wysokospecjalistyczny rodzaj działal-

1 Rola procesów i standardów w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych, red. A. Ma-
ciąg, Wydaw. α-medica Press, Bielsko Biała 2007, s. 11.

2 Wspieranie rozwoju klastra w Polsce i za granicą – doświadczenia i wyzwania, red. M. Dzier-
żanowski, S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 8.

3 J. Staszewska, Klaster – perspektywa dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, 
Difin, Warszawa 2009, s. 30.

4 Tamże, s. 53.
5 F. Krawiec, Mechanizmy transferu wiedzy i technologii, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 7/8, 

s. 31.
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ności gospodarczej, a nie zdrowotna usługa publiczna. Oznacza to poszukiwanie 
efektywności ekonomicznej w działalności operacyjnej, a także kierowanie się 
kryterium racjonalności gospodarowania6. Jest to niezmiernie ważny argument 
w negocjacjach z samorządami w celu uzyskania aprobaty dla projektu utworze-
nia w regionie klastra medycznego. Działalność klastra umożliwia wszystkim 
zintegrowanym jednostkom wspólne wspieranie i finansowanie nowych techno-
logii z własnych środków czy też uzyskanie dotacji unijnych na planowane przed-
sięwzięcia. Udział w klastrze jest szansą na „wejście w nowe produkty”, czyli 
dywersyfikację portfela i możliwość znalezienia nowych rynków. W ramach tej 
inicjatywy różne przedsiębiorstwa i placówki medyczne będą bazą dla badań, 
a naukowcy dzięki firmom będą mogli zindustrializować swoje odkrycia. Współ-
praca w klastrze zbliża naukę do praktyki, ma do niej bezpośrednie odniesienie 
poprzez wykorzystywanie wiedzy i odkryć w realnej produkcji i zastosowanie 
w leczeniu pacjentów. Przejawia się to w: 
− zwiększeniu efektywności działania na rynku jako grupa, 
− koordynowaniu opieki nad populacją regionu objętego działalnością klastra,
− wdrożeniu innowacyjnych usług telemedycyny, takich jak teleEKG, telekon-

sultacje, badania obrazowe,
− współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, głównymi producentami 

sprzętu medycznego, firmami informatycznymi branży medycznej,
− zwiększeniu zakresu usług medycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych czy 

z medycyny estetycznej, w połączeniu z wypoczynkiem i turystyką regionu,
− stałej modernizacji oferowanych usług7. 

Działalność grupy placówek i instytucji w ramach klastra zapewnia po-
prawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez stworzenie systemu 
regionalnej ochrony zdrowia, zapewniającego ciągłą i kompleksową opiekę zdro-
wotną dla mieszkańców danego regionu. Pozwala ponadto na zwiększenie licz-
by środków finansowych w regionalnym systemie ochrony zdrowia i racjonalne 
ich wykorzystanie oraz dostosowanie oferowanych świadczeń do potrzeb ryn-
ku. Przywraca placówkom medycznym wewnętrzną równowagę (ekonomiczną, 
strukturalną i procesową) oraz równowagę z otoczeniem8. Efektami takiej dzia-
łalności będą zwiększenie zadowolenia klienta i poprawa jakości usług medycz-

6 Zarządzanie jakością usług medycznych, red. K. Lisiecka, PWN, Warszawa 2003, s. 69.
7 M. Goetz, Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych(BIZ), Zeszyty 

Naukowe SGH, nr 20, Warszawa 2006, s. 10–15.
8 Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 

2000, s. 23.
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nych, a także stworzenie sprawnego, jednolitego organizmu instytucjonalnego, 
zdolnego do ekspansywnej polityki w sektorze usług medycznych.

Specyfika klastrów medycznych

Istnieje wiele przyczyn powstawania klastrów. Z punktu widzenia medycy-
ny czynnikiem umożliwiającym zaistnienie klastra medycznego jest dobra ko-
munikacja i współpraca pomiędzy branżą medyczną, farmaceutyczną i branżami 
z nimi powiązanymi, które ułatwiają dostęp do wiedzy (jej wymiany) i nowych 
technologii. Na danym obszarze o znaczeniu medycznym może funkcjonować 
i funkcjonuje wiele podmiotów stricte medycznych (publiczne i niepubliczne), 
których podstawowym celem działalności jest świadczenie usług zarówno me-
dycznych9, jak i okołomedycznych10. Specyfika rynku medycznego powoduje, że 
w działalności przedsiębiorstw medycznych można zidentyfikować zarówno zja-
wisko konkurencji, jak i kooperacji. Wspólne korzyści przedsiębiorstwa te mogą 
osiągnąć dzięki współpracy, a ich celem jest m.in. zapewnienie korzystnych wa-
runków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przedsiębiorstw oraz wspie-
ranie prowadzenia działalności gospodarczej dzięki efektywnemu zarządzaniu 
majątkiem oraz świadczeniu usług w zakresie udostępniania infrastruktury, do-
radztwa i organizacji szkoleń11. Celem klastra medycznego winno być budowanie 
nowoczesnego środowiska: technologii medycznych w zakresie badań, wdrożeń, 
zastosowań i kształcenia kadr, z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, 
środków i technologii.

Dodatkowymi celami utworzenia klastra medycznego mogą być12:
− promocja innowacji i nowych technologii w obszarach medycyny, farmacji, 

informatyki i branż pokrewnych,
− współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi,
− rozwój współpracy między uczelniami medycznymi i technicznymi w Polsce 

a branżą przemysłu medycznego i branżami pokrewnymi,
− zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw należących do klastra,

9 Szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety fizjoterapeutyczne, pogotowia 
ratunkowe, apteki, dostawcy sprzętu medycznego.

10 Firmy ubezpieczeniowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, odzieżowe czy spożyw-
cze.

11 http://parkmedyczny.pl, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, Regulamin 
klastra, Wrocław 2005, s. 4.

12 Tamże.
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− rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość 
oraz środowisko naukowe,

− doradztwo i realizacja programów w zakresie doskonalenia dla sektora i jedno-
stek służby zdrowia,

− wspieranie rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, 
− rozwój kształcenia na odległość (e-learningu) w branży medycznej i farmaceu-

tycznej,
− rozwój telemedycyny, w tym telekardiologii, teleradiologii, telediabetologii 

i innych teleusług,
− aktywizacja współpracy w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach po-

wiązanych.
Jak pokazują przykłady zaprezentowane w dalszej części artykułu – klastry 

medyczne skupiają nie tylko uczelnie, szpitale, kliniki, gabinety lekarskie i pod-
mioty branży farmaceutycznej, ale także podmioty produkujące sprzęt szpitalny, 
wyposażenie gabinetów, aptek, laboratoriów czy sprzęt ratownictwa medyczne-
go, wyroby jednorazowego użytku, narzędzia wielorazowego użytku lub sprzęt 
dla osób niepełnosprawnych. Powstający klaster medyczny umożliwiłby zatem 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie 
medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i okołomedyczne, co sprzyja tworze-
niu nowych  miejsc pracy. 

Koncentracje klastrów medycznych w Polsce 

Klastry medyczne – geograficzne skupiska powiązanych firm, wyspecjali-
zowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w po-
krewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzi-
nach – koncentrują swoją działalność w Polsce wokół takich dziedzin, jak:
− planowanie zdrowia i usług medycznych dla mieszkańców regionu klastra,
− usługi uzdrowiskowo-lecznicze w powiązaniu z wypoczynkiem i turystyką 

dla pacjentów i kuracjuszy z bogatszych rejonów Europy Zachodniej, jak i zza 
wschodniej granicy Polski,

− biotechnologia i technologia medyczna poprzez tworzenie nowoczesnego śro-
dowiska technologii medycznych w zakresie badań, wdrożeń, zastosowań 
i kształcenia kadr, z zapewnieniem transferów wiedzy, środków i technologii 
– Park Naukowo-Techniczny modułu medycznego13.

13 M. Goetz, Atrakcyjność klastrów..., s. 16–17.
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Przykładami są tu:
− CenterMed Tarnów – lider i pierwszy w Polsce klaster medyczny, skupiający 

samorządy, firmy badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, NZOZ-y i uzdro-
wiska, zatrudniający prawie 300 osób: najlepszych lekarzy, profesjonalne pie-
lęgniarki i rejestratorki, specjalistów z działów IT, HR, marketingu, mający 
kilkanaście przychodn w Tarnowie, na terenie gminy Tarnów, w Krakowie, 
Nowym Sączu, Kielcach, Brzesku i Kraśniku. CenterMed ma także swoje 
udziały w przychodniach w Krośnie i Lublinie. Najnowszą inwestycją Center-
Medu jest uruchomienie szpitala i zespołu poradni w centrum Krakowa przy 
ul. Łazarza14.

− Polski Wschodni Klaster Medyczny, działający od 2008 r., zrzeszający w swo-
jej grupie 12 instytucji: przedsiębiorstwa, dostawców i odbiorców technologii, 
produktów i usług, samorząd terytorialny, uczelnie wyższe i jednostki nauko-
wo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, działające na rzecz tego sektora. 
Misją klastra jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego sektora biotech-
nologii, technologii medycznych i ochrony zdrowia jako regionalnej szansy 
województwa podlaskiego15. 

− Klaster Medycyna Polska – grupa działająca w regionie południowo-wschod-
niej Polski, obejmująca swym zasięgiem województwa: małopolskie, podkar-
packie, świętokrzyskie, lubelskie, koncentrująca się wokół branży medycznej 
i turystycznej, opierająca się na silnie rozbudowanej sieci uzupełniających się 
podmiotów medycznych, uzdrowiskowych i turystyczno-sportowych, dodat-
kowo wzmocnionych walorami turystycznymi regionu16.

− Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny (Klaster e-ZDROWIE), 
założony w 2005 r. z inicjatywy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Insty-
tutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. oraz Gminy Wrocław. Projekt ten 
łączy tematykę nowoczesnych technologii ICT w ochronie zdrowia, zarówno 
w zarządzaniu, jak i w zakresie telemedycznych systemów wspomagania opie-
ki nad chorymi17.

− Śląska Sieć Wyrobów Medycznych – 16 firm i instytucji branży medycznej 
z województwa śląskiego podjęło w 2007 r. decyzję o utworzeniu tego kla-
stra. Obecnie współpracuje w nim ponad 100 firm: szpitale, kliniki, podmioty 

14 J. Staszewska, Klaster – perspektywa..., s. 91.
15 S. Szultka, Klastry – innowacyjne wezwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004, s. 68.
16 Tamże, s. 52.
17 J. Staszewska, Klaster – perspektywa..., s. 91.
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produkujące sprzęt szpitalny, wyposażenie gabinetów, aptek, laboratoriów czy 
sprzęt ratownictwa medycznego, uczelnie mechatroniki i media18.

− Klaster Life Science Kraków – działający od 2006 r. Misją klastra jest wspie-
ranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz two-
rzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych 
i rozwojowych. Inicjatorem projektu jest Uniwersytet Jagielloński. Na po-
czątku klaster skupiał 32 instytucje, obecnie liczba uczestników cały czas się 
powiększa. Działania skupiają się wokół biomedycyny, biotechnologii, kos-
metologii, bioinformatyki. Rezultaty klastra dotyczą szeroko rozumianej in-
nowacyjności wdrażanej w końcowym efekcie nowych technologii, transferu 
wiedzy z ośrodków badawczo-rozwojowych i uczelni do przemysłu, medycy-
ny – leczenia oraz uzyskania ochrony patentowej19. 

Jak wynika z przedstawionych przykładów, organizacja klastra skupia się 
w pobliżu dużych aglomeracji. Wynika to przede wszystkim z dostępności do 
ośrodków naukowo-badawczych, wykwalifikowanych pracowników, produkcji 
i rynku zbytu oraz do placówek medialno-informacyjnych. W sytuacji, gdy opie-
ka zdrowotna i medycyna w Polsce przeżywają już od dłuższego czasu kryzys 
finansowy, rozwojowy, personalny, a kolejne próby wyprowadzenia ich z tego 
kryzysu nie dają oczekiwanych rezultatów, być może receptą na problemy i wyj-
ście z impasu będzie właśnie tworzenie klastrów medycznych.

Nowy scenariusz klastra medycznego – model turystyczno-medyczny 

Wiek XXI przyniósł najwięcej zmian w rozwoju technologicznym, który 
pozwala na szybsze, tańsze i dalsze podróżowanie, a nowe technologie znala-
zły szerokie zastosowanie m.in. w medycynie – usługach zdrowotnych. W ciągu 
ostatniej dekady globalizacja połączyła najodleglejsze zakątki świata, a w jej wy-
niku nastąpiło przyspieszenie tworzenia, wykorzystania i transformacji nowych 
technologii, które przyspieszają rozprzestrzenianie się i zastosowania nowej 
technologii na całym świecie20. Zarówno turystyka, jak i medycyna są potęż-
nymi gałęziami gospodarki, które w pełni wykorzystują jej rozwój. Turystyka 

18 Tamże, s. 94.
19 Przykłady klastrów: http://www.klastry-fs.pl/inex.php?option=com_content&id=28&Itemid 

(18.06.2009).
20  Mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2001, s. 516.
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medyczna21 łączy dwa bardzo ważne sektory gospodarki: medycynę i turystykę. 
Połączenie dwóch „sił” pozwala osiągnąć znacznie lepszy wynik ekonomiczny 
niż tylko sumę powstającą z dodania wartości tych dwóch branż22. 

W Polsce turystyka medyczna najdynamiczniej rozwija się dużych mia-
stach23. Determinuje to kilka czynników:
− znaczna liczba klinik stomatologicznych i chirurgii plastycznej oraz szpitali 

klinicznych, 
− rozwój połączeń tanich linii lotniczych,
− położenie w pobliżu portów morskich,
− realizacja inwestycji drogowych – budowa autostrad i dróg ekspresowych, 
− wejście Polski do strefy Schengen i związana z tym możliwość szybkiego prze-

kraczania granicy przez mieszkańców Unii Europejskiej oraz stabilna polityka 
międzynarodowa,

− rozwój technologii informatycznych, czego konsekwencjami są szybki prze-
pływ informacji i możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców przez 
podmioty uczestniczące w turystyce medycznej,

− rosnący poziom zamożności, który sprawia, iż w miarę zaspokajania potrzeb 
materialnych ludzie zaczynają przykładać większą wagę do samorealizacji, 
sposobów spędzania wolnego czasu czy zaspokajania potrzeb estetycznych.

Turystykę medyczną można określić jako nowy wyłaniający się rodzaj kla-
stra, który może być łącznikiem pomiędzy turystyką a klastrem medycznym. 
Jego rdzeń – jak pokazano na rysunku – składa się z elementów należących za-
równo do sektora medycznego, jak i turystycznego.

W centralnej części – nie bez powodu – znalazły się placówki medyczne: 
szpitale, gabinety medyczne i kliniki24, gdyż to właśnie one wraz ze swoim za-
pleczem kadrowo-technologicznym są w pewnym sensie najistotniejsze. Turyści 
medyczni w pierwszej kolejności podejmują decyzję o wykonaniu zabiegu/ope-
racji, a dopiero później zastanawiają się nad destynacją i dopasowują do niej cały 

21 To określenie wyjazdów poza granice swojego regionu lub kraju, których motywem jest po-
byt w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia bądź urody pod opieką lekarza 
specjalisty.

22 M.Z. Bookman, K.R. Bookman, Medical Tourism in Developing Countries, Palgrane Mac-
millian, New York 2007, s. 21.

23 Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Katowice, Kołobrzeg, Poznań, Warszawa, Wrocław, Szcze-
cin, Świnoujście.

24 Z punktu widzenia turystyki medycznej w Polsce najważniejszymi sektorami medycznymi, 
z których usług korzysta najwięcej klientów zagranicznych, są chirurgia, chirurgia estetyczna, 
okulistyka, stomatologia i implantologia.



265Koncepcja klastrowa...

Proponowany schemat klastra turystyki medycznej
Źródło: opracowanie własne.

plan dojazdu, wypoczynku, pobytu itd.25 Do podmiotów z sektora turystycznego 
należą: transport międzynarodowy i lokalny, hotele, biura podróży czy wyspecja-
lizowani pośrednicy oraz atrakcje turystyczne będące często istotnym determi-
nantem wyboru danego miasta czy regionu. 

Turystyka  medyczna nie musi się opierać wyłącznie na rywalizacji i walce 
o klienta, ale na połączeniu sił i możliwości w celu wykreowania mody na przy-
jazdy turystów medycznych do danego miasta czy regionu. Sprzyja temu kon-
centracja wyspecjalizowanych zakładów medycznych i okołomedycznych. Kla-
ster turystyczno-medyczny może stanowić doskonały fundament do tworzenia 
klastrów działających w poszczególnych segmentach rynku turystycznego i me-
dycznego. Klaster związany z turystyką wiązałby ze sobą np. turystykę kulturo-
wą, kongresową, zakupową.  Turyści  medyczni  mogliby grać w golfa, korzystać 

25 M.M. Johanson, Health Wellness Focus within Resort Hotels, „FIU Hospitality Review” 22, 
no. 1, 2004, s. 25.
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z gabinetów SPA  i salonów fryzjerskich, chodzić na zakupy, zwiedzać miasto, 
odwiedzać muzea i wystawy. Natomiast klaster medyczny łączyłby środowisko 
medyczne (w tym akademickie), farmakologiczne, stomatologiczne, sanatoryjne 
czy paramedyczne. 

Korzyści odczuwane przez przedsiębiorstwa przekładają się na poprawę sy-
tuacji gospodarczej regionu. Oferta przedsiębiorstw turystycznych i medycznych 
jest jednym z elementów szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej regionu. 
Jej poprawa oznacza wzrost liczby turystów. Dla regionu jest to równoznaczne 
z większymi wpływami z tytułu podatków pobieranych zarówno bezpośrednio od 
turystów (taksa turystyczna), jak i przedsiębiorstw (nie tylko turystycznych i me-
dycznych, ale także np. handlowych). Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach, 
związany z obsługą rosnącego ruchu turystycznego, oznacza zmniejszenie bezro-
bocia w regionie26. Dlatego powstanie platformy umożliwiającej wspólny dialog 
powiązanych ze sobą branż przypuszczalnie wpłynie na wzrost konkurencyjno-
ści, co w konsekwencji doprowadzi do kreowania nowatorskich produktów i no-
wego wizerunku najbardziej progresywnie funkcjonujących  przedsiębiorstw. 

Podsumowanie

W Polsce świadomość możliwości, jakie daje przystąpienie do klastra, jest 
wciąż mała. Brak wzajemnego zaufania, wiedzy o korzyściach ze współpracy 
w klastrach, brak liderów i niechęć do pełnienia tej funkcji w klastrze,  brak 
dostępu do kapitału, słaba koordynacja działań między instytucjami wsparcia 
biznesu, w tym administracji – to tylko nieliczne z wielu czynników wpływa-
jących na podmioty – potencjalnych uczestników klastra. Dużą rolę odgrywa 
państwo, które poprzez wspieranie inicjatyw klastrowych, odpowiednią politykę 
regionalną, pokazanie możliwości wykorzystywania funduszy strukturalnych 
czy pełnienie funkcji koordynatora klastra może się przyczynić do powstawania 
nowych, prężnie działających, dobrych klastrów, a właśnie takich – zwłaszcza 
klastrów medycznych – w Polsce najbardziej brakuje.

26 W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca 
w regionie, red.  J. Kot, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 286.
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Streszczenie 

Celem klastra medycznego jest budowanie nowoczesnego środowiska: technologii 
medycznych w zakresie badań, wdrożeń, zastosowań i kształcenia kadr, z zapewnieniem 
wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii. Ideą artykułu jest pokazanie 
możliwości, jakie koncepcja klastra medycznego stwarza dla rozwoju usług medycz-
nych, i szans, jakie otwierają się przez poszerzenie go o dodatkową dziedzinę  gospodar-
ki – turystykę – zwłaszcza w dobie kryzysu.

Summary

CLUSTER CONCEPT 
AS ONE OF THE DEVELOPMENT FACTORS OF MEDICAL SERVICES 

IN THE TIMES OF CRISIS

The aim of medical cluster is to build a modern society of medical technologies in 
the scope of research, implementation, application and staff training with securing mu-
tual transfer of knowledge, means and technology. The idea of this article is to show the 
opportunities created by the concept of a medical cluster for the development of medical 
services and the chances opened by developing it with additional branch of economy 
– tourism – especially in the times of crisis. 
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ANDRZEJ RZECZYCKI  *

MIGRACJA WARTOŚCI W SEKTORZE USŁUG LOGISTYCZNYCH 
W OKRESIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wprowadzenie

W myśl teorii cyklu koniunkturalnego po okresie boomu (zwanego także 
rozkwitem) następuje załamanie koniunktury, a więc kryzys (recesja) oznaczają-
cy obniżanie się aktywności gospodarczej. W trakcie kryzysu mamy do czynie-
nia ze zmniejszaniem się realnych dochodów, konsumpcji, produkcji i zatrudnie-
nia. W czasie recesji zaczynają rosnąć zapasy niesprzedanych dóbr, za czym idą 
ograniczenie produkcji i zmniejszenie inwestycji1.

Klient zaczyna się zastanawiać, co jest dla niego ważniejsze w nowych wa-
runkach. Zaczyna szukać rozwiązań według nowej relacji jakość–cena. Zmiana 
jego preferencji powoduje przenoszenie się w kierunku nowych modeli biznesu, 
lepiej zaspokajających jego potrzeby i przynoszących mu zysk. Zjawisko to nosi 
nazwę migracji wartości2.

Dla współczesnych przedsiębiorstw prawdziwym klientem nie jest już jedy-
nie klient usatysfakcjonowany, ale klient lojalny, który będzie źródłem stabilnych 
wpływów, będzie się z firmą utożsamiał, dzielił z nią informacją i odczuciami 
zwiększającymi dla niego wartość produktów i usług. Zapewnienie klientowi 
oferty dającej największy przyrost wartości zwiększa przypływ wartości, które 
są ważne dla samego przedsiębiorstwa, tj. zysku, informacji, wizerunku itp. Taką 
sytuację wymiany wartości przedstawia rysunek 1.

*  Andrzej Rzeczycki – mgr, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uni-
wersytet Szczeciński.

1 Zob. J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 209–211.
2 A.J. Slywotzky, Value migration – how to think several moves ahead of the competition, Har-

vard Business School Press, Boston 1996, s. 5.
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FIRMA  KLIENT 

Warto ci: produkty, us ugi, informacje, wygoda, 
dost p, personel, wizerunek, jako , ceny… 

Przep ywy pieni ne, rentowno ,
informacje, do wiadczenia, wizerunek 

Rys. 1. Wartość dla klienta i wartość firmy
Źródło: B. Dobiegała-Korona, Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa,

w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona i A. Herman, Difin, 
Warszawa 2006, s. 221.

Modele migracji wartości określone są przez zdolność firmy do zaspokaja-
nia priorytetów klientów w porównaniu z konkurencją. W tym zakresie wyróżnia 
się trzy fazy procesu migracji wartości firmy3:

Faza pierwsza – napływ wartości: występuje sytuacja, w  której dana firma 
pełniej i efektywniej obsługuje klienta w porównaniu z konkurencją; przejmuje 
wówczas klientów od konkurencji, a także może rozszerzać rynki. Dzieje się tak, 
gdy firma realizuje strategie innowacji branżowych lub produktowych lub też 
zmniejsza koszty produkcji i ceny ofert. 

Faza druga – przedsiębiorstwo osiąga stan stabilizacji. Oznacza to, że stra-
tegie marketingowe pokrywają się z priorytetami klientów. Jednakże w tej fazie 
rośnie siła konkurencji rynkowej i następuje powielanie innowacyjnych strategii 
przez inne firmy, a  nawet konkurenci zaczynają oferować nowe wartości klien-
tom.

Faza trzecia – wartość zaczyna odchodzić od strategii przestarzałych w kie-
runku nowych, bardziej odpowiadających priorytetom klientów.

Jedną z rachunkowych metod określania aktualnej fazy migracji wartości 
przedsiębiorstwa jest określenie proporcjonalnej wartości rynkowej firmy w sto-
sunku do wielkości jej przychodów ze sprzedaży. Analogicznie do wymienio-
nych wyżej etapów mogą wystąpić trzy sytuacje4:
− W fazie napływu wartości przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysokim 

wskaźnikiem wartości rynkowej w stosunku do obrotów, zwykle przekracza-

3 B. Dobiegała-Korona, Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa, 
w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona i A. Herman, Difin, 
Warszawa 2006, s. 221.

4 B. Grucza, Migracja wartości w sektorach silnie zglobalizowanych, w: Zarządzanie war-
tością przedsiębiorstwa – teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Wydaw. Kreos, Szczecin 2002, 
s. 841.
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jącym 2. Można oczekiwać generowania przez firmę dużych zysków w przy-
szłości.

− W fazie stabilizacji wartości najczęściej znajdują się firmy o stosunku wartości 
rynkowej do obrotów mieszczącym się w przedziale 1–2. Oczekiwania co do 
przyszłych zysków przedsiębiorstwa nie są już tak optymistyczne, spodziewa-
ne są niższe, ale stabilne zyski w nadchodzących latach.

− W fazie odpływu wartości wskaźnik wartości rynkowej w stosunku do obro-
tów zwykle nie przekracza 1. Oczekiwania co do przyszłości zysków w tym 
przypadku są raczej pesymistyczne.

Tworzenie strategii logistycznej w kryzysie

Według przeprowadzonych badań5 za dwa najważniejsze czynniki kształtu-
jące strategie logistyczne przedsiębiorstw należy obecnie uznać istniejący kryzys 
gospodarczy oraz zmieniające się preferencje klientów firm. Wszystkie czynniki 
zostały przedstawione na rysunku 2.
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Rys. 2. Czynniki wpływające na budowę strategii logistycznych 
przedsiębiorstw na świecie

Źródło: Crisis dominates the supply chain agenda in 2009, 
Capgemini Consulting, March 2009.

5 Crisis dominates the supply chain agenda in 2009, Capgemini Consulting, March 2009. Ba-
daniem objętych było ponad 300 firm, wśród których z Europy pochodziło 62% przedsiębiorstw, 
16% z USA i Kanady, 13% z Azji, a z Ameryki Łacińskiej 5%.
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Jak widać z rysunku, prawie połowa respondentów docenia problem migra-
cji wartości i uwzględnia go, tworząc swoje strategie logistyczne. Z tych samych 
badań wynika, iż w celu przezwyciężenia istniejących problemów rynkowych 
przedsiębiorstwa skupiają się przede wszystkim na obniżce kosztów logistycz-
nych, zwiększeniu przejrzystości w łańcuchu dostaw i poprawieniu jakości pro-
gnoz, a także renegocjowaniu umów biznesowych.

W poszukiwaniu zagubionej wartości

Usługodawca logistyczny powinien się zastanowić, gdzie migruje wartość, 
którą można przechwycić. Większość usługodawców poszukuje wartości na dwa 
sposoby: przez dodawanie wartości do produktów lub przez eliminowanie czyn-
ności niedodających wartości, przez co redukuje się czas i koszty operacji logi-
stycznych. Wartości, którą jest zainteresowany klient, usługodawcy logistyczni 
szukają m.in. poprzez6:
− świadczenie dodatkowych usług, takich jak konfekcjonowanie, pakowanie, 

produkcja lekka (przejmowanie wstępnej lub końcowej fazy produkcji), 
− doskonalenie sprawności obsługi klienta, np. szybsze dostawy, efektywniejsze 

techniki przeładunku (merge-in-transit, cross-docking),
− szukanie kolejnych rentownych obszarów działalności, np. działania podejmo-

wane w ramach logistyki wtórnej.
Trudno jednak określić, jakie działania bądź cechy świadczonych usług 

podniosą ich wartość dla klienta. Aby stworzyć strategiczny i dynamiczny obraz 
klienta, należy znaleźć jasną i przekonującą odpowiedź na pytanie: w jaki do-
kładnie sposób klient się zmienia?7 Odpowiedzi na to pytanie należy szukać 
przez wsłuchiwanie się w głosy klientów, a następnie identyfikowanie strumie-
nia  wartości (Value Stream) dla każdego z nich, zwracając szczególną uwagę na 
występowanie strat. Takie dążenie do doskonałości pozwala klientom odnaleźć tę 
wartość za każdym razem, gdy składają zamówienie, dzięki zapewnieniu przez 
przedsiębiorstwo niezakłóconego procesu jej przepływu w całym procesie usłu-
gowym bądź produkcyjnym8. 

6 A.M. Jeszka, W poszukiwaniu migrującej wartości w sektorze usług logistycznych, „Gospo-
darka Materiałowa i Logistyka” 2008, nr 4, s. 10.

7 Zob. A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku – strategiczne modele dzia-
łalności, PWE, Warszawa 2000, s. 32–35.

8 M. Jedliński, Strumień wartości, „Top Logistyk” 2008, nr 3, s. 47.



273Migracja wartości...

W logistyce do uszeregowania klientów i ich potrzeb używa się m.in. syste-
mów informatycznych klasy CRM (Customer Relationship Management). CRM 
należy traktować jako element strategii korporacyjnej firmy, której celem jest 
zbudowanie silnej więzi z klientem, korzystnej dla obu stron. Zbierane dzięki 
systemowi informacje pozwolą ocenić zarówno fazę migracji wartości, jak i po-
trzeby klientów. 

W usługach logistycznych, podobnie jak w przypadku innych usług, istnieje 
zależność między częstotliwością komunikacji a prawdopodobieństwem zagu-
bienia wartości oferowanej przez firmę. W fazie wzrostu wartości intensywność 
komunikacji między klientem a firmą będzie systematycznie wzrastała (pozwa-
lając na identyfikację dalszych oczekiwań nabywcy), aż osiągnie poziom stabi-
lizacji wartości. Następnie zapotrzebowanie na komunikację będzie maleć wraz 
ze wzrostem częstotliwości zakupów (zależność odwrotnie proporcjonalna). W 
takiej sytuacji doświadczenie i wiedza klienta są stosunkowo aktualne, nie zdą-
żyły się zestarzeć – zachowania stron relacji są zbliżone. Wysoka częstotliwość 
epizodów między firmą a klientem może także wskazywać na zaspokajanie stan-
dardowych potrzeb, a te z kolei zadowalają się dalece powtarzalną ofertą9. Spadek 
systematyczności komunikacji powoduje coraz mniejsze dostosowanie się do po-
trzeb klienta, a tym samym zwiększenie możliwości migracji klienta w kierunku 
konkurenta oferującego większą wartość. Poszczególne fazy rozwoju komunika-
cji między klientem a usługodawcą logistycznym przedstawia rysunek 3.
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Rys. 3. Zależność między intensywnością prowadzonej komunikacji a cyklem klienta
Źródło: H. Siodomok, Wartość dla klienta i wartość związku. Praktyczne aspekty CRM, 

w : Przedsiębiorstwo – wartość – zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007, s. 281.

9 H. Siodomok, Wartość dla klienta i wartość związku. Praktyczne aspekty CRM, w: Przedsię-
biorstwo – wartość – zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007, s. 279.
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Może się też zdarzyć, że na przełomie fazy rozwoju i fazy końcowej firma 
zintensyfikuje kontakty, podejmując próbę działań mających na celu przedłuże-
nie fazy rozwoju. Jeżeli zachowanie jednej ze stron nie zostało naruszone, a nowa 
propozycja lepiej odpowiada potrzebom klienta, to istnieje duża szansa kontynu-
owania związku. Wówczas klient unika ponoszenia dodatkowych kosztów roz-
poczynania kontaktów z nową firmą, ponieważ faza początkowa, ze względu 
na swą intensywność, nie tylko jest najbardziej absorbująca czasowo, lecz także 
niesie największe ryzyko niepowodzenia10.

Po zebraniu potrzebnych informacji o kliencie, w celu jednoznacznego okre-
ślenia jego potrzeb, przeprowadza się analizę strumienia wartości, pozwalającą 
zrozumieć, które procesy w nowej sytuacji nie dodają wartości, a które jej doda-
ją. Efektem analizy jest projekt nowej usługi logistycznej, która będzie spełniać 
oczekiwania klienta. Graficzny przebieg takiego procesu projektowania przed-
stawia rysunek 4.
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Rys. 4. Piramida przepływu procesu projektowania usługi logistycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.L. Millard, Value Stream Analysis and Mapping 

for Product Developmnent, Massachusets Institute of Technology, Cambrige 2001, s. 25.

10 Tamże, s. 280.
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Analiza obejmuje cały łańcuch operacji związanych z przepływem mate-
riałów i informacji między usługodawcą a klientem, prezentując jednocześnie 
powiązania między przepływem tych usług i informacji. Na podstawie wyma-
gań klienta następuje zdefiniowanie, a następnie opracowanie projektu wstęp-
nego i wykonawczego. W ramach procesu usługowego następuje uruchomienie 
wersji testowej, integracja i przeprowadzenie testów jakościowych na zgodność 
wyników realizowanego projektu z wymaganiami zdefiniowanymi przez klienta. 
Po realizacji projektu konieczne jest dalsze jego doskonalenie i wsparcie technicz-
ne usługi. Każdy z etapów realizacji jest obarczony pewnym ryzkiem zarówno 
dla przedsiębiorstwa, jak i dla klienta, jednakże ryzyko to można minimalizować 
przez analizę ograniczeń na etapie akceptacji projektu oraz analizę możliwości, 
jakimi dysponuje usługodawca11.

Efektem analizy jest opracowanie pakietu usług, który w najwyższym stop-
niu powiększa wartość dodaną dla klienta, co dla firmy oznacza utrzymanie do-
tychczasowych klientów, a być może także pozyskanie nowych.

Streszczenie

Wartość jest przejawem potrzeb klientów. Wskazuje, jakie elementy obsługi są 
dla nich ważne, a tym samym są głównym motywem ich wyborów. Wraz ze zmianami 
w otoczeniu zmieniają się systemy wartości klientów. Automatycznie przekłada się to 
na przedsiębiorstwa, w których mówi się o migracji wartości w inne rejony działalności 
gospodarczej. Problem ten dotyczy w szczególności logistycznej obsługi klienta. Poszu-
kiwanie kierunku migracji wartości oraz sposobów dostosowania się do niej pozwala za-
pewnić skuteczność sytemu logistycznego w każdym, nawet „kryzysowym” momencie.

Summary

VALUE MIGRATION IN LOGISTIC SERVICES 
DURING ECONOMIC CRISIS

The value is indicative of customers’ needs. This indicates what elements of serv-
ice are important to them, and thus are the main reason of their choices. Along with 
changes in the environment the systems value of customers are changing. This automati-
cally translates to the companies, in which takes place the migration into other areas of 
economic activity. This problem concerns in particular the logistics customer service. 
The search for the direction of migration values and ways of adapting to it ensure the ef-
fectiveness of the logistics system at all, even in moment of crisis.

11 Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, 
s. 268–269.
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„Kiedy widzimy, iż jakieś zjawisko powtarza się wciąż jednako, 
wnosimy stąd o naturalnej konieczności, jak to, że jutro będzie dzień itd. 

Ale często natura zawodzi nas i nie poddaje się własnym prawidłom”.
Pascal

Wprowadzenie

Za truizm uznać można konstatację, że aktualnie przybywa niepewności 
w wielu dziedzinach życia społecznego. Informacje o często niespodziewanych 
zjawiskach, zmianach płyną ze wszystkich mediów odpowiedzialnych za infor-
mowanie opinii publicznej.

Trafnie opisuje to Andrzej Koźmiński: „Uogólniona niepewność bierze się 
z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian w zglo-
balizowanej gospodarce, która jest otoczeniem biznesu, w tym także niewiel-
kich i pozornie lokalnych przedsięwzięć. Z dnia na dzień muszą one sprostać 
takim trudno przewidywalnym wyzwaniom, jak chociażby: głębokie wahania 
kursów walut i stóp procentowych, przełomy technologiczne, niespodziewana 
konkurencja globalnych graczy opanowujących coraz to nowe nisze rynkowe, 
zmiany terms of trade wynikające z włączania się do globalnej konkurencji co-
raz to nowych krajów dysponujących zaskakującymi kombinacjami źródeł prze-
wagi konkurencyjnej. Dodatkowymi »dopalaczami« potęgującymi niepewność 
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są wydarzenia polityczne: zarówno te z repertuaru wielkiej globalnej polityki, 
kształtującej nieznany jeszcze model jednobiegunowego świata, jak i te z trans-
formujących się lokalnych scen politycznych, gdzie coraz częściej obserwujemy 
niespodziewane zwroty i trudne do przewidzenia zdarzenia, często radykalnie 
zmieniające warunki działania całych branż”1.

Grzegorz Kołodko, uznając za atrybut globalizacji zjawisko współzależno-
ści – a więc splotu uwarunkowań przyczynowo-skutkowych i sprzężeń zwrotnych 
pomiędzy zjawiskami i procesami dziejącymi się w różnych miejscach globalnej 
przestrzeni – uważa, że „współzależności dotyczą nie tylko wydarzeń gospodar-
czych, ale także kulturowych i politycznych”2. Rozważając zagadnienie, autor 
przewiduje: „Zważywszy na stan nierównowagi finansowej – zwłaszcza olbrzy-
mi deficyt budżetowy i handlowy USA – przed nami kryzysy na jeszcze większą 
skalę. Przed ich następstwami teraz już nie sposób uciec, a to akurat ze względu na 
równocześnie występującą antagonistyczną sprzeczność interesów oraz współza-
leżność zjawisk i procesów”3. Konkludując, Kołodko stwierdza: „To bynajmniej 
nie oznacza, że wszystko zależy od wszystkiego. Tak nigdy nie jest. To również 
nie może zwalniać rządów państw i ich niezależnych banków centralnych od 
ewidentnej odpowiedzialności za własne błędy. Podobnie jak zarządy korporacji 
i firm nie mogą zasłaniać globalizacją braków w umiejętnościach zarządzania, 
a zwłaszcza dostosowywania się do zmieniających się warunków gospodarowa-
nia. Trzeba umieć zarządzać w warunkach niepewności. A fenomen współza-
leżności niezwykle to komplikuje. Skoro niby wszystko zależy od wszystkiego, 
to przecież nic nie zależy od nas, mógłby ktoś utrzymywać. Powinniśmy jednak 
trafnie lokalizować przyczyny sukcesów i niepowodzeń, a nie zrzucać winy za 
rodzimą nieudaczność na globalizację”4.

Zagadnienia niepewności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

Przedstawione wyżej poglądy pozwalają uznać, że najważniejszym wyzwa-
niem, przed którym stoją dziś przedsiębiorstwa, jest zdolność do przetrwania, 
rozwoju i skutecznego działania w warunkach „uogólnionej niepewności”, czyli 
nieprzewidywalności zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia biznesu. Przed-

1 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydaw. Naukowe PWN, Warsza-
wa 2004, s. 7. 

2 G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 107.
3 Tamże, s. 109.
4 Tamże.
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siębiorstwa podlegają takim samym prawidłowościom ekonomicznym, jak cała 
gospodarka. Problemy wynikające z wahań koniunktury dotykają firmy tak 
samo jak całą gospodarkę. Podatność na recesję jest zróżnicowana w zależności 
od branży, niemniej jednak ogólny trend koniunkturalny zaznacza się z różną 
mocą w każdym przedsiębiorstwie. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna jest 
podstawowym czynnikiem narastania zjawisk kryzysowych w firmie. Ponadto 
przedsiębiorstwa są narażone na występowanie krytycznych sytuacji, będących 
wynikiem nieprawidłowych zjawisk wewnętrznych w organizacji lub tkwiących 
w bliskim otoczeniu konkurencyjnym. 

Od początku lat 90. ubiegłego wieku przedsiębiorstwa funkcjonują w wa-
runkach dominującego modelu liberalnego kapitalizmu, który uznawano za jedy-
ny realny wzorzec gospodarki i społeczeństwa. Andrzej Koźmiński5 prezentuje 
model jako „złoty standard” kapitalizmu według poniższego rysunku:

GLOBALIZACJA   
RYNKÓW 

 „Z OTY STANDARD” KAPITALIZMU 
• niska inflacja 
• dyscyplina bud etowa 
• restrykcyjna polityka monetarna 
• niski udzia  pracy w kosztach wytwarzania 
• rosn ca wydajno  wskutek masowego zastosowania IT 
• malej cy udzia  ga zi o niskiej warto ci dodanej 
• rosn ce inwestycje w nowoczesne przemys y
• inwestycje w kapita  ludzki 
• kontrola nad cenami energii i surowców oraz stabilizacja 

kursów
• otwarcie i umi dzynarodowienie gospodarki 

HOMOGENIZACJA 
WIATA  

UPODOBNIENIE 
GOSPODAREK

I SPO ECZE STW

?

Rys. 1 „Złoty standard” kapitalizmu
Źródło: A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, 

Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 16.

Umieszczając na schemacie pytajnik, Koźmiński zwraca uwagę na fakt, że 
wiele niepewności w funkcjonowaniu gospodarki spowodował dogmatyzm w re-
alizacji powyższego standardu bez wzięcia pod uwagę warunków dotyczących 
ich stosowania. Dodatkowo podkreślił, że w pewnym sensie światowe ośrodki 
gospodarki, finansów i myśli ekonomicznej narzuciły krajom przechodzącym 
proces transformacji model zachowań przedstawiany przez Koźmińskiego jako 
„złoty standard” transformacji, w którym autor dowodzi wpływu tego standardu 
na powstanie dodatkowych niepewności warunków gospodarowania (rys. 2).

5 Szerzej: A.K. Koźmiński, Zarządzanie..., s. 16.
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„Z OTY STANDARD” TRANSFORMACJI

• demokratyzacja 
• liberalizacja 
• prywatyzacja 
• stabilizacja 
• restrykcyjna polityka monetarna 
• równowaga bud etowa 

„Z OTY STANDARD”  
KAPITALIZMU 

SZOK 
 TRANSORMACJI 

Rys. 2 „Złoty standard” transformacji
Źródło: jak w rys. 1, s. 17.

Przedsiębiorstwo a kryzys

Globalny układ gospodarczy jest dynamiczny i niestabilny, co wynika m.in. 
z tego, że z powodu coraz silniejszych współzależności elementów całość staje 
się coraz bardziej podatna na destabilizujące oddziaływanie lokalnych stanów 
nierównowagi. W ostatnim okresie szczególnie doświadczamy niestabilności 
na rynkach finansowych – określanej wręcz jako globalny kryzys finansowy. 
Koźmiński, analizując „uogólnioną niepewność”, uznaje, że „okresowe pojawia-
nie się kryzysów i powodowanie przez nie »reakcji łańcuchowych« wydaje się 
nieuchronne [...]”. Dalej autor ten stwierdza, iż „mechanizm »pełzania kryzy-
su« wydaje się, po pierwsze, kumulatywny, czyli o potęgującej się częstotliwości 
i natężeniu, a po drugie wewnętrznie sprzeczny lub »rozbieżny«, czyli zmierza-
jący do rozerwania łańcucha zależności w sytuacji, gdy zabraknie środków na 
»pakiety ratunkowe«”6. 

Rysunek 3 przestawia mechanizm „pełzania kryzysu”. Przyznać należy, że 
określone na schemacie zjawiska i ich powiązania mają charakter uniwersalny 
oraz mogą być przyjęte jako scenariusz kryzysów finansowych. Potwierdzają to 
analizy przyczyn sytuacji aktualnie występującej. Warto przypomnieć, że kry-
zys to: 
− moment rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przełomu;
− ekonomiczne – załamanie się procesu wzrostu gospodarczego, poważne naru-

szenie stanu równowagi gospodarczej i regres w rozwoju ekonomicznym kra-
ju;

− medyczne – nagłe, gwałtowne pogorszenie się choroby z następującym po nim 
szybkim spadkiem gorączki i wystąpieniem innych objawów chorobowych7. 

6 Tamże, s. 24.
7 Według Encyklopedii powszechnej PWN.
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Rys. 3. Rynki finansowe: pełzanie kryzysu
Źródło: jak w rys. 1, s. 24.

Kryzys rozumiany jest jako konsekwencja zakłóceń w istnieniu lub realiza-
cji jednego lub kilku czynników determinujących egzystencję i rozwój przedsię-
biorstwa, zarówno tych o oddziaływaniu z zewnątrz, jak i tych wewnętrznych, 
zależnych od sprawności zarządzania. W tym sensie kryzys staje się punktem 
zwrotnym, przełomowym w istnieniu przedsiębiorstwa. Brak reakcji na pojawia-
nie się zagrożeń prowadzi do porażki, niepowodzeń finansowych, a w efekcie 
– do upadłości firmy. Według Rogera Oldcorna kryzys jest wynikiem nieplano-
wanych zdarzeń zakłócających normalne funkcjonowanie firmy lub mu zagraża-
jących. W czasach niepewności, ryzyka i niepełnej informacji kryzys staje się 
cechą współczesnych przedsiębiorstw, a nie stanem wyjątkowym. Zdarza się 
nawet w najlepiej zarządzanych organizacjach, jest nie do ominięcia8. Sposobem 
działania współczesnych przedsiębiorstw, dla zachowania ich w „zdrowiu”, po-

8 R. Oldcorn, Management, MacMillan, London 1989, s. 237. Za: A. Zelek, A. Gwarek, Symp-
tomy kryzysu w organizacji, „Firma i Rynek”. Kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu w Szczecinie, nr 2/2000, s. 50.



282 Wioleta Samitowska, Antoni Gwarek 

winno być unikanie kryzysu. Niepodporządkowanie się temu postulatowi może 
narazić firmę na wejście w proces przedstawiony na rysunku 4.

1. ZA LEPIENIE 
2. BEZCZYNNO

3. B DY
W DZIA ANIU

4. KRYZYS 
5. UPADEK 

Rys. 4. Scenariusz zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Zelek, A. Gwarek, Symptomy kryzysu 

w organizacji, „Firma i Rynek”. Kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
w Szczecinie, nr 2/2000, s. 50.

Sukces rynkowy przedsiębiorstwa

Rodzi się pytanie: jak przedsiębiorstwa, funkcjonując z uwzględnieniem 
naszkicowanych powyżej dylematów, mogą uzyskiwać powodzenie na rynku, 
zdobywać przewagę konkurencyjną, odnosić sukces? Do zdefiniowania tych po-
jęć posłużyć się można poglądami Doroty Kornackiej, która uważa, że „sukces 
przedsiębiorstwa na rynku może być interpretowany na różne sposoby. Prakty-
ka wskazuje, że pośród przedsiębiorstw istnieją zarówno takie, które nigdy nie 
osiągną sukcesu, jak i odnoszące sukces w krótkim czasie, a później nie będące 
w stanie powrócić na drogę sukcesu. Jeszcze inne osiągają sukces i trwają w tym 
stanie przez długi okres. Z wielu interpretacji pojęcia »sukces« trudno jest wy-
brać najwłaściwszą, choć nie przysparza trudności wymienienie firm, o których 
obiektywnie można powiedzieć, że takowy odniosły. [...] Jedną z najbardziej po-
pularnych teorii ocen sukcesu rynkowego jest pojmowanie sukcesu firmy przez 
pryzmat maksymalizacji zysku. Obok niewątpliwych zalet w literaturze przed-
miotu mocno akcentuje się wady formułowania celu przedsiębiorstwa w kate-
goriach maksymalizowania zysku. Niektórzy autorzy – jak np. Peter Drucker 
w »Praktyce zarządzania« – uważają tę teorię wręcz za szkodliwą. Przedsiębior-
stwo maksymalizując zysk może działać w sposób, który zagrozić może jego 
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istnieniu”9. Literatura wymienia następujące mankamenty teorii maksymalizacji 
zysku:
− nie uwzględnia ona faktu, że przedsiębiorstwa działają w ogromnie niepew-

nym otoczeniu i nie są w związku z tym zdolne do rozpoznania wszystkich 
możliwych wariantów decyzyjnych; 

− w wielkich przedsiębiorstwach zostaje oddzielona kontrola od własności, dzię-
ki czemu menedżerowie firm mogą realizować te cele, które są najważniejsze 
z ich punktu widzenia;

− w praktyce obserwuje się wiele działań przedsiębiorstw, które są sprzeczne 
z zasadą maksymalizacji zysku;

− firmy mogą nie być zainteresowane maksymalizacją zysku, ponieważ zbyt 
atrakcyjne zyski są zachętą dla potencjalnych konkurentów do wejścia na dany 
rynek10.

Konkludując, Kornacka stwierdza: „Dyskusje nad formułowaniem uni-
wersalnej funkcji celu przedsiębiorstwa przypominają poszukiwania kamienia 
filozoficznego, jak dotąd mimo upływu dziesiątek lat nie widać konkretnych re-
zultatów tych poszukiwań. Co jakiś czas pojawia się co prawda kolejna teoria, 
jednak żadna nie jest wystarczająco »mocna«, by zastąpić neoklasyczną teorię 
maksymalizacji zysku”11. Jak zatem powinny zachowywać się przedsiębiorstwa, 
by unikać kryzysu i odnosić sukces rynkowy? Zaproponować można kilka wska-
zówek na drodze do uzyskiwania sukcesu na rynku:
− czynnikiem stabilizującym działanie przedsiębiorstw i większych systemów 

gospodarczych w warunkach narastającej niepewności może być przywódz-
two;

− należy wzmacniać odporność na tempo, zakres i agresywność zmian wywoła-
nych znaczącymi procesami otoczenia;

− trzeba pamiętać, że rzetelna wiedza sprzyja stabilizacji nawet w okresie burz-
liwych przemian;

− obserwacja procesów zarządzania wskazuje na to, że nie należy pozwolić na 
przeformalizowanie poruszania się na rynku;

− konkurencja rynkowa bezwzględnie eliminuje rozbudowane i ustabilizowane 
struktury funkcjonalne typu biurokratycznego;

9 Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 
1998, s. 399–400.

10 Tamże, s. 400.
11 Tamże.
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− najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa, podstawą jego przewagi 
konkurencyjnej, są jego „zasoby ludzkie”;

− powinno się zwrócić większą uwagę na zasady i sposób funkcjonowania nad-
zoru korporacyjnego, który mocniej powinien chronić prawa interesariuszy;

− jako normę należy przyjąć uwagę, że kiedy przewaga konkurencyjna oparta 
na wiedzy nabiera podstawowego znaczenia na obecnym rynku, to władza nad 
przedsiębiorstwem, gospodarką powinna wynikać z wiedzy i umiejętności po-
sługiwania się nią. Dotyczy to głównie sytuacji „uogólnionej niepewności”, 
w której niezbędne są innowacje i szybkie zmiany;

− powinno się gromadzić potencjał, zdolności do działania w nieprzewidywal-
nych sytuacjach;

− należy dopasowywać szybkość działania przedsiębiorstwa do zmienności oto-
czenia i warunków działania firm;

− w warunkach globalizacji funkcja i rola rządu narodowego ulegają swoistej 
parcelacji, należy jednak dążyć do tego, aby państwo było ważnym partnerem 
dla przedsiębiorstw i jednym z podstawowych czynników kształtujących oto-
czenie biznesu;

− należy poszukiwać, adekwatnych do zmieniających się warunków, modeli 
edukacji w zakresie biznesu;

− ponieważ globalizacja i „uogólniona niepewność” sprzyjają rozluźnianiu lo-
kalnie obowiązujących norm i kryzysowi wartości, należy dążyć do takiego 
zarządzania relacjami między przedsiębiorstwem a jego „interesariuszami”, 
aby móc osiągać efekt moralnej odpowiedzialności społecznej w zakresie 
skutków wynikających z prowadzenia biznesu12.

Kryzys wartości

Racjonalności powyższych uwag i zaleceń przydają słowa George’a Soro-
sa: „Problem z tym kryzysem jest taki, że anomalie przekraczają wyobraźnię 
wszystkich. Zjawiska gospodarcze tak daleko odeszły od tego, co wydaje się 
stanem równowagi, że mamy niespotykaną w przeszłości niepewność. Można 
jednak powiedzieć, że dziś jest mniej niepewności niż pół roku temu, bo rządy 
zagwarantowały stabilność instytucji finansowych. Ryzyko, że zawali się system 
finansowy, jest ograniczone”13. Soros częścią winy za skutki kryzysu finansowe-

12 Szerzej: A.K. Koźmiński, Zarządzanie..., s. 35–61.
13 J. Żakowski, Łagodnie szukamy dna, „Polityka” 2009, nr 26, s. 13.
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go obarcza „większość ekonomistów, która przyłączyła się do fundamentalistów 
rynkowych szerzących wiarę, że rynki same z siebie dążą do równowagi. Zwłasz-
cza rynki finansowe”. Amerykański finansista uważa jednocześnie, że: „System 
finansowy zakaził realną gospodarkę, a problem polega na tym, że kryzys fi-
nansowy zmienił zachowanie przedsiębiorstw i konsumentów”. Mimo wszystko 
Soros optymistycznie konkluduje: „Gospodarka jest jak piłka. Jeśli jakiś czas 
swobodnie spada, to wiadomo, że wcześniej czy później odbije się od dna, pod-
skoczy, a potem będzie szukała łagodnie jakiegoś nowego dna”14.

W ostatnim okresie można zauważyć, dobrze rokującą dla ograniczania 
niepewności, konwergencję poglądów naukowców, praktyków gospodarczych 
i polityków. W przemówieniu rozpoczynającym obrady Światowego Forum 
Ekonomicznego w Davos (28 stycznia 2009 r.) Władimir Putin – premier Rosji 
– diagnozując niepowodzenie złożonego systemu finansowego jako jedną z przy-
czyn światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego, stwierdził: „Z naszego 
punktu widzenia kryzys został spowodowany połączeniem jednocześnie kilku 
czynników – to niepowodzenie złożonego systemu finansowego, rezultat niskiej 
jakości regulacji, w wyniku czego ogromne ryzyko znalazło się poza prawidło-
wymi obliczeniami i kontrolą”15.

Premier Polski Donald Tusk na spotkaniu w ratuszu Hamburga (27 lutego 
2009 r.) zwrócił uwagę, że w okresie trudności gospodarczych tym głośniej należy 
przypominać o zasadach, które legły u podstaw wspólnoty hanzeatyckiej: „Jeśli 
dziś ubolewamy nad kryzysem w wymiarze globalnym, to powiedzmy wyraźnie, 
że jest to kryzys tych najbardziej podstawowych wartości. Tylko ciężka praca, 
swoboda człowieka i rządy prawa mogą być zdrowym fundamentem dobrobytu. 
Hazard i życie na kredyt zawsze obróci się na niekorzyść”16.

José Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, podczas Kongresu 
EPL w Warszawie (29 kwietnia 2009 r.) powiedział: „Mamy trudne czasy, kryzys 
finansowy nie tylko w Europie. Pamiętajmy także, że to nie w Europie ten kry-
zys się rozpoczął. Ale spójrzmy na to szczerze. Czy to tylko kryzys finansowy? 
To chyba coś więcej. To chyba kryzys wartości, z którym mamy do czynienia. 
U źródła tego kryzysu stoi chciwość, brak odpowiedzialności, poszukiwanie 
krótkoterminowych zysków”17.

14 Tamże.
15 http://www. wiadomości 24.pl (czerwiec 2009).
16 http://www.fakty.interia.pl (czerwiec 2009).
17 Tamże.
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Robert Zoellick, prezes Banku Światowego, w wywiadzie opublikowanym 
w hiszpańskim dzienniku „El País” stwierdził: „Jeśli nie podejmiemy odpo-
wiednich kroków, istnieje ryzyko nadejścia poważnego kryzysu humanitarne-
go i społecznego o bardzo istotnych konsekwencjach politycznych. Decydujące 
znaczenie mogą mieć posunięcia stymulacyjne. To, co się rozpoczęło jako wiel-
ki kryzys finansowy i przeobraziło się w głęboki kryzys gospodarczy, zmierza 
obecnie w kierunku kryzysu bezrobocia. Jeśli stworzymy infrastrukturę, która 
da ludziom pracę, może to być metoda na włączenie wyzwań krótkoterminowych 
do długoterminowej strategii. Moim zdaniem w obecnej sytuacji nikt nie wie 
naprawdę, co się stanie, i lepiej być przygotowanym na wszelkie niespodziewane 
okoliczności”18.

Najnowsze badania z raportu PKPP Lewiatan i Deloitte – „Monitoring kon-
dycji sektora dużych przedsiębiorstw 2009” – wskazują, że najważniejszą ce-
chą obecnej sytuacji i zagrożeniem dla dużych przedsiębiorstw jest niepewność, 
czyli trudność w identyfikacji zagrożeń, a tym samym – trudność w ocenie ich 
wpływu na działalność gospodarczą. Raport wskazuje, że duże przedsiębiorstwa 
wyraźnie widzą zagrożenie kryzysem, ale nie widać, aby się go obawiały. Starają 
się raczej zidentyfikować główne rodzaje ryzyka i przygotować się do ich osła-
bienia. Duże firmy wskazują na wzrost ryzyka działalności gospodarczej w wy-
niku kryzysu. Z raportu widać, że firmy umiejętnie identyfikują ryzyko i także 
umiejętnie starają się na nie przygotować. Co więcej, wydaje się, że duże firmy 
ufają swojej pozycji i swoim rezerwom, w tym finansowym19.

Podsumowanie

Pożądane jest, by ta zbieżność poglądów (mimo wielu różnic) znalazła za-
stosowanie w praktyce, osłabiając zagrożenia kryzysowe. Przypomnienia i pod-
kreślenia wymaga ciągle aktualna ocena Keynesa, który w 1923 r. mówił: „Ka-
pitalizm nowoczesny jest zupełnie areligijny, pozbawiony więzi wewnętrznych, 
niewiele ma ducha społecznego i jest często, choć nie zawsze, tylko zbiorowi-
skiem ludzi, którzy posiadają, i tych, którzy dążą do posiadania. Taki system 
musiałby odnosić niezwykłe sukcesy, żeby zwyciężyć. Dziś odnosi zaledwie suk-
cesy umiarkowane”20.

18 http://www.gazetaprawna.pl (czerwiec 2009).
19 http://www.muratorplus.pl (czerwiec 2009).
20 Cyt. za: Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świe-

cie, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 31.
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Obraz „naszego dziś”– tych, ktrórzy posiadają – prezentuje rysunek 5.
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Źródło: http://www.polityka.pl (czerwiec 2009).

Według Banku Światowego tylko 26 państw ma produkt krajowy brutto 
większy od obrotu Wal-Martu. Informacje płynące z rysunku mogą być przydat-
ne do określenia skali sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, dróg do jego uzys-
kania i napotykanych przeszkód. Na tej drodze przydatne może być przesłanie 
Charlesa Handy’ego: „Kapitalizm, wydajność i wolny rynek mają swoje wady, 
ale są użyteczne. Nie stanowią rozwiązania naszych dylematów ani nie są ich 
jedynym powodem. Należą do kontekstu życia, nie są jego celem. Na to potrzeba 
filozofii, a nie systemu ekonomicznego”21.

Streszczenie

Autorzy podejmują próbę zwrócenia uwagi na warunki funkcjonowania przedsię-
biorstw w okresach niepewności wywołanych wieloaspektowymi przyczynami. Pod-
kreślają kumulatywny charakter, cykliczność i nieuchronność kryzysów finansowych. 
Wskazują na konieczność podejmowania spójnych działań mających na celu stworzenie 
mechanizmów neutralizujących lub osłabiających efekty kryzysów zarówno po stronie 
przedsiębiorstw, jak i szerokiego otoczenia biznesu. Za istotnie ważny uznają czynnik 
wartości etycznych w gospodarce. Przedstawione syntetycznie przez autorów sugestie 

21 Tamże, s. 57.
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i uwagi prezentują pogląd, że nawet w okresie kryzysu, w czasach lawinowo narastającej 
niepewności – należy pozytywnie myśleć i można odnosić sukces rynkowy.

Summary

MARKET SUCCESS OF AN ENTERPRISE 
IN AN UNCERTAIN SITUATION

The authors of this article try to focus attention on the conditions of enterprises’ 
functioning in uncertain periods which (the periods) are caused by multi-faceted factors. 
They highlight a cumulative character, periodicity and inevitability of financial crises. 
Moreover, the authors indicate the necessity of taking consistent actions in order to create 
mechanisms which neutralize or weaken the effects of crises on both enterprises as well 
as general business environment. It is the factor of ethical values in economy which is of 
key importance. All suggestions and remarks presented synthetically by the authors ex-
press an idea that even in the times of crisis and rapidly growing uncertainty one should 
think positively and it is possible to achieve a market success in such a situation.   
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Wstęp 

Żyjemy w czasach, które charakteryzuje płynność i niepewność. Firmy, aby 
przetrwać, zaczęły zmieniać swoją tradycyjną tożsamość. Do utrzymania praw-
dziwej efektywności konieczne jest stałe uczenie się i eksperymentowanie, gdyż 
coś, co dziś ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy, jutro może być całkowicie 
bezwartościowe. 

Według Petera F. Druckera kryzys przedsiębiorstwa jest konsekwencją faz 
cyklu życia sektorów, szczególnie dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, a in-
westowanie w badania naukowe, które z założenia mają zapewnić innowacje, nie 
są gwarancją zniknięcia kryzysu i przetrwania przedsiębiorstwa1. Charles F. Her-
mann uznaje, że „kryzys to stan, który zagraża przetrwaniu firmy, realizacji jej 
celów, ogranicza czas dostępny na podjęcie działań zaradczych i zaskakuje decy-
dentów swoim pojawieniem się, stwarzając w ten sposób warunki silnej presji”2. 
Kryzys może nastąpić w wielu dziedzinach działalności organizacji, zawsze jed-
nak dotyka związanych z nią ludzi, w więc właścicieli, pracowników, klientów, 
często nawet całą społeczność. Czynnik ludzki jest w sytuacjach kryzysowych 
niezwykle ważny, zwłaszcza że zachowania ludzi mogą być wtedy trudno prze-
widywalne i znacznie odbiegać od znanych schematów3.

*  Małgorzata Smolska – mgr, doktorantka, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992, 
s. 138–139. Za: M.K. Nowakowski, M.L. Rzemienia, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, 
Warszawa 2003, s. 28.

2 Cyt. za: A. Zelek, Kryzys czyściec, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 1 (131), s. 31.
3 Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegeń-Maciąg, Wolters 

Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 30.
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Kapitał ludzki jako zasób szczególny

Kapitał ludzki tworzą ludzie trwale związani z firmą i jej misją, charakte-
ryzujący się umiejętnością współpracy, kreatywnością postaw i kwalifikacjami. 
Stanowią oni motor i serce firmy, bez których niemożliwy staje się jej rozwój4. 
Zasoby ludzkie mają niewątpliwie wyjątkowe znaczenie dla każdej firmy, łączą 
w sobie kapitał, pracę i przedsiębiorczość pracownika, które to przyczyniają się 
do wzrostu jego zdolności produkcyjnej. Używając przenośni, można stwierdzić, 
że zasoby ludzkie określają „zdolność manewrową” firmy napotykającej na swo-
jej drodze coraz więcej niespodziewanych szans i zagrożeń, które coraz szybciej 
zmieniają swoje położenie, relatywną wagę, znaczenie i inne cechy. Innymi sło-
wy, posuwanie się po drodze nabiera coraz większego przyspieszenia, a warun-
kiem sprostania temu wyzwaniu jest jakość zasobów ludzkich5.

Obecnie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, realizując zało-
żenia tzw. strategii lizbońskiej, dążą do zbudowania najbardziej konkurencyjnej 
i dynamicznej gospodarki na świecie. Głównym źródłem konkurencyjności owej 
gospodarki ma być wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki. Tak jak wszystkie 
aktywa niematerialne, ma on pewną wartość. Kryje się ona w umiejętnościach 
i wiedzy ludzi, którzy zarządzają biznesem i którzy na niego pracują6. Stąd też 
przywiązanie wagi do inwestycji w kapitał ludzki. Jak pokazują przeprowadzone 
badania, kapitał ludzki plasuje się wśród trzech najważniejszych czynników nie-
materialnych, będących jednocześnie „wskaźnikami tworzenia wartości”. Z ana-
liz firmy konsultingowej Watson Wyatt Worldwide wynika, że dobrze zarządza-
na siła robocza może zwiększyć wartość rynkową firmy nawet o 30%7. 

Przekształcenia zasobów pracy (przede wszystkim jakościowe) znacząco, 
jeśli nie decydująco oddziałują na poprawę pozycji rynkowej firmy i jej war-
tość rynkową. Akceptowane wewnętrznie wartości są wielce znaczące dla prze-
kształceń, umiejętnie bowiem wykorzystane, powodują takie efekty, jak zespoło-
we rozwiązywanie trudniejszych zadań, sprawniejsze komunikowanie się ludzi 
w przedsiębiorstwie, informacyjne przygotowane decyzji, szybsze i skuteczniej-

4 Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 75.
5 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydaw. Naukowe PWN, Warsza-

wa 2004, s. 45.
6 J. Law, P.C. Kalafut, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 

s. 15.
7 Firma Watson Wyatt Worldwide przeanalizowała 405 spółek publicznych. Za: P. Sebas-

tian, A Special Background Report on Trends in Industry and Finance, „Wall Street Journal”, 
30.09.1999.
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sze wdrożenia zmian, stosowanie pozamaterialnego motywowania pracowników8. 
Znaczącą rolę odgrywa tu strategiczna karta wyników, pozwalająca zarządzać 
zasobami ludzkimi jako zasobami strategicznymi i umożliwiająca wykazanie 
wkładu działu personalnego w sukces finansowy firmy. Choć inna w zależności 
od specyfiki organizacji, zawsze powinna określać wagę kluczowych czynników 
potencjału generowania wartości9.

Kapitał ludzki a kształtowanie przewagi konkurencyjnej

Roli kapitału ludzkiego nie warto bagatelizować. Jest jedną z niewielu war-
tości niematerialnych firmy, wpływającą na pozostałe, takie jak przywództwo, 
realizacja strategii, komunikacja, reputacja, sieci i sojusze, technologie i procesy, 
organizacja i kultura w miejscu pracy, innowacyjność. Obecnie docenianie w fir-
mach zasobów ludzkich staje się coraz wyraźniejsze. Dotyczy to przede wszyst-
kim czynnika wiedzy, która daje firmom przewagę konkurencyjną. Przewaga 
konkurencyjna jest ważną kategorią z punktu widzenia zarządzania i wdrażania 
modeli biznesowych. Określa aktualny lub oczekiwany poziom luki w stosunku 
do najlepszych firm w danej branży lub segmencie rynku10.

przewaga 
konkurencyjna 

konkurencyjno

konkurencja

Relacje między konkurencją, konkurencyjnością a przewagą konkurencyjną firm
Źródło: S. Kosiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, 

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 40.

Firma zyskuje przewagę konkurencyjną, jeśli jest w stanie zaoferować coś, 
czego konkurencja nie może łatwo skopiować. Musi to mieć dużą wartość dla 
klientów, właścicieli, pracowników i menedżerów. Jeśli dział zasobów ludzkich 

8 Zarządzanie wartością..., s. 75.
9 B.E. Becker, M.A. Huselid, D. Urlich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficy-

na Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 60–90.
10 S. Kosiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2006, s. 40–41.
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ma tworzyć przewagę konkurencyjną, jego działania muszą przynosić podobne 
namacalne efekty11.

Rosnące znaczenie aktywów niematerialnych w osiągnięciu sukcesu ryn-
kowego i przewagi konkurencyjnej implikuje konieczność badania czynników 
konkurencyjności związanych z tą właśnie sferą. Rolę aktywów niematerialnych 
w działalności firmy określił Peter F. Drucker, stwierdzając, iż „wiedza staje się 
kluczowym i dominującym zasobem ekonomicznym i być może jedynym czyn-
nikiem przewagi konkurencyjnej”12.

Szczególny wpływ kapitału ludzkiego zarysowuje się jednak w wytwarza-
niu kapitału intelektualnego, który pokazuje wartość pomysłów. Kapitał intelek-
tualny nie jest wbudowany wyłącznie w produkty i usługi sprzedawane na rynku 
– znajduje się także w wewnętrznych procesach biznesowych firmy13. Solidna 
jego podstawa jest jednak konieczna, by funkcjonować w dzisiejszym świecie, 
w którym kapitał intelektualny ma tak wielką wartość ekonomiczną, że stawia 
menedżerów przed różnego rodzaju wyzwaniami i stanowi swoisty czynnik dy-
namizujący wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Tendencje w zmianach zarządzania

Zmiany charakterystyk otoczenia znacznie wpływają na zmianę wielu 
czynników wewnątrzorganizacyjnych i perspektywy postrzegania otoczenia 
– m.in. zmienia się sposób postrzegania klienta, podejście do jakości, mecha-
nizm koordynacji działań w firmach (nowe koncepcje team management, lean 
management), status pracownika (koncepcja employee empowerment), rola sy-
stemów informacyjnych (koncepcje activity based costing, theory of constraints), 
mechanizm kontroli działań (koncepcje critical success factors, management by 
objectives, activity based management, economic value added, balanced score-
card)14. 

11 D. Ulrich, W. Brockbank, Tworzenie wartości przez dział HR, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2008, s. 18–19.

12 P.F. Drucker, Then Information Executives Truly Reed, „Harvard Business Review”, styczeń– 
luty 1995, s. 54. Za: S. Kosiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał..., s. 40–41.

13 Zarządzanie wartością..., s. 175.
14 A. Lozano Platonoff, System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydaw. Nauko-

we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 82–84.
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Kapitał ludzki a kryzys

W dobie kryzysu, napięć, dynamicznych zmian otoczenia prawie każda 
organizacja stoi przed koniecznością przeprowadzenia procesów kadrowych, 
wpływających na stan i strukturę zasobów ludzkich. Decyzje odnoszące się do 
nich podejmowane są wówczas w warunkach niepewności, a zatem zarządzanie 
kadrami narażone jest na pewien stopień ryzyka, którego wyeliminować się nie 
da. Podejmując je, firma ma przed sobą dwie perspektywy, gdyż albo zwiększy 
swoje szanse na przetrwanie i rozwój, albo je zaprzepaści, co w dłuższym okre-
sie może doprowadzić nawet do jej upadku. Mając na uwadze fakt, iż kapitał 
ludzki to podstawa, niezmiernie ważne są utrzymanie odpowiedniego poziomu 
zarządzania nim i stosowanie się do standardów jakościowych w tym zakresie. 
Wysoka jakość procesów zarządzania zmniejsza możliwość wystąpienia ujem-
nych efektów ryzyka. W tym kontekście zapewnienie jakości można traktować 
jako szczegółową strategię zarządzania ryzykiem, która opiera się na pewnych 
sprawdzonych rozwiązaniach15. 

Zasoby ludzkie firmy powinny być zgodne ze strategią zarządzania przez 
jakość (TQM – Total Quality Management). Standardy europejskie TQM wska-
zują, ważne dla zasobów ludzkich, następujące wymagania: doskonalenie przez 
ciągłą edukację w ramach programu szkoleń i treningów, zaangażowanie kie-
rownictwa najwyższego szczebla, współuczestnictwo wszystkich zatrudnionych, 
odpowiednia, otwarta komunikacja wewnątrz przedsiębiorstw16.

W burzliwych czasach przedsiębiorstwem należy zarządzać tak, by mogło 
ono wytrzymać nagłe ciosy i zarazem wykorzystać nieoczekiwane szanse. Wy-
zwania owe dotyczą wszystkich szczebli zarządzania i wszystkich grup w struk-
turze przedsiębiorstwa. Najostrzejsze z nadchodzących wyzwań i największe 
zmiany będą dotyczyły z pewnością kierownictwa najwyższego szczebla, gdyż 
to ono ustala kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzania w sferze proble-
mów o podstawowym znaczeniu. To ono staje przed koniecznością przebudowa-
nia swej struktury, by sprostać wyzwaniom „morza zmian”17. 

15 A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, 
Warszawa 2002, s. 178.

16 Zarządzanie wartością..., s. 85.
17 P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Kraków 1995, s. 15, 226–

227.
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Strategie na czas kryzysu

Dotychczas większość firm w Polsce stosowała politykę dostosowaną do 
strategii ekspansji i prosperity, tzw. rozrzutną. Kryzys jest szansą na korektę pro-
wadzonej polityki, która powinna być skuteczna w zwalczaniu jego skutków18.

Strategie na czas kryzysu

Przetrwania – obronna Obniżonej rentowności Restrukturyzacji i inwestycji

1 2 3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Rozwiązania tymczasowe 
nastawione na szybką re-
dukcję kosztów i utrzyma-
nie płynności finansowej. 
Obniżka wynagrodzeń, 
urlopy technologiczne, 
zamrożenie budżetów 
szkoleniowych.

Rozwiązania długotermino-
we nastawione na działanie 
w warunkach obniżonej 
rentowności. Cięcia kosztów 
w wysokości zapewniającej 
minimum rentowności.

Rozwiązania długotermino-
we nastawione na utrzymanie 
rentowności. Restrukturyzacja 
dostosowana do nowej strategii 
biznesowej. Inwestycje 
w poprawę wydajności pracy 
i rentowności

POLITYKA ZATRUDNIENIOWA
Polityka utrzymania za-
trudnienia. Rozwiązywanie 
umów cywilnoprawnych, 
outsourcingowych, kon-
sultingowych. Zamrożenie 
ruchów kadrowych.

Zwolnienia ograniczone 
do minimum zapewniającego 
rentowność. Outplacement.
Zamrożenie ruchów kadro-
wych. Redukcja nadpotencja-
łu zdolności

Restrukturyzacja zatrudnienia 
pod kątem docelowej struktury.
Optymalizacja wymagań kom-
petencyjnych. Rekrutacja lub 
szkolenie w zakresie brakujących 
kompetencji. Outplacement.

SZKOLENIA
Zamrożenie budżetów 
szkoleniowych. Szkolenia 
„postojowe” finansowane 
z funduszy pomocowych.

Ograniczenie szkoleń do 
minimum. Zatrzymanie lub 
ograniczenie realizowanych 
programów szkoleniowych 
(w tym z EFS). Szkolenia 
obowiązkowe.

Szkolenia realizowane 
w ramach programów i budże-
tów inwestycyjnych. Szkolenia 
współfinansowane przez EFS, 
kontynuowane po przebudowie 
programu. Szkolenia stanowisko-
we. Outplacement

PROGRAMY ROZWOJOWE, OCENA
Odwołane programy roz-
wojowe.
Ocena pracownicza nie jest 
wykorzystywana.

Odwołane programy rozwo-
jowe. Ocena pracownicza 
wykorzystywana przy zwol-
nieniach.

Programy oceny szeroko wyko-
rzystywane do restrukturyzacji, 
projektowania sukcesji 
i zwolnień. Programy rozwojowe 
realizowane w ramach projek-
tów inwestycyjnych. Pozostałe 
zatrzymane.

18 R. Reinfuss, Zarządzanie potencjałem ludzkim w dobie kryzysu, Warszawa, 29 kwietnia 
2009, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/4653.pdf (czerwiec 2009).
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1 2 3

WYNAGRODZENIA
Obniżanie wynagrodzeń 
– zazwyczaj „wszystkim 
po równo”.
Zablokowanie jakichkol-
wiek podwyżek.

Zatrzymanie wzrostu wyna-
grodzeń. Podwyżki bardzo 
rzadkie, tylko dla zatrzyma-
nia kluczowych pracowników. 
W przypadku bardzo trudnej 
sytuacji – redukcja wynagro-
dzeń.

Różnicowanie wynagrodzeń 
na podstawie oceny. Wzrost wy-
nagrodzeń zasadniczych kosztem 
premii. Redukcja kosztów 
wynagrodzeń na stanowiskach 
niekluczowych do zrównoważe-
nia podaży pracy.

SYSTEMY PREMIOWE
Zawieszenie wypłaty 
premii z powodu złych 
wyników.

Ograniczenie wysokości pre-
mii z powodu złych wyników. 
Włączenie całości lub części 
premii do wynagrodzeń za-
sadniczych – oszczędności.

Włączenie całości lub części 
premii do wynagrodzeń zasadni-
czych – oszczędności dla firmy. 
Ograniczenie i uzależnienie pre-
mii od indywidualnie wnoszonej 
wartości dodanej.

BUDŻET HUMAN RESOURCES (HR)
Zablokowanie budżetów 
szkoleniowych, rozwojo-
wych, marketingowych. HR 
odpowiedzialny za redukcję 
kosztów personalnych.

Ograniczenie budżetów HR. Budżety szkoleń i rozwoju 
zlikwidowane lub zredukowane 
– koszty przeniesione do projek-
tów inwestycyjnych. Pozostałe 
koszty HR zredukowane.

ROLA I SYTUACJA HR W FIRMIE
Spada rola HR w obsza-
rze rozwoju. Rośnie rola 
dyrektora personalnego 
jako doradcy zarządu. HR 
odpowiedzialny za proces 
ograniczenia kosztów per-
sonalnych.

Spada rola działu HR 
w firmie. HR odpowiedzialny 
za proces ograniczenia kosz-
tów personalnych.

Rośnie rola strategicznego HR. 
Specjaliści HR doradcami bizne-
su. Rośnie rola HR w zarządza-
niu operacyjnym Restrukturyza-
cja dotyczy również działów HR. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: R. Reinfuss, Zarządzanie potencjałem ludzkim w do-
bie kryzysu, Warszawa 29 kwietnia 2009, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/4653.pdf 
(czerwiec 2009).

Innowacyjne rozwiązania na czas kryzysu

W czasach kryzysu często poszukuje się innowacyjnych rozwiązań, które 
mają przynieść zupełnie inne spojrzenie na badany problem. Pojawiają się wtedy 
najróżniejsze pytania dotyczące decyzji kadrowych.

Czy benchmarking jest dobrym rozwiązaniem? W najprostszym ujęciu 
benchmarking polega na porównywaniu własnej organizacji z innymi. Dzięki 
niemu można ustalić, czy efektywność organizacji odbiega pod pewnymi wzglę-
dami od standardów wyznaczanych przez organizacje wybrane w celach porów-
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nawczych. Główne obszary w dziale zasobów ludzkich: liczba pracowników, po-
ziom absencji, produktywność, koszty szkoleń, liczba dni szkoleń przypadająca 
na jednego szkoleniowca, koszty rekrutacji w przeliczeniu na jednego przyjętego 
pracownika, czas przeznaczany na proces rekrutacji, koszty ochrony zdrowia 
w przeliczeniu na jednego pracownika, koszty wyżywienia i rekreacji w przeli-
czeniu na jednego pracownika, koszty utrzymywania dobrych relacji z pracowni-
kami w przeliczeniu na jednego pracownika, główne procedury, zasady i wytycz-
ne przyjmowane w dziale zasobów ludzkich19. Benchmarking z powodzeniem 
pozwala porównać dwie organizacje, dwa działy. Aby jednak wykorzystać go 
w praktyce, trzeba trzeźwo ocenić wszystkie „za” i „przeciw”. Nie zawsze roz-
wiązanie dobre dla jednej firmy przyniesie takie same korzyści drugiej firmie. 
Pod uwagę należy także wziąć zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym, które 
wpływają na praktyki stosowane w tym zakresie.

Co wybrać: outsourcing czy insourcing? Outsourcing w zakresie zarzą-
dzania zasobami ludzkimi polega na zlecaniu niezależnym dostawcom zewnętrz-
nym bądź specjalistycznym firmom, zajmującym się świadczeniem usług lub 
sprzedażą na zasadzie stałej współpracy, wykonywania zadań z zakresu funk-
cji personalnej, które zwykle są realizowane przez pracowników przedsiębior-
stwa20. Stosowanie outsourcingu jest ściśle uzależnione od specyfiki branżowej 
wyłączanego działu. Ma zarówno wady, jak i zalety. Jego przeciwieństwem jest 
in sourcing, stwierdzający, iż w firmie należy zatrzymać jak najwięcej funkcji 
i wykonywać jak najwięcej pracy z udziałem swojego własnego personelu – tym 
samym zatrudniać jak największą liczbę ludzi. Niektórzy uznają insourcing za 
lepsze wyjście, gdyż kładzie on nacisk na dobrą kulturę przedsiębiorstwa. Ogrom-
ną jego zaletą jest możliwość sterowania zasobami firmy i kierowania ich tam, 
gdzie są najbardziej potrzebne w danej chwili. Łatwo jest skopiować produkty 
firmy, trudniej sposób pracy, ale najtrudniej – mimo wszystko – kulturę przed-
siębiorstwa, tzn. całą jej wewnętrzną strukturę, tożsamość i specyfikę. Kiedy 
zlecamy pracę firmom usługowym, najzwyczajniej w świecie tracimy kontrolę 
nad swoją kulturą21. Czasem jednak warunki zmuszają nas do redukcji kosztów 
i rozwiązania outsourcingowe stają się koniecznością.

19 J. Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2004, s. 19.

20 M.F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 22.
21 B. Lundén, SIM – Speed Intuition Management. Nowoczesny sposób zarządzania, oprac. 

R. Młodzikowska, BL Info, Gdańsk 2003, s. 33–37.
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Czy za wszelką cenę warto redukować koszty? Kryzys to niewątpli-
wie czas usprawnień. Problemem dotyczącym pracowników jest niewątpliwie 
down sizing, w związku którym powstaje najwięcej wątpliwości co do reengi-
neeringu procesów. Wprawdzie Hammer twierdzi, że reengineering procesów 
nie sprowadza się do zmniejszenia liczby ludzi zatrudnionych przez organizację, 
ale taki może być nieunikniony efekt usprawnienia i upraszczania procesów22. 
Sytuacja sprzed kilku lat, kiedy po okresie zwolnień spowodowanych załama-
niem gospodarczym pojawił się problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry, 
dobrze ilustruje, że strategia oparta na redukcjach zatrudnienia nie jest dobrym 
sposobem na walkę z kryzysem gospodarczym. Nie wszystkie firmy zdają so-
bie z tego sprawę. Z danych posiadanych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych 
(PIFS) wynika, że tylko część firm inwestuje w rozwój i dostosowanie kapitału 
ludzkiego. Przykładowo: co ósmy pracownik bierze udział w szkoleniach; nieco 
ponad połowa małych firm kupuje szkolenia; zaledwie jedna trzecia firm w ogóle 
dokonuje diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników. Oznacza to, że znaczna 
część przedsiębiorstw nie dysponuje zasobami wystarczającymi do budowania 
trwałej przewagi konkurencyjnej, co może być szczególnie dotkliwe w czasach 
kryzysu. Umiejętność przewidzenia zmian i przygotowanie się do nich wymaga 
kompetentnych, przygotowanych i zaangażowanych ludzi, czyli kapitału ludz-
kiego. Nie można tak po prostu redukować zatrudnienia, mając na uwadze tylko 
oszczędności. Redukcja może oznaczać ubytek bardzo cennego dla firmy kapi-
tału ludzkiego23. 

Tradycyjne działania dostosowawcze na czas kryzysu

W sytuacji takiej jak dziś nie do przecenienia są wszelkie wysiłki (w tym 
szkoleniowe) podnoszące wydajność, jakość oraz organizację pracy (w tym za-
rządzanie czasem, zarządzanie zmianą). Zainteresowaniem powinny się cieszyć 
zagadnienia szkoleniowe związane z przywództwem, motywowaniem, przedsię-
biorczością oraz efektywnością działania. Kiedy większość firm redukuje wy-
nagrodzenia pracowników, rezygnuje z wcześniejszych deklaracji inwestowania 
w pracowników, warto pójść pod prąd. Inwestycja w szkolenia z jednej strony 
podniesie efektywność pracy pracowników, wpłynie na morale i motywację, 
wzmocni ich poczucie bezpieczeństwa, ale – z drugiej strony – także znacząco 

22 J. Bramham, Benchmarking..., s. 198.
23 P. Piasecki, Inwestycje w kapitał ludzki receptą na kryzys, http://www.pifs.org.pl/aktualnosci/

czytaj/4514.html (20.04.2009).
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wpłynie na pozytywne postrzeganie firmy na rynku. Inwestycje w kapitał ludzki 
są lepszą receptą na kryzys niż zwolnienia – uważa PIFS. „Ciągle obserwujemy 
myślenie o kapitale ludzkim jako o zasobie, którego redukcja i odtworzenie są 
możliwe w dowolny sposób i [w dowolnym] czasie. A wydatki ponoszone na 
rzecz kapitału ludzkiego, np. szkolenia, w dalszym ciągu traktowane są jako 
koszt pracy, a nie inwestycja. Przekonanie, że po ustąpieniu dekoniunktury po-
wróci stara rzeczywistość rynkowa, jest błędne” – twierdzi Piotr Piasecki, prezes 
PIFS. Dzisiejszy kapitał ludzki to coraz częściej ludzie z grupy tzw. knowledge 
workers (pracowników wiedzy), wytwarzającej obecną i przyszłą wartość doda-
ną firmy. „Coraz więcej przedsiębiorstw i całych branż w Polsce czeka zmiana 
strategii przewagi kosztowej na strategię przewagi poprzez tworzenie wartości 
dodanej. Proces ten będzie silnie skorelowany z jakością kapitału ludzkiego, ja-
kim będą dysponowały firmy”24.

Gdy jednak firma nie jest w stanie utrzymać zaplanowanego poziomu inwe-
stycji w kapitał ludzki, należy mocniej koncentrować się na motywacji pracow-
ników. Celem działania będzie uzyskanie możliwie jak najwyższej efektywności, 
a także zaangażowania w pracę. Warto wtedy nagradzać pracowników za po-
nadprzeciętne rezultaty. Oczywiście, sposobów oddziaływania jest bardzo wiele 
i trzeba znaleźć ten najbardziej odpowiedni, możliwy i dostosowany do obecnej 
sytuacji firmy, np. zmianę systemu motywacyjnego poprzez wprowadzenie na-
gród za dobre pomysły usprawniające pracę i przekładające się bezpośrednio na 
zwiększenie efektywności biznesowej firmy. Innym sposobem może być prowa-
dzenie szkoleń rozwojowych przez managerów-pracowników firmy, a nie przez 
trenerów zewnętrznych. 

Poza typowymi, powszechnie stosowanymi szkoleniami warto zwrócić uwa-
gę także na inwestowanie, i to niekoniecznie finansowe, w postawy ludzi. Czas 
kryzysu wymusza przecież zmiany. O ich sprawne przeprowadzenie nigdy nie 
jest łatwo, lecz to najlepszy czas, aby je wprowadzać, choćby ze względu na więk-
sze niż zazwyczaj przyzwolenie ze strony pracowników. Kryzys to odpowiedni 
czas, by wdrażać, eksponować i ugruntowywać wartości firmowe, podnosić po-
ziom wewnętrznego funkcjonowania organizacji oraz kultury organizacyjnej. 
To szansa na związanie pracownika z firmą oraz zwiększenie jego zaangażowa-
nia. Zaangażowanie organizacyjne (organizational commitment) można określić 
najogólniej jako osobiste przywiązanie jednostki do organizacji i identyfikowa-
nie się z nią. Relacje pracownika z organizacją można interpretować jako ciąg in-

24 Tamże.
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terakcji, w których obie strony definiują i stopniowo poznają swoje uprawnienia, 
doprecyzowując w działaniu reguły zawarte w umowie o pracę i wewnętrznych 
regulaminach. Znajomość źródeł i sposobów zwiększania zaangażowania może 
się więc wydawać poszukiwaniem klucza do skutecznego kształtowania postawy 
pracowników wobec pracy i organizacji25.

Kryzys odnosić się może także do zmiany modelu zarządzania organizacją. 
Warto postawić na polepszenie komunikacji zarządu z pracownikami, chociażby 
poprzez precyzyjne uzasadnianie podjętych decyzji w kontekście kryzysu czy 
angażowanie pracowników, o ile to możliwe, w proces podejmowania decyzji 
ważnych dla firmy. 

Inwestować w rozwój ludzi trzeba zawsze, niezależnie od ekonomicznej ko-
niunktury i sytuacji rynkowej. Inwestycje w zasoby ludzkie w czasach kryzysu 
zwracają się dwójnasób: odpowiednim przygotowaniem pod względem umiejęt-
ności potrzebnych do osiągania celów firmy już w lepszych czasach oraz moc-
nym wizerunkiem pracodawcy (employer branding). Warto inwestować w zasoby 
ludzkie, a tym samym we wzmocnienie swojej siły biznesowej zwłaszcza teraz, 
w czasach, gdy inni zastanawiają się, jak ograniczyć wydatki firmy.

Podsumowanie

„Kryzys to szansa na sukces, którą trzeba umieć wykorzystać – kryzys może 
być bowiem twórczy”, powiedział Lee Iacocca i trudno nie zgodzić się z tym 
stwierdzeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kapitał ludzki w dobie kryzysu. Od-
powiednia strategia personalna stosowana w firmie to długofalowa koncepcja do-
tycząca zasobów pracowniczych, zmierzająca do właściwego ich ukształtowania 
i zaangażowania w celu wsparcia organizacji przy osiągnaniu powodzenia jego 
działania. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest i będzie w przyszłości wiedza, 
a nowe zasoby strategiczne przedsiębiorstw koncentrować się będą wokół triady: 
informacja – kapitał ludzki i intelektualny – kreatywność (koncepcje organizacji 
inteligentnej, knowledge management). Podsumowując, warto więc skupić się na 
tym, co najważniejsze w firmie – na zasobach, którymi są ludzie, gdyż to oni są 
obecnie wyznacznikami sukcesu. 

25 M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 478.
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Streszczenie

Dynamiczne zmiany otoczenia we współcześnie działających przedsiębiorstwach 
są generatorami sytuacji kryzysotwórczych, mających niebagatelny wpływ na funkcjo-
nowanie tychże firm, a także na prowadzoną w nich politykę kadrową, odpowiedzial-
ną za kapitał ludzki. Artykuł ma na celu podkreślić szczególną rolę kapitału ludzkiego 
jako podstawowego źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przedstawia także 
strategie dotyczące działu HR na czas kryzysu, praktyczne wskazówki i porady w tym 
zakresie. Podsumowując, warto w czasach kryzysu zadbać o kapitał ludzki, gdyż jest on 
kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji.

Summary

THE HUMAN CAPITAL 
IN A HARD TIME OF CRISIS

Dynamic changes in the contemporary operating enterprises generate crisis. They 
have a substantial impact on the functioning of these companies and its own personnel 
policy, which is responsible for human capital at all. The article presents a special role of 
human capital as a fundamental source of a competitive advantage of every company. It 
also presents strategies for the HR department during the period of the crisis, including 
practical tips and advice in this regard. In conclusion, now, in time of crisis, thinking 
about human resources plays an important role because it is a key factor in the success of 
any enterprise. It’s precious to realize that the use of an adequate policy in this area can 
bring long-term benefits in the future.
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KRYZYS NA POLSKIM RYNKU USŁUG W BRANŻY TSL

Sektor TSL i jego znaczenie

Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. 
Odgrywał, odgrywa i nadal będzie odgrywał istotną rolę w gospodarce narodo-
wej. Towarzyszy każdej działalności o charakterze ekonomicznym i społecznym. 
Jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Istnieje ścisły związek 
między rozwojem gospodarki a transportem. Jego rozwój warunkuje ich rozwój 
i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem 
sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce1.

Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest określenie specyfiki transportu, cha-
rakteru jego działalności oraz roli w tworzeniu dochodu narodowego. Rozważa-
nia dotyczące istniejącego systemu transportowego winny uwzględniać wpływ 
uwarunkowań historycznych na kształtowanie jego rozwoju w poszczególnych 
etapach. Problematyka ta ma szczególnie duże znaczenie, ponieważ analizy 
w tym zakresie ułatwiają zrozumienie aktualnego stanu polskiego transportu 
oraz stanowią podstawę programowania rozwoju w perspektywie2.

To, jak transport w Polsce będzie się rozwijał, uzależnione jest przede wszyst-
kim od nakładów, jakie zostaną przeznaczone na ten dział gospodarki. Transport 
w połączeniu z logistyką i spedycją wchodzi w skład branży TSL (Transport 
Spedycja Logistyka). Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rynek TSL 
zaczął się dynamicznie rozwijać. Jednak warunki działania zarówno operatorów 
TSL, jak i ich klientów stały się trudniejsze, wymagają takiego przygotowania 
oferty, aby w większym stopniu uwzględniała ona oczekiwaną wartość dodaną 

*  Mariusz Sowa – mgr, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwer-
sytet Szczeciński.

1 Transport, red. W. Rydzkowski,  K. Wojewódzka-Król, wyd. 5, PWN, Warszawa 2009, s. 1.
2 Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Krol, wyd. 3, PWN, Warszawa 2000.
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z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Obserwuje się obecnie konsolidację 
i/lub alianse w określonych obszarach dużych i średnich firm, głównie zagra-
nicznych, oferujących usługi z zakresu TSL3. Strategie firm z polskim kapitałem 
są zróżnicowane i uzależnione w dużej mierze od siły przetargowej firmy i wy-
jątkowości oferty, co również związane jest z jej siłą przetargową. 

Skutki kryzysu TSL mogą się okazać poważne dla całej polskiej gospodarki. 
Obecnie transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów – jego przychody 
to ponad 100 mld zł, ma blisko pięcioprocentowy udział w produkcie krajowym 
brutto, zatrudnia 400 tys. pracowników. O jego znaczeniu decyduje jednak nie 
tylko potencjał, ale również rola, jaką odgrywa w sprawnym funkcjonowaniu 
gospodarki. Branże te tworzą wysokie standardy dotyczące zapotrzebowania na 
usługi TSL, z którymi muszą się zmierzyć operatorzy działający na tym ryn-
ku. Jednym z rozwiązań zmierzających do utrzymania się firm transportowych 
w dobie kryzysu gospodarczego jest wykształcenie złożonych czynników prze-
wagi konkurencyjnej na rynku.

Konkurencja firm na polskim rynku usług branży TSL

Polski rynek logistyczny należy do dynamicznie rozwijających się rynków, 
a co za tym idzie, rośnie także konkurencja. W związku z tym polskie firmy 
logistyczne, by móc konkurować z firmami w Europie, stają przed koniecznoś-
cią szybkiego przekształcenia się w przedsiębiorstwa o standardach europej-
skich. Aby sprostać takim wymaganiom, potrzebne są odpowiednia organizacja 
zarządzania oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny oprogra-
mowania. Polskie rodzinne firmy transportowe muszą zatem przekształcić się 
w dużych operatorów logistycznych. Pomimo że rynek krajowy stwarza im taką 
możliwość, to jednak zachodnie rozwiązania, kopiowane w Polsce, wymagają od 
naszych firm przejścia na wyższy stopień organizacji4. Konkurencja ze strony 
firm transportowo-logistycznych z Europy Zachodniej jest bardzo silna i ciężko 
utrzymać się na rynku firmom, które nie inwestują w modernizację oferowanych 
przez siebie usług.

Powodzenie przedsiębiorstwa zależy od pozycji, jaką zdobyło ono w swojej 
branży. Firma ma potencjalne szanse na zdobycie przewagi konkurencyjnej dzię-
ki dysponowaniu odpowiednimi zasobami oraz kompetencjami ekonomicznymi 

3 K. Blanchard, M. O’Connor, Zarządzanie przez wartości (materiały wewnętrzne firmy X).
4 P.M. Sikorski, T. Zembrzycki, Spedycja w praktyce, PWT, Warszawa 2006.
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i menedżerskimi5. Konkurencyjność firm logistycznych to „umiejętność sprosta-
nia konkurentom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym”. Jej 
celem jest stworzenie wysokiej jakości oraz stabilnego procesu obsługi klienta. 
Firmy logistyczne, konkurując ze sobą na rynku, opracowują strategie rozwoju, 
zasady etyczne tak, by móc się dalej rozwijać. Każda firma tworzy wartości, na 
podstawie których buduje przewagę konkurencyjną polskich przedsiębiorstw na 
rynku europejskim. Do najważniejszych zadań zdobywania przewagi konkuren-
cyjnej należą: 
− obsługiwanie klientów najbardziej wymagających, ponieważ oni wyznaczają 

personelowi najważniejsze standardy;
− poszukiwanie nabywców o potrzebach najtrudniejszych do zaspokajania, któ-

rzy będą stanowić pracownię badawczo-rozwojową firmy;
− zaopatrywanie się u najlepszych dostawców, wyszukiwanie ich nie tylko na 

terenie kraju, ale i na całym świecie;
− traktowanie pracowników jako partnerów;
− dostrzeganie w czołowych konkurentach motywacji do działania6.

Firmy powinny być odpowiedzialne za dostarczanie usług najwyższej jako-
ści, szukać coraz lepszych, bardziej nowoczesnych rozwiązań7. Konkurencyjność 
firm logistycznych to także dbanie o dostawców. Relacje z dostawcami powinny 
opierać się na długofalowym partnerstwie i uczciwości w działach handlowych. 
Współpraca poprzez wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie coraz lepszych 
rozwiązań dla osiągnięcia wzajemnych korzyści to kolejna z metod, która pod-
nosi konkurencyjność firmy8. Konkurencyjność powinna być uznawana za natu-
ralny czynnik przyczyniający się do rozwoju każdej firmy logistycznej na rynku. 
Nie należy jednak zapomnieć o zdobywaniu klientów, opierając działania na za-
letach swojej oferty handlowej, bez podważania wiarygodności konkurencji9.

TSL w dobie kryzysu

Obecny kryzys gospodarczy, który ma znamiona kryzysu globalnego, obej-
mując już swym zasięgiem wszystkie regiony świata, ma swoje korzenie w syste-

5 A. Galor, M. Sowa, Konkurencyjność jako ważny element strategii firm logistycznych. Mate-
riały konferencyjne, Zakopane 2005.

6 Flow Logistics. „Rozwijamy się dla Ciebie” (materiały wewnętrzne firmy X).
7 Materiały firmy spedycyjnej X.
8 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, 

Poznań 2007.
9 Nowy X, nowe możliwości. „Tajemnice sukcesu” (materiały wewnętrzne firmy X).
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mie finansowo-bankowym, a więc w układzie funkcjonowania rynków pienięż-
nych. Skutki kryzysu obejmującego sektory przemysłu, budownictwa i handlu 
przenoszą się szybko na sektor TSL, który w rezultacie dotknięty jest poważnym, 
a w wielu przypadkach wręcz dramatycznym spadkiem zamówień. Nie można 
też zapomnieć o tym, że sektor TSL już wcześniej znalazł się w sytuacji kryzy-
sowej na skutek dramatycznego wzrostu cen paliw (o ponad 70% wzrosły one 
w okresie od kwietnia 2007 do czerwca 2008 r.), co w efekcie spowodowało tam 
kumulację negatywnych zjawisk i pogłębiło skutki obecnego kryzysu. Sektor ten 
wszedł zatem w fazę kryzysu finansowego jesienią 2008 r. już poważnie osłabio-
ny finansowo.

Według raportu Banku Światowego obecnie już ponad 95 ze 116 krajów roz-
wijających się odczuwa skutki kryzysu i może potrzebować nawet 700 mld USD 
wsparcia na sfinansowanie swoich potrzeb i pobudzenie kurczącej się aktywno-
ści gospodarczej. W rezultacie – co potwierdzają prognozy Banku Światowego 
– w 2009 r. należy się liczyć ze spadkiem światowej produkcji przemysłowej 
o 15% w stosunku do jej poziomu z 2008 r., co zapewne spowoduje niespotykany 
od 80 lat spadek obrotów handlu światowego. Jak wspomniano, skutki kryzysu 
obejmującego sektory przemysłu, budownictwa i handlu przenoszą się szybko na 
sektor TSL, który w rezultacie dotknięty jest poważnym spadkiem zamówień. 
Na przykład w styczniu 2009 r. zamówienia na usługi PKP Cargo SA spad-
ły o 37% w relacji do stycznia 2008 r. Spadki przewozów dotyczą w zasadzie 
wszystkich firm, również promowych oraz przewoźników kontenerowych, tak 
morskich, jak i lądowych, a w tym operatorów transportu intermodalnego. Prze-
ciętnie, w zależności od segmentu rynku, przewozy zmniejszyły się w granicach 
30–40%. Spadły także przeładunki w portach morskich – głównie kontenerów 
(w BCT w Gdyni w lutym 2009 r. odnotowano spadek obrotów o ponad 60% 
w relacji do ich poziomu sprzed roku). Skurczyła się też znacznie skala operacji 
transportowo-logistycznych w terminalach lądowych, szczególnie na punktach 
granicznych i w centrach dystrybucyjno-logistycznych, jak również w sieciach 
magazynowych i składach usytuowanych w układzie zintegrowanych łańcu-
chów dostaw10. Jednakże po kwietniowym szczycie G20 (2009) napływa wiele 
budzących optymizm prognoz gospodarczych, dotyczących zarówno gospodarki 
światowej, jak i Polski, która nie odczuwa tak silnie skutków spowolnienia dy-
namiki wzrostu m.in. wskutek mniejszego niż np. w Czechach, Słowacji czy na 

10 A. Grzelakowski, Kryzys w sektorze TSL, jego przyczyny i uwarunkowania oraz przejawy 
i skutki – Analiza obecnego stadium kryzysu gospodarczego, X Kongres Polskiej Izby Spedycji 
i Logistyki, Kazimierz Dolny, 23.04.2009.
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Węgrzech (przeciętnie 80% PKB) uzależnienia od eksportu – w Polsce stanowi 
on zaledwie 40% PKB11. 

Firmy TSL bazują na towarze i wokół tego towaru tworzą usługi, które sta-
ją się źródłem zwiększania wartości zleceniodawcy. Na skutek kryzysu wartość 
firm, oparta w dużej mierze na aktywach niematerialnych, zaczęła maleć, a za-
ufanie konsumentów – spadać.

Na tę sytuacje nakłada się kilka czynników, takich jak wzrost cen paliwa, 
brak kadry (migracja kierowców), umocnienie złotówki, rosnące ceny eksploata-
cji pojazdów12. Do tych czynników dochodzą jeszcze zły stan infrastruktury 
transportowej oraz niesprzyjające przepisy podatkowe, które powodują, że polski 
przewoźnik jest mniej konkurencyjny od zagranicznego (opodatkowanie usług 
wewnątrzunijnych podatkiem VAT). Ponadto Sejm uchwalił ustawę o drogach 
publicznych (zniesienie winiet), która spowoduje dodatkowy wzrost kosztów. 
Wydaje się, że władze naszego państwa zapominają o tym, iż zagrożenie dla prze-
woźników jest także – w perspektywie – poważnym zagrożeniem dla odbiorców 
usług, czyli dla handlu i dla całej gospodarki narodowej. „Sytuacja w transporcie 
samochodowym wymaga niewątpliwie wsparcia ze strony administracji rządo-
wej. Powinna zostać przeprowadzona analiza problemów firm przewozowych 
oraz podjęte odpowiednie działania, w przeciwnym wypadku prognozy dotyczą-
ce poziomu wzrostu gospodarczego będą »pobożnym życzeniem«”13.

Proponowane rozwiązania w celu ograniczenia negatywnych skutków 
kryzysu

Aby do tego doprowadzić, niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznej 
wiedzy i wysokiej sprawności zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, które 
są najważniejsze w branży TSL. Oprócz pozyskiwania wysoko wykwalifikowa-
nych kadr niezwykle istotne jest wykorzystywanie rozwiązań organizacyjnych 
i systemów motywowania, stymulujących przedsiębiorczość, kreatywność czy 
wiarę w sukces. Rozwiązania logistyczne oferowane dużym firmom produkcyj-
nym lub handlowym, mającym wielu odbiorców i dostawców, są projektowane 
indywidualnie pod kątem potrzeb i oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa14.

11 http://www.pisil.pl (czerwiec 2009).
12 J. Górski, Rynek TSL w Polsce – rok po wejściu do Unii, „X Logistics Magazine” 2005, nr 2.
13 http://www.agiatenaum.pl (czerwiec 2009).
14 http://www.spedycje.pl (czerwiec 2009).
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Celem projektu obsługi klientów strategicznych jest stworzenie wysokiej 
jakości, stabilnego procesu obsługi klientów strategicznych (zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych) na terenie Polski. Zakres prac obejmuje cały proces 
obsługi klientów strategicznych, od komunikacji wewnętrznej z klientem, po-
przez operacyjny proces obsługi przesyłek (w tym system szybkiego reagowania 
i informowania klientów o przeszkodach i nieprawidłowościach), aż do obsługi 
posprzedażowej, handlowej i reklamacyjnej oraz zbudowanie systemów kontroli 
prawidłowego funkcjonowania procesów15. Niezwykle ważnym czynnikiem jest 
także podejmowanie przemyślanych, poprzedzonych głęboką analizą, trudnych 
i zarazem odważnych decyzji na miarę kryzysu istniejącego w branży. Strach, 
niepewność – są tu złymi doradcami.

Często wymienianą propozycją mającą wspomóc działalność firm transpor-
towych w dobie kryzysu jest modernizacja infrastruktury IT. Firmy stawiają na 
optymalizację systemów IT w oparciu o outsourcing i redukcję kosztów funkcjo-
nowania. Rozwiązaniem są tutaj:
− przejście na outsourcing usług serwisowych i aplikacji,
− inwestowanie w urządzenia i systemy bezobsługowe z minimalnym kosztem 

zarządzania,
− ujednolicenie aplikacji, 
− optymalizacja struktur IT ze szczególnym uwzględnieniem systemów contro-

lingowych w celu poprawienia efektywności procesów logistycznych,
− przechodzenie na aplikacje typu freeware,
− większe wykorzystanie globalnych, korporacyjnych rozwiązań IT kosztem lo-

kalnych systemów.
Korzystanie z usług wyspecjalizowanych operatorów logistycznych jest co-

raz powszechniejsze. Przekazanie zadań logistycznych wyspecjalizowanej firmie 
nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlo-
wych, a poziom outsourcingu, choć wciąż niższy niż w krajach Europy Zachod-
niej, zdecydowanie wzrósł w ciągu ostatnich lat wśród największych firm.

Relacje pomiędzy zleceniodawcą a operatorem logistycznym powinny być 
zbliżone do partnerstwa. Co ważniejsze, na początku obie firmy muszą zgłosić 
pełną gotowość do współpracy, outsourcing bowiem, jak każda inna działalność, 
ma sens tylko wtedy, gdy przynosi korzyści obu stronom. Korzyścią dla klien-
ta jest wartość dodana, a dla operatora cena, jaką za użyteczność płaci klient. 

15 A. Jóźwik, Strategiczny projekt, „Teraz X” 2005, nr 6, nr 9.
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W praktyce nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie zaczyna się, a gdzie koń-
czy wartość dodana usługi oferowanej przez operatora16.

W dzisiejszym środowisku biznesowym klienci oczekują już czegoś więcej 
niż wyłącznie wysokiej jakości i usługi standardowej w dobrej cenie. Właśnie 
teraz, w czasach spowolnienia gospodarczego, wzrasta znaczenie wyspecjalizo-
wanych usług oraz tworzenia dedykowanych rozwiązań skrojonych na miarę po-
tencjalnego klienta. Przykładem na rozwiązanie tego problemu jest konsolidacja 
usług. Duże podmioty starają się świadczyć cały wachlarz usług, wykorzystując 
wszystkie środki transportu do stworzenia pełnej oferty logistycznej17. Posłużyć 
się tu można koncepcją Flow Logistics, która polega na wykorzystaniu stałego, 
codziennego systemu połączeń bezpośrednich pomiędzy wszystkimi terminala-
mi, dzięki czemu towary nie są w nich przetrzymywane i zapewniony jest ich 
nieprzerywalny przepływ od dostawcy do odbiorcy. Koncepcja Flow Logistics 
pozwala na obniżenie kosztów logistycznych nawet o 40%. W ramach tego syste-
mu operator logistyczny kieruje strumień towarów tak, aby cały czas znajdował 
się on w ruchu. Następuje więc szybkie przemieszczanie towaru. Towary mogą 
być odbierane nawet od kilku tysięcy dostawców. Praktycznie bez składowania, 
po dekonsolidacji i ponownej konsolidacji w terminalach są one dostarczane do 
równie dużej liczby odbiorców. Cały proces realizowany jest w krótkim czasie. 
Niezależnie od skali zlecenia w wielu przypadkach towary są dostarczane do 
odbiorcy dzień po złożeniu zamówienia18. Najważniejsze elementy decydujące 
o sprawności systemu Flow Logistics to:
− sieć odpowiednio zlokalizowanych terminali przeładunkowych,
− sieć codziennych połączeń transportowych pomiędzy terminalami,
− system informatyczny integrujący terminale.

Koncepcja Flow Logistics opiera się na zastosowaniu w terminalach prze-
ładunku kompletacyjnego – cross-dockingu. System ten polega na przepuszcza-
niu strumienia towarów przez terminal. Na zlecenie klienta operator logistyczny 
zbiera w swoim terminalu towary od wielu dostawców w celu ich dostarczenia do 
jednego lub wielu odbiorców. Oznacza to, że towary po dostarczeniu do termina-
lu, natychmiast, bez składowania podlegają sortowaniu, rozbijaniu na mniejsze 
partie, a po połączeniu z innymi produktami są wysyłane do odbiorców19. Zasto-
sowanie Flow Logistics umożliwia firmom:

16 http://www.laj.pl (czerwiec 2009).
17 http://www.promare.pl (czerwiec 2009).
18 G. Lichocik, X – specjalizacja we Flow Logistics (materiały wewnętrzne firmy). 
19 Tamże.
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− szybki czas dostaw, dzięki istniejącej zintegrowanej informatycznej sieci ter-
minali i systemowi codziennych połączeń,

− błyskawiczną i elastyczną reakcję na wahania popytu i dostosowanie się do 
gwałtownych zmian na rynku,

− skupienie się na podstawowej działalności,
− oszczędność czasu i kosztów administracyjnych, magazynowych i zamrożo-

nego kapitału, a w konsekwencji spadek całkowitych kosztów logistycznych.
Kolejnym sposobem, który warto wdrożyć w firmach świadczących usługi 

branży TSL, jest z pewnością obniżenie kosztów poprzez odzyskanie VAT od za-
kupionego paliwa. Kluczem do oszczędności są proponowane usługi firmy DKV 
Euroservice. System DKV opiera się na jednej, uniwersalnej karcie – DKV Card, 
która umożliwia bezgotówkową płatność za tankowanie i liczne usługi dodatko-
we. DKV Card honorowana jest przez ponad 80 000 punktów akceptacji w całej 
Europie20. Korzystanie z kart DKV pozwala uniknąć płacenia VAT za granicą 
m.in. za:
− paliwo,
− naprawy, serwis,
− przejazdy autostradami, tunelami, mostami,
− zakupy akcesoriów na stacjach (oleje, smary, mapy, płyn do spryskiwaczy 

itp.),
− zakupy dokonane za granicą na karty innych emitentów kart paliwowych, kar-

tami kredytowymi lub gotówką.
Stosując system proponowany przez firmę, można zaoszczędzić 15–25% 

kosztów zagranicznych zakupów (wysokość VAT). Wysokość VAT w poszcze-
gólnych krajach, zamiast trafić do zagranicznego fiskusa, pozostaje w kieszeni 
firmy transportowej. Kwoty zwracanego podatku muszą osiągnąć minimum usta-
lone w danym kraju przez urząd skarbowy, np. w Niemczech 200 euro. Istnieją 
dwa sposoby uniknięcia płacenia VAT za pomocą operatora karty. Pierwszym 
z nich jest fakturowanie netto (płaci się jedynie cenę netto; w fakturze za paliwo 
i inne usługi oraz towary podatek VAT jest odliczany automatycznie). Drugim 
sposobem odliczenia VAT dzięki karcie paliwowo-serwisowej jest jego zwrot za 
granicą (opłata ceny z VAT i oczekiwanie na zwrot podatku w jednej z kolejnych 
faktur emitenta karty paliwowej). 

20 http://www.folta.com.pl (czerwiec 2009).
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Podsumowanie

Firmy powinny być odpowiedzialne za dostarczanie usług najwyższej jako-
ści i szukać coraz lepszych, bardziej nowoczesnych rozwiązań. Kryzys promu-
je firmy zdecydowanie innowacyjne i elastyczne, ale jednocześnie silne, zdolne 
do kreowania przewagi konkurencyjnej nawet w trudnych warunkach recesji 
– przetrwają najlepsi. Kryzys wymusza na firmach branży TSL podejmowanie 
trudnych, strategicznych decyzji, kreatywnego działania. Ukazuje możliwy sto-
pień elastyczności firm, przedsiębiorczości. Strategia, jaką przyjmą firmy w tym 
czasie, będzie decydowała o ich potencjale i rozwoju w przyszłości. Warunki 
działania rynku TSL w dobie kryzysu są trudniejsze, wymagają takiego przygo-
towania oferty, aby w większym stopniu uwzględniała ona oczekiwaną wartość 
dodaną z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Konsolidacja usług, koncepcja 
Flow Logistics, outsourcing, umiejętność dostosowania swoich kompetencji do 
wymagań klientów, szukanie obniżenia kosztów poprzez zwrot VAT płaconego 
za granicą – to tylko niektóre możliwości działań w sektorze TSL, by ograniczyć 
negatywne skutki kryzysu. Brak spójnej i perspektywicznej polityki zmierzają-
cej do rozwoju i modernizacji infrastruktury powoduje, że bariera ta pozostanie 
główną przeszkodą hamującą rozwój rynku również w przyszłości. 

Streszczenie

W referacie podjęto próbę przedstawienia wpływu globalnego kryzysu gospodar-
czego na polski rynek usług TSL. Uwzględniono problemy podaży usług, spowodowane 
m.in. polityką cenową oraz konkurencją na rynku. Opisano także metody i działania 
mające na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu, które mogą podejmować 
firmy transportowe. Pozyskanie nowych odbiorców usług transportowych jest jednak 
uzależnione od dokładnej analizy kosztów, właściwego zarządzania zasobami kadrowy-
mi oraz prowadzeniem działalności w oparciu o programy kryzysowe. 

Summary

CRISIS ON THE POLISH MARKET SERVICE
IN TSL BRANCH

The aim of the paper is an attempt to present the influence of global economic crisis 
on Polish market of TSL service. The problem of service supply caused by price politics 
and competition on the market among others in included. Methods and actions with the 
aim of limiting negative results of the crisis, which can be undertaken by transport com-
panies, are described. Gaining new recipients of transport service is, however, dependant 
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on detailed cost analysis and proper managing of staff as well as running the business on 
the basis of various crisis programmes.



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 46 2009

AGNIESZKA STRYCHARCZYK  *

WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA – NEWRALGICZNY ELEMENT 
BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH W CZASIE KRYZYSU

Wprowadzenie

Wiarygodność oznacza solidność, budowanie relacji i uczciwość. Partnerzy 
biznesowi, darząc siebie wzajemnym zaufaniem, są przekonani, że wywiążą się 
z umowy i nie wystąpią negatywne okoliczności, które miałyby im w tym prze-
szkodzić. Wiarygodność przedsiębiorstwa to nie tylko kreowanie odpowiedniego 
wizerunku poprzez działania promocyjne czy też działania na rzecz społeczności 
lokalnej. Prawdziwa odpowiedzialność biznesu oznacza wiarygodność we wszel-
kich działaniach. Niezwykle istotne jest dbanie o wszystkie grupy interesariuszy, 
zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

W aktualnej sytuacji gospodarczej pojęcie wiarygodności nabrało szcze-
gólnego znaczenia. Kryzys gospodarczy spowodował, że przedsiębiorstwa coraz 
większą uwagę przywiązują do tego, z kim współpracują oraz z kim zamierzają 
rozpocząć współpracę.

Wśród przedsiębiorstw znajdują się takie, dla których kryzys objawił się 
wieloma poważnymi problemami, przede wszystkim związanymi z nową sytua-
cją rynkową: spadek zamówień, popytu, ograniczenie eksportu. Problemem jest 
również ograniczenie akcji kredytowej przez większość banków, które w czasie 
aktualnego kryzysu, obawiając się o swoją sytuację finansową, sceptycznie pod-
chodzą do finansowania działalności przedsiębiorstw. Poza tym przedsiębiorstwa 
oraz banki obawiają się pogłębienia kryzysu i tym samym wstrzymują realizo-
wane inwestycje. 

Relacje biznesowe określić można jako trwałe stosunki kształtujące się po-
między osobami bądź podmiotami, które zamierzają wspierać się w biznesie. 

*  Agnieszka Strycharczyk – mgr, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szcze-
ciński.
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Poza współpracą relacje biznesowe przejawiają się również tym, że osoby bądź 
podmioty, które współpracują z przedsiębiorstwem, służą swoją opinią oraz – co 
ważne – przekazują dalej informacje dotyczące przedsiębiorstwa, jeśli wynika 
taka potrzeba. Podmioty lub osoby współpracujące z przedsiębiorstwem mogą 
rekomendować przedsiębiorstwo i jego produkty innym podmiotom w swoim 
otoczeniu. Rekomendacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, w za-
leżności od kształtującej się współpracy, dlatego tak ważne jest dbanie o pozy-
tywne relacje biznesowe. Podejmując decyzje dotyczące zakupu produktu bądź 
rozpoczęcia współpracy z określonym podmiotem, kierujemy się opiniami in-
nych osób i podmiotów, które współpracowały lub współpracują z danym przed-
siębiorstwem.

Na pozytywne kształtowanie relacji biznesowych istotny wpływ ma wza-
jemna ocena wiarygodności ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Jest ona 
trudna i wiąże się z ryzykiem. W przypadku współpracujących kontrahentów jest 
o tyle trudniej, iż partnerzy nie mają dostatecznej ilości informacji o sobie. Poza 
tym wynik oceny wiarygodności ekonomicznej należy zestawić z koniecznością 
zrealizowania danej transakcji i tym samym z możliwością ewentualnego zna-
lezienia innego partnera, bardziej wiarygodnego. Dodatkowo może pojawić się 
problem, iż mimo że dany kontrahent będzie się charakteryzował wyższą wia-
rygodnością ekonomiczną, to będzie miał mniej korzystną ofertę, np. zaoferuje 
znacznie wyższą cenę1.

Wiarygodność ekonomiczna stanowi z jednej strony czynnik bezpieczeń-
stwa przedsiębiorstwa, chroni przed niewiarygodnością innych podmiotów i tym 
samym przed ewentualnymi stratami. Z drugiej jednak strony, poprzez kształto-
wanie swojej wiarygodności ekonomicznej w oczach otoczenia, przedsiębiorstwo 
umacnia swoją pozycję konkurencyjną.

Wiarygodność ekonomiczna jest istotnym czynnikiem w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Kształtując poziom swojej wiarygodności, przedsiębiorstwo 
umacnia swą pozycję w otoczeniu, tym samym zaś ma lepszą pozycję przetargo-
wą w kontaktach z kontrahentami i wpływa na możliwość stawiania określonych 
warunków, a z drugiej strony, oceniając wiarygodność ekonomiczną kontrahen-
tów, wpływa na ograniczenie ryzyka swojej działalności, co przyczynia się do 
ograniczenia ewentualnych strat.

Wiarygodność kojarzy się najczęściej z wywiązywaniem się ze zobowiązań 
płatniczych, z niewypłacalnością dłużników, co prowadzi do problemów zwią-

1 Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa – ocena i kształtowanie, red. A. Kopczuk, 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 7.
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zanych z płynnością finansową przedsiębiorstw, banków i innych współpracują-
cych podmiotów. Groźne może się okazać kumulowanie negatywnych zjawisk 
związanych z niewypłacalnością dłużników. Może to powodować tworzenie się 
zatorów płatniczych prowadzących do powstawania łańcucha długów czy też 
portfeli złych kredytów. Takie sytuacje mogą doprowadzić do zachwiania kondy-
cji finansowej nawet najbardziej solidnych podmiotów, co jest zauważalne przede 
wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystko powyższe sprawia, że wiarygodność ekonomiczna podmiotów 
gospodarczych może mieć niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, 
co z kolei przemawia za tym, aby bliżej przyjrzeć się temu pojęciu, zwłaszcza 
w czasie kryzysu.

Celem artykułu jest określenie wpływu wiarygodności ekonomicznej na 
kształtowanie pozytywnych relacji biznesowych, które stanowią podstawę dłu-
gotrwałego funkcjonowania na rynku, oraz wskazanie czynników mających 
wpływ na wiarygodność podmiotów gospodarczych, wraz z określeniem źródeł 
informacji wykorzystywanych do oceny wiarygodności, z uwzględnieniem roz-
ważań nad wpływem kryzysu na funkcjonowanie nierzetelnych przedsiębiorstw, 
zwracając uwagę na dylematy małych firm, pojawiające się na etapie oceny wia-
rygodności partnerów biznesowych.

Czynniki wpływające na poziom wiarygodności przedsiębiorstw

Na wiarygodność ekonomiczną podmiotów gospodarczych wpływ mają 
czynniki:
a) finansowe – posiadany kapitał, kondycja finansowa, stosowane instrumenty 

minimalizujące ryzyko działalności,
b) systemowe – sposób zarządzania, potencjał wytwórczy,
c) psychospołeczne – kultura organizacyjna, profesjonalizm, odpowiedzialność 

biznesu, która przejawia się w podejmowaniu takich działań, które z jednej 
strony będą przynosiły pozytywne rezultaty, z drugiej zaś niwelować będą 
negatywne skutki innych działań.

Poza odpowiednią gospodarką finansową, posiadanymi zasobami i potencja-
łem wytwórczym podmioty gospodarcze muszą dbać o dobre stosunki z wszyst-
kimi grupami interesariuszy. Ogólnie wyróżnić można następujące grupy:
− klienci,
− pracownicy,
− dostawcy,
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− inwestorzy,
− społeczność lokalna,
− instytucje finansowe,
− inne.

Klienci oczekują, że nabyte przez nich produkty będą odpowiadały ich po-
trzebom; będą w odpowiedniej jakości; będą to produkty bezpieczne. Przedsię-
biorstwo powinno dbać o to, aby klienci byli zadowoleni z oferowanych przez 
nie produktów, jeżeli bowiem tak będzie, to zadowolony klient wróci po kolejne 
produkty, a co najważniejsze – poleci firmę swoim znajomym. 

Ważną grupą interesariuszy są pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. 
Istotne jest dbanie o ich rozwój, o to, aby w miejscu pracy czuli szacunek wobec 
swojej osoby i pracy, którą wykonują. To pracownicy tworzą przedsiębiorstwo, od 
efektów ich pracy zależy powodzenie firmy. Należy postępować odpowiedzialnie 
wobec pracowników, co powinno przejawiać się m.in. w zapewnieniu im udzia-
łu w podejmowaniu ważnych decyzji, zwłaszcza takich, które ich bezpośrednio 
dotyczą. Zadowoleni z pracy pracownicy mają większą motywację do jeszcze 
lepszego wykonywania swoich obowiązków, co automatycznie przekłada się na 
funkcjonowanie całej firmy. 

Przedsiębiorstwo musi dbać również o dobre relacje z dostawcami, gdyż 
to oni dostosowują się do danej firmy, przyjmując standardy, które są zgodne 
z oczekiwaniami odbiorcy. Poza tym relacje z inwestorami są niezwykle istotne, 
dlatego przedsiębiorstwo powinno dbać o dobry przepływ informacji, a przede 
wszystkim o informowanie inwestorów o ewentualnym ryzyku transakcji oraz 
o możliwościach inwestycyjnych. 

Los społeczności lokalnej jest uzależniony od liczby miejsc pracy, którą kre-
ują przedsiębiorstwa, od płaconych podatków i innych podejmowanych działań. 
Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach najbliższego 
otoczenia również przekłada się na podnoszenie wiarygodności firmy. 

Instytucje finansowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu tych przed-
siębiorstw, które korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Banki stosują 
odmienne, wypracowane przez siebie systemy oceny przedsiębiorstw. Szczegól-
ne zastosowanie ma ocena ratingowa, za pomocą której przyporządkowuje się 
dane przedsiębiorstwo do określonej klasy ryzyka i określa się, czy będzie ono w 
stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w przyszłości. Wiarygodność określa 
więc relatywny do innych porównywalnych podmiotów poziom ryzyka. Na wia-
rygodność w ocenach bankowych wpływ mają:
a) cechy socjodemograficzne,
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b) zachowania i postawy,
c) jakość informacji,
d) jakość zarządzania, strategii, zasoby ludzkie, cechy przedsiębiorcy,
e) ryzyko branży, udział w rynku, pozycja konkurencyjna wobec dostawców, 

odbiorców, substytutów, bariery wejścia na rynek,
f) struktura finansowa, płynność, rentowność, zdolność do obsługi długu, dyna-

mika wzrostu,
g) relacja kredyt–zabezpieczenia, płynność składników zabezpieczeń,
h) długość kredytowania, wrażliwość na ryzyko zmiany stóp procentowych, 

kursów walutowych.
Cechy socjodemograficzne mogą mieć negatywny wpływ na jakość portfela 

transakcji kredytowej – np. stan rodzinny w przypadku przedsiębiorstw prowa-
dzonych przez osoby fizyczne. Banki oceniają również historię kredytową oraz 
przeszłe zachowania i oceniają, czy nie stwarzają one ryzyka wobec przyszłego 
terminowego wywiązywanie się ze zobowiązań. Istotna jest jakość informacji 
przedkładanych przez przedsiębiorstwo, ich prawdziwość, aktualność, rzetel-
ność, pełność. 

Źródłem informacji wykorzystywanym w obszarze czynników ilościowych 
są sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, raporty roczne, biznesplany.

Wiarygodność oznacza solidność. Oznacza, że transakcje finansowe re-
alizowane przez przedsiębiorstwo są prawidłowe, czyli zrozumiałe i oparte na 
obowiązujących zasadach biznesowych, i tym samym istnieją realne podstawy 
do podejmowania decyzji biznesowych. Wiarygodność obejmuje współpracę ze 
wszystkimi grupami interesariuszy. Działalność przedsiębiorstwa nabiera sensu 
w ramach pewnej całości, uwzględniającej oczekiwania odbiorców, społeczeń-
stwa, którego firma jest częścią.

Wiarygodność to również uczciwość. Odpowiedzialność biznesu to nie tyl-
ko mówienie o tym, co się robi dobrze, ale i realizowanie celów finansowych, co 
niekiedy może oznaczać poświęcanie zysków krótkoterminowych na rzecz dłu-
goterminowego interesu firmy i społeczeństwa, aby zyskać zaufanie, które jest 
podstawą działalności gospodarczej.

W czasie kryzysu najlepsze na rynku przedsiębiorstwa podejmują wysiłki 
na rzecz poprawy jakości współpracy, tak aby na nowo zbudować wzajemne za-
ufanie. Osiągnięcie owej wzajemności nie jest łatwe, ale jest jedyną podstawą, 
na której można zbudować długotrwałe pozytywne relacje oraz zapewnić wia-
rygodność.
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Dylematy małych przedsiębiorstw

Słabością małych przedsiębiorstw w zakresie oceny wiarygodności partne-
rów biznesowych jest fakt, że nie mają one specjalistycznej kadry, która zajęła-
by się tym obszarem. W małym przedsiębiorstwie wszystkie sprawy związane 
z prowadzoną działalnością są zazwyczaj realizowane przez właściciela, który 
tym samym bardzo często nie ma czasu na to, aby przejąć obowiązki wiążące się 
z oceną wiarygodności kontrahentów. W praktyce działalności małych firm na-
dal dominuje podejmowanie decyzji na podstawie intuicji, brak jest określonych 
analiz czy też oceny przyszłego kontrahenta na podstawie zebranych informacji. 
Wynika to z ograniczonych możliwości finansowych małych firm, co sprawia, że 
mają one ograniczony dostęp do funkcjonujących baz danych o kontrahentach. 

Dla każdego przedsiębiorstwa skutki błędnie ocenionej wiarygodności kon-
trahentów niosą ze sobą ryzyko, a dla małej firmy może to skutkować poważnym 
niebezpieczeństwem wynikającym z niskiego poziomu kapitałów własnych oraz 
nieubezpieczania działalności gospodarczej.

W kontaktach z bankami małe firmy również napotykają trudności. Działa 
to jednak w obie strony, banki bowiem także mają problem z oceną wiarygod-
ności małych firm. Wynika to przede wszystkim z tego, że wszelkie ewiden-
cje finansowe sporządzane przez małe firmy są uproszczone i w zależności od 
przyjętego sposobu rozliczania się z podatków wykaz obligatoryjnych ewidencji, 
jakie muszą sporządzać przedsiębiorstwa, jest okrojony. Problem stanowi jakość 
informacji, które małe firmy przedstawiają bankowi. W związku z tym, że małe 
firmy, rozliczające się na zasadach uproszczonych, sporządzają tylko wybrane ro-
dzaje ewidencji, pozostałe informację niezbędne do oceny zdolności kredytowej 
danego przedsiębiorstwa otrzymywane są w formie oświadczenia przedsiębiorcy. 
Poza tym bardzo często trudno jest wyegzekwować od przedsiębiorstwa informa-
cję na temat poziomu zapasów, należności, zobowiązań itp., które są konieczne 
do oceny sprawności działania tego przedsiębiorstwa.

Małe firmy muszą zdać sobie sprawę z tego, że prowadzenie dodatkowej 
ewidencji czy też dodatkowych analiz nie tylko ułatwi im kontakty z innymi pod-
miotami, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy sprawności ich działa-
nia, poprawy gospodarki finansowej.
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Źródła informacji wykorzystywanych do oceny wiarygodności 

Aby ustrzec się przed nieuczciwymi kontrahentami, konieczne jest wcześ-
niejsze zweryfikowanie ich wiarygodności. Wiarygodność to sytuacja, w której 
określonej osobie można zaufać co do prawdziwości stwierdzeń i sądów przez nią 
wypowiadanych2. Wiarygodność partnera biznesowego przedsiębiorstwo powin-
no zbadać przed zawarciem umowy o współpracę.

Wśród najważniejszych źródeł informacji o partnerach biznesowych wyróż-
nić można:
1) Krajowy Rejestr Sądowy3 (KRS), którego częścią składową jest rejestr 

przedsiębiorców oraz dłużników niewypłacalnych, będący istotnym źródłem 
informacji o kontrahentach. Rejestr jest jawny. Przy sądach rejonowych, któ-
re prowadzą rejestry, funkcjonują oddziały Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, gdzie uzyskać można informacje na temat wiarygodno-
ści finansowej kontrahenta, jego ewentualnych zaległościach w opłatach pub-
licznoprawnych i jego wypłacalności. Aby uzyskać informację, należy zło-
żyć wniosek do Centralnej Informacji. Za uzyskane dane w formie odpisu, 
wyciągu lub zaświadczenia pobierane są opłaty zgodnie ze stawkami uregu-
lowanymi przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości4. Można również 
uzyskać informacje o interesującym nas kontrahencie na miejscu, rejestry 
zapisane są bowiem w formie elektronicznej i tym samym nie jest konieczne 
wnioskowanie o wydanie odpisu, wyciągu czy też zaświadczenia. Przeglą-
danie rejestrów jest bezpłatne. Znając numer KRS danego przedsiębiorstwa, 
można uzyskać wiele cennych informacji, takich jak akty notarialne, uchwały 
wspólników, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłego rewidenta, 
nazwa, oznaczenie firmy, REGON, siedziba, statut lub umowy, reprezentacja, 
nadzór, prokura, przedmiot działalności, zaległości podatkowe, wobec ZUS, 
celne, powołanie i odwołanie kuratora, dane dotyczące likwidacji, przekształ-
cenia lub unieważnienia spółki. Rejestr dłużników z kolei zawiera informacje 
o osobach, które mimo wezwania w terminie 30 dni od jego daty nie wpłaciły 
należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Rejestr Dłużników Niewy-

2 T. Mendel, J. Przeniczka, Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, Akade-
mia Ekonomiczna, Poznań 2000, s. 27.

3 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, 
poz. 209, zwana dalej ustawą o KRS).

4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za udzielenie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (Dz. U. Nr 117, poz. 1240).
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płacalnych nie ma większej wartości dla przedsiębiorstw, zawiera on bowiem 
bardzo ograniczone informacje, dotyczące tylko niewielkiej liczby podmio-
tów, takich, które znajdują się w sytuacji trudnej (upadłość, postępowanie eg-
zekucyjne).

2) Biura Informacji Gospodarczej (BIG) – udostępniają informacje na temat 
nierzetelnych kontrahentów. Zadaniem BIG jest łagodzenie zjawiska zatorów 
płatniczych i nieściągalnych należności. Dzięki tym biurom istnieje szansa 
na to, że nierzetelni kontrahenci zostaną wyeliminowani z życia gospodar-
czego i tym samym zwiększy się bezpieczeństwo działalności gospodarczej. 
W rejestrze zamieszczone są podmioty, których zobowiązania wynoszą co 
najmniej 500 zł, wymagalne co najmniej 60 dni, gdy od wezwania do za-
płaty upłynęło 30 dni. Konsumenci są wpisywani do rejestru, jeżeli zalegają 
z płatnościami w wysokości co najmniej 200 zł. W ciągu 14 dni od uregulo-
wania zobowiązań przedsiębiorca jest zobowiązany usunąć dane dotyczące 
dłużnika. Informację o konsumencie mogą uzyskać tylko te przedsiębiorstwa, 
które zawarły stosowną umowę z BIG; z kolei informację o przedsiębiorcy 
może uzyskać każdy. Informacje mogą być przesyłane droga elektroniczną, 
co znacznie przyspiesza czas odpowiedzi. Informacje, które można uzyskać, 
to m.in.. numery NIP i REGON, siedziba, nazwa, imiona oraz nazwiska osób 
w zarządzie, pełnomocnicy, prokurenci. Poza tym dane na temat zobowiąza-
nia, jego wysokości, waluty, terminu powstania, tytuł prawny.

3) Sprawozdania finansowe, które zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny 
być ujawniane5. Poza ujawnieniem ich w KRS są one jeszcze publikowane 
w „Monitorze Polskim” B. Na ich podstawie można ocenić danego kontra-
henta pod względem finansowym. Mankamentem informacji tego typu jest 
to, że zawierają one dane jedynie o przedsiębiorstwach podlegających ustawie 
o rachunkowości, czyli nie ma informacji o firmach, które rozliczają się na 
zasadach uproszczonych, a poza tym wątpliwa jest aktualność tych informa-
cji, gdyż sprawozdania są składane raz w roku. Wyjątek stanowią spółki gieł-
dowe, które mają ustawowy6 obowiązek ogłaszania bieżących i okresowych 
raportów finansowych. Spółek giełdowych jest jednak w Polsce niewiele.

5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bie-

żących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1569).
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4) Księgi wieczyste7 – są jawne, wobec czego każdy może sprawdzić aktual-
ny stan prawny danej nieruchomości, uzyskać informacje na temat rodzaju 
nieruchomości, właścicieli, obciążeń w postaci hipoteki, roszczeń i innych 
ograniczeń. Są to istotne informacje w momencie, kiedy zamierza się nabyć 
nieruchomość, hipoteka bowiem nie wygasa z chwilą zmiany właściciela.

5) Rejestr zastawów8 – daje możliwość sprawdzenia, czy określona rzecz rucho-
ma, będąca w posiadaniu określonego podmiotu gospodarczego, znajduje się 
w rejestrze zastawów, gdyż – podobnie jak to ma miejsce w przypadku hipo-
teki – zmiana właściciela rzeczy ruchomej, która jest przedmiotem zastawu, 
pozwala zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu zastawu.

Istnieje wiele różnorodnych źródeł informacji o partnerach biznesowych, 
jeżeli jednak sam zainteresowany nie jest w stanie zebrać niezbędnych informa-
cji, może skorzystać z usług tzw. wywiadowni gospodarczych, które przekazują 
informacje o danej firmie w formie raportu. Za usługi wywiadowni pobierane 
są opłaty, które wahają się w granicach od 200 do 500 zł. Źródłami informa-
cji, z których korzystają wywiadownie, są różne rejestry, spisy, ewidencje, prasa, 
reportaże, wywiady, artykuły, ogłoszenia, obwieszczenia o sprzedaży i upadło-
ści, sprzedaży udziałów, fuzjach, podziałach, procesach sądowych, aliansach itp. 
Najcenniejsze informacje dotyczą wyników finansowych, zatrudnienia, inwesty-
cji, modernizacji itp.9

Należy pamiętać, że wymienione źródła informacji są ważnym czynnikiem 
zmniejszającym ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakkolwiek nie elimi-
nują go całkowicie, ponieważ ich aktualność jest uzależniona od przedsiębiorstw, 
które wnoszą poszczególne informacje do określonych baz danych.

Podsumowanie

W czasie kryzysu podmioty gospodarcze większą uwagę zwracają na wia-
rygodność partnerów gospodarczych i jest to zjawisko jak najbardziej pożądane 
– być może to właśnie dzięki aktualnej sytuacji rynkowej zostaną wyeliminowani 
z rynku nierzetelni przedsiębiorcy, którzy stwarzają innym firmom ryzyko funk-
cjonowania. Wiarygodność ekonomiczna partnerów biznesowych jest obecnie 

7 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 
poz. 1361).

8 Ustawa z dnia 19 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, 
poz. 703).

9 T. Mendel, J. Przeniczka, Badanie i ocena wiarygodności..., s. 105.
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istotną podstawą do budowania relacji biznesowych. Kryzys może nieść ze sobą 
również pewne pozytywy, gdyż przedsiębiorstwa przyjrzą się uważniej swoim 
kontrahentom i tym samym ograniczą lub zakończą współpracę z podmiotami 
mało wiarygodnymi, co przyczyni się do ograniczenia ryzyka prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstw 
na pozytywne kształtowanie relacji biznesowych, które odgrywają istotną rolę w dłu-
gofalowym trwaniu na rynku. W czasie kryzysu przedsiębiorstwa powinny zwracać 
szczególną uwagę na wiarygodność podmiotów, z którymi zamierzają współpracować. 
Z drugiej strony firmy powinny dbać o odpowiedni poziom swojej wiarygodności, aby 
być dobrze odbieranym przez otoczenie. W artykule przedstawiono elementy składające 
się na poziom wiarygodności przedsiębiorstw oraz rekomendacje dotyczące ich kształto-
wania. Wskazano również źródła, które w czasie kryzysu powinny się stać podstawową 
bazą informacji o partnerach biznesowych.

Summary

ECONOMIC CREDIBILITY 
– NEURALGIC ELEMENT OF THE STRUCTURE 
OF BUSINESS RELATIONS DURING THE CRISIS

This article presents the impact of the credibility of economic enterprises in shap-
ing a positive business relationships, which play an important role in the long-term dura-
tion in the market. In times of crisis, companies should pay particular attention to the 
credibility of the enterprises intend to cooperate. On the other hand, companies should 
ensure their adequate level of reliability to be well taken en the environment. This article 
presents the elements of the enterprise level reliability and recommendations for their 
making. Also points to the source, which in times of crisis should be a fundamental base 
of information on business partners.
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ARTYKUŁÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK W POLSCE

Branża artykułów wyposażenia łazienek w Polsce jest szybko rozwijającą 
się częścią gospodarki o dużym potencjale i wartości obrotów. Głównymi gracza-
mi na rynku są:
− Sanitec Koło,
− Cersanit, 
− Roca.

Zarówno spółka Sanitec Koło, jak i Cersanit są firmami rodzimego pocho-
dzenia, z tym, że producent z Koła jest częścią światowej korporacji Sanitec, 
w której skład wchodzi 13 marek, natomiast firma Cersanit to spółka akcyjna, 
której większościowym właścicielem jest Michał Sołowow. Firma Roca Polska 
stanowi część największego na świecie, hiszpańskiego koncernu produkującego 
artykuły wyposażenia łazienek. Koncern Roca jest obecny na polskim rynku od 
dwunastu lat. Na rynku obecna jest również spora liczba mniejszych producen-
tów, których łączny udział w rynku wynosi ok. 25%. 

Polski rynek artykułów wyposażenia łazienek należy do rynków średnio 
dojrzałych w stosunku do rynków zachodnioeuropejskich. Oznacza to, iż wciąż 
istnieje na nim duży potencjał do zagospodarowania. Zjawisko to nasila się wraz 
z przesuwaniem się na wschód Europy, gdzie rynki charakteryzują się dużą 
chłonnością, a koszty produkcji są stosunkowo niższe. Powoduje to silną ekspan-
sję światowych producentów na rynki Ukrainy, Litwy, a nawet Bałkanów; doty-
czy to również wymienionych już wcześniej liderów polskiego rynku. Zarówno 
na rynku polskim, jak i na rykach zachodnioeuropejskich widoczne jest zjawisko 

*  Hubert Świadek – mgr, absolwent, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 
Szczeciński.
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ekspansji producentów z Dalekiego Wschodu. Producenci z Chin w ostatnich la-
tach zdominowali rynek importowanych artykułów wyposażenia łazienek zarów-
no pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Wartościowe ujęcie wzrostu 
importu ceramicznych wyrobów sanitarnych przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Wartościowe ujęcie importu ceramicznych wyrobów sanitarnych z Chin 
w latach 2005–2007 

Źródło: opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
dotyczących obrotów towarowych handlu zagranicznego w latach 2005–2007.

Od 2002 r. Chiny stały się bezkonkurencyjnym eksporterem ceramiki sani-
tarnej na nasz rynek, dyskwalifikując zupełnie pozostałych eksporterów, takich 
jak Hiszpania oraz Niemcy, którzy razem dostarczają na nasz rynek niecałe 35% 
wielkości dostaw z Chin. Taka tendencja utrzymuje się pomimo globalnego kry-
zysu ekonomicznego, możliwe jest jej pogłębianie się ze względu na to, iż chiń-
skie produkty bywają nawet trzy lub cztery razy tańsze od naszych rodzimych 
wyrobów. Wynika to z kosztów robocizny, które są dużo niższe w „Państwie 
Środka” niż u nas. Różnica między kosztami a realizowanymi przychodami jest 
dostatecznie duża, aby pokryć wcale niemałe koszty transportu oraz dodatkowo 
osiągnąć zysk. Jest to w pełni wystarczająca zachęta dla chińskich eksporterów, 
należy jednak dodać, iż główną siłą napędowa wzrastającego importu z Chin są 
polskie hurtownie specjalistyczne oraz markety budowlane. Niemal wszystkie 
markety budowlane deklarują posiadanie w swojej ofercie artykułów wyposaże-
nia łazienek pochodzących z Chin. Chińskie produkty sprowadzane są na polski 
rynek najczęściej z marką detalisty – z takich rozwiązań korzysta np. Castorama, 
promująca produkty pod nazwą Casto, a także pozostałe duże sieci marketów, 
takie jak Obi, Leroy Merlin, Nomi czy Praktiker. Zabiegi takie są korzystne dla 
obydwu stron – również dla producentów chińskich, ponieważ oryginalne chiń-
skie marki nie mają szans na budowanie swojego wizerunku na naszym rynku. 
Wynika to z dwóch faktów, a mianowicie z braku zaufania do jakości chińskich 
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produktów, do których Polacy mają co prawda podejście stereotypowe, jednakże 
ukształtowane przez rzeczywistość. Drugim powodem, dla którego oryginalne 
chińskie marki mają problem z zaistnieniem na naszym rynku, jest bariera ję-
zykowa. Obcojęzyczne marki brzmią niezrozumiale, a w dodatku są trudne do 
wymówienia oraz zakomunikowania. Z drugiej strony korzystają polscy sprze-
dawcy importowanych produktów, ponieważ mogą zaoferować nabywcom towar 
o niższej cenie niż konkurencja. Widocznym trendem w branży staje się także 
nasilające się rozwarstwienie segmentów cenowych. Segment średni powoli za-
czyna się kurczyć, a cześć nabywców z tego segmentu przechodzi do segmentu 
niższego, gdzie pozycjonowane są np. produkty importowane z Chin, natomiast 
druga część zaczyna wybierać produkty z wyższego segmentu, zwracając więk-
szą uwagę na jakość i wzornictwo produktów, gdzie pozycjonuje się firma Roca. 
Wydaje się, iż branża artykułów wyposażenia łazienek jest stosunkowo odpor-
na na dekoniunkturę dotykającą Polską gospodarkę, producenci nie ograniczyli 
drastycznie zatrudnienia, dysponują planami kryzysowymi, jednak na obecny 
moment nie zakłada się ich realizacji.

Przechodząc do charakterystyki komunikacji marketingowej stosowanej 
przez liderów branży, należy wyjść od pojęcia komunikacji marketingowej. Bar-
bara Szymoniuk stwierdza, iż „komunikację marketingową rozumianą szeroko 
utożsamia się z całokształtem aktywności związanej z kreowaniem i przenosze-
niem na rynek idei o firmie i jej ofercie oraz »otwieraniem« na te idee ludzi: 
potencjalnych i obecnych klientów, interesariuszy firmy oraz szerszego środo-
wiska społecznego. Komunikacja marketingowa jest nie tylko częścią funkcji 
marketingowej przedsiębiorstwa. Jest również, a może przede wszystkim, sztuką 
i techniką interpretowania filozofii biznesu i przenoszenia jej w procesie komu-
nikowania się firmy z rynkiem”1. 

Komunikacja marketingowa stosowana przez liderów branży artykułów 
wyposażania łazianek jest znacznie zróżnicowana i opiera się na odmiennych 
strategiach. Firmą, która najaktywniej działa na tym polu, jest Cersanit, dyspo-
nujący dużymi środkami, które przeznacza na szeroki wachlarz mediów. Firma 
najbardziej widoczna jest w magazynach branżowych, ale nie stroni też od inwe-
stowania w billboardy czy reklamę na środkach komunikacji miejskiej. Posiada-
jąc spory budżet marketingowy, firma może sobie pozwolić również na działania 
sponsoringowe, jednakże najsilniejsze narzędzie, którym dysponuje Cersanit, 
to „Diamentowy Delfin” – program lojalnościowy skierowany do sprzedawców 

1 Komunikacja marketingowa – instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 
2006, s. 7.
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w hurtowniach i salonach łazienkowych. Mechanizm programu polega na zbie-
raniu przez sprzedawców naklejek delfinów i diamentów z kolejnych partii towa-
rów i przesyłaniu ich do producenta, który w zamian przekazuje środki gotówko-
we na kartę kredytową sprzedawcy. W program wbudowany jest ciekawy element 
polityki społecznej odpowiedzialności firmy. Polega on na tym, iż firma wspiera 
finansowo fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”, w zależności od stopnia 
zaangażowania uczestników programu2. Program ten jest prowadzony cyklicznie 
od kilku lat i stał się bardzo popularny wśród sprzedawców, jednocześnie zaś 
wpływa pozytywnie na wyniki sprzedażowe firmy. Najsłabszym narzędziem fir-
my Cersanit jest strona internetowa producenta, która sporo odbiega od poziomu 
nowoczesnych serwisów firm Sanitec Koło oraz Roca. 

Analizując komunikację marketingową firmy Roca, czyli producen-
ta o światowej renomie i ściśle określonej wizji rozwoju, należy stwierdzić, iż 
ma on bardzo spójną komunikację marketingową. Do głównych wartości, jakie 
chce przekazać, należą innowacyjność, perfekcyjna jakość, wyszukany design, 
ochrona środowiska i oszczędność zasobów. Firma stara się na każdym kroku 
podkreślić nowatorski wygląd swoich produktów, co jest jej głównym atutem. 
Firma Roca również posiada duże środki na komunikację, jednakże nie działa 
tak aktywnie, jak Cersanit. Ostatnim dużym przedsięwzięciem była kampania 
reklamowa w telewizji w 2006 r., która miała na celu zbudowanie świadomości 
marki na polskim rynku. Firma Roca mocno angażuje się w sponsoring sportu 
oraz sztuki projektowania. Firma co roku organizuje prestiżowy turniej teniso-
wy „Roca Open” oraz dużą liczbę spotkań i konkursów o tematyce wzornictwa 
przemysłowego. Marka Roca jest nadal słabo znana na naszym rynku, lecz nie 
zmienia to faktu, iż oferta firmy staje się coraz bardziej popularna, ze względu 
na ogólny wzrost dochodów społeczeństwa, większe wydatki na artykuły wypo-
sażenia łazienek oraz zainteresowanie estetyką produktów. 

Firma Sanitec Koło posiada najmniejsze z trzech wymienionych firm środki 
na komunikację marketingową, niemniej jednak radzi sobie dobrze i realizuje 
dosyć ciekawą strategię. Media, na które kładzie nacisk firma, to głownie Inter-
net, reklama below the line oraz częściowo outdoor. Bez wątpienia najsilniejszą 
stroną tej marki są narzędzia internetowe. Firma stawia na wprowadzanie dużej 
liczby nowości produktowych, dlatego dba o wysoki poziom satysfakcji klientów 
oraz odpowiednią komunikację w miejscu sprzedaży. Wsparciem dla nowo wpro-
wadzanych produktów są liczne akcje, konkursy, kampanie internetowe, mailing, 

2 Materiały dostępne w serwisie internetowym producenta http://www.cersanit.pl (czerwiec 
2009).
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a także wydawane katalogi i foldery3. Powodem, dla którego firma zrezygnowała 
z masowych form komunikacji, jest ich wyskoki koszt, ale także fakt, iż marka 
Koło odznacza się największą świadomością marki spośród trzech głównych pro-
ducentów artykułów wyposażenia łazienek. Mimo że marka ta jest znana i roz-
poznawalna, ma jednak pewien problem – jest nim brak wyraźnie odrębnego 
wizerunku: marka Koło często postrzegana jest przez nabywców podobnie do 
marki Cersanit. Fakt ten wynika również z podobieństwa oferty obydwu firm. 
Należy również zaznaczyć, iż firma dobrze działa na polu public relations, a jej 
działania mają głównie charakter społecznej odpowiedzialności firmy i ochrony 
środowiska.

Jednym z najpopularniejszych mediów preferowanych przez firmy z tej 
branży są magazyny branżowe i wydaje się, iż wydatki ponoszone na reklamę 
w tych mediach nie powinny maleć w najbliższym czasie. Firma badająca media 
ZenithOptimedia publikuje w swoim raporcie informacje na temat globalnego 
zmniejszania się wydatków na reklamę w dziennikach i magazynach, prognozu-
jąc ich znaczny spadek do 2010 r.4 Według ZenithOptimedia takie tendencje mają 
pojawić się zarówno w Polsce, jak i na świecie, co ciekawe jednak, najwyraźniej 
nie będą one dotyczyły branży artykułów wyposażenia łazienek. 

Dokonując próby oceny strategii komunikacji marketingowej wszystkich 
trzech firm, trudno jest wybrać zdecydowanego lidera – ze względu na znaczą 
odrębność stosowanych działań. Niemniej jednak to firma Cersanit wysuwa się 
na czołowe miejsce pod tym względem. Możliwe, iż jest to zjawisko chwilowe, 
wywołane silną ekspansją Cersanitu, ale obecnie to właśnie Cersanit posiada naj-
bardziej rozbudowane narzędzia o największym zasięgu. Wyniki badań własnych 
potwierdzają, iż najbardziej znaną marką jest marka Koło. Wyniki obliczonych 
wskaźników świadomości marki przedstawia rysunek 2.

Wyniki uzyskano na podstawie próby 150 osób, z których połowa zosta-
ła zbadana za pomocą badania ankietowego przeprowadzonego w terenie, nato-
miast druga połowa – za pomocą badania internetowego. Pomiędzy obydwoma 
grupami nie występowały znaczące różnice w kwestii udzielanych odpowiedzi. 
Najwyższe wyniki osiągnęła marka Koło, co oznacza, iż nadal jest ona najbar-
dziej znana na rynku, jednak marka Cersanit osiągnęła wyniki zbliżone i szybko 
nadrabia istniejącą różnicę. Tak jak wcześniej było to akcentowane, firma Roca 

3 Materiały dostępne w serwisie internetowym producenta http://www.kolo.com.pl (czerwiec 
2009).

4 Por. P. Ruszak, Rynek reklamowy 2009, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 1, s. 30–42.
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nadal ma słabą świadomość marki, lecz po ostatniej kampanii reklamowej wyni-
ki znacznie się poprawiły. 
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Rys. 2. Zestawienie wyników dotyczących świadomości marki 
głównych producentów ceramiki sanitarnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Analizę preferencji nabywców co do czynników branych pod uwagę pod-
czas dokonywania zakupu artykułów wyposażenia łazienek przedstawia rysu-
nek 3. Na pytanie: „Czym kieruje się Pani/Pan przy wyborze marki artykułów 
wyposażenia łazienek?” najczęściej padającą odpowiedzią była „dobra/wysoka 
jakość” – wyniki sięgają prawie 30% udziału w ogóle odpowiedzi. Drugą najczęś-
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Rys. 3. Czynniki wpływające na zakup artykułów wyposażenia łazienek
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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ciej udzielaną odpowiedzią była „przystępna cena i promocje cenowe” (19,7%). 
Wartość ta wynika z odpowiedzi badanych skłaniających się w kierunku marek 
Cersanit i Koło. Oznacza to, iż te grupy klientów są bardziej wrażliwe ceno-
wo. Ważnym czynnikiem okazuje się także wygląd – 17% odpowiedzi dotyczy 
właśnie aspektu wyglądu, estetyki oraz wzornictwa. Oznacza to, iż zaraz po wy-
braniu odpowiedniej kombinacji jakości i ceny nabywca będzie się zastanawiał, 
czy dany produkt mu się podoba. Ciekawe, iż nabywcy, którzy deklarowali po-
siadanie marki Roca, zaznaczali, iż czynnikami, które mają na nich wpływ przy 
wyborze artykułów wyposażenia łazienek, są jedynie jakość i wygląd.

Istotnym czynnikiem jest również to, czy marka jest znana (13,4%) – wynik 
ten ukształtowali jedynie badani deklarujący posiadanie marek Cersanit i Koło. 
Pozostałe czynniki, takie jak dostępność czy rodzima marka, osiągają odpowied-
nio wartości na poziomie 6,3% i 5,2%. Jest to dość niski udział w ogóle odpo-
wiedzi, co sprawia, iż czynników tych nie można uznać za kluczowe czynniki 
wpływające na zakup artykułów wyposażenia łazienek. 

Konsumenci na polskim rynku dzielą się trzy grupy. Sa to:
− „bezradni realiści”,
− „stylowi optymiści”,
− „aspirujący efekciarze”.

Bezradni realiści – to grupa osób w wieku 50 lat i więcej. Jest wśród nich 
większy odsetek ludzi o niskich dochodach. Są osobami biernymi zawodowo, 
z wykształceniem  podstawowym i średnim. Nie czytają gazet ani czasopism na 
temat wyposażenia wnętrz, jednocześnie najrzadziej ze wszystkich konsumen-
tów korzystają z Internetu. „Bezradni realiści” lubią spędzać czas w domu, ro-
bią tylko zaplanowane zakupy, przy czym największą wagę przykładają do ceny 
produktu. Cechami produktów, na które najbardziej zwracają uwagę, są wygoda, 
funkcjonalność oraz prostota. Przy zakupie artykułów ceramiki sanitarnej kie-
rują się głównie ceną, kupują jedynie białą ceramikę, zazwyczaj nie więcej niż 
jeden produkt naraz. Ten segment nabywców najsilniej ze wszystkich kojarzy 
markę Koło z ceramiką sanitarną. Grupa ta to ok. 40% wszystkich nabywców.

 
Stylowi optymiści – jest to grupa osób w wieku ok. 30 lat, czynna zawodo-

wo. Mają wyższe wykształcenie i osiągają znaczne dochody. Osoby z tego seg-
mentu częściej korzystają z Internetu, czytają gazety oraz czasopisma branżowe. 
Podchodzą do życia z większym entuzjazmem i wierzą w osiągnięcie sukcesu. 
Częściej kupują nowości produktowe i liczą się ze zdaniem rodziny oraz bliskich 
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na temat ich mieszkania. „Stylowi optymiści” lepiej znają marki ceramiki sani-
tarnej, a najczęściej wybieraną przez nich marką jest Roca. Cechy, do których 
przykładają największą wagę wybierając ceramikę, to estetyka, jakość, odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne. Nabywcy ci dokonują zakupów częściej i bar-
dziej spontanicznie. Grupa ta to ok. 39% wszystkich nabywców.

Aspirujący efekciarze – są najmniej liczną grupą spośród wszystkich wy-
mienionych, jest to grupa niejednolita demograficznie, o różnym wykształceniu 
i przeciętnych dochodach. W segmencie tym można zauważyć relatywnie naj-
większy udział robotników oraz rolników i najmniejszy odsetek kobiet. „Aspi-
rujący efekciarze” lubią wyróżniać się z tłumu, najczęściej spośród wszystkich 
grup kupują nowości. Przy zakupie największą wagę przykładają do estetyki, 
lubią zdobnictwo, a cechy te przedkładają nad trwałość produktu. Nabywcy ci 
nie mają określonej ulubionej marki, natomiast bardziej cenią marki zagraniczne. 
Mają własne, czasem kwestionowane zdanie na temat stylu i estetyki produktów. 
Przeciętne wydatki na produkty ceramiki sanitarnej w tym segmencie są porów-
nywalne do segmentu „stylowych optymistów”. Grupa ta to ok. 21% wszystkich 
nabywców5.

Przedstawiony procentowy udział nabywców w poszczególnych segmentach 
powoli ulega zmianie, powodując kurczenie się segmentu „bezradnych realistów” 
na korzyść segmentu „stylowych optymistów”. 

Pomimo osłabienia sektora budownictwa mieszkaniowego branża artyku-
łów wyposażenia łazienek jest stosunkowo odporna na kryzys ekonomiczny i nic 
nie zapowiada zmiany tej sytuacji. Możliwe, iż negatywne skutki dopiero nadej-
dą, pewne jest jednak, że gdy tylko sytuacja na rynku budownictwa mieszka-
niowego się poprawi, rozwój branży artykułów wyposażenia łazienek nabierze 
jeszcze większego tempa.  

Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystykę komunikacji marketingowej stosowa-
nej przez liderów branży artykułów wyposażenia łazienek w Polsce oraz opis trendów 
widocznych w branży zarówno na przestrzeni lat, jak i obecnie, w dobie dekoniunktury 
gospodarczej. Artykuł zawiera również wyniki badań komunikacji marketingowej głów-

5 Na podstawie badania Segmentacja indywidualnych użytkowników ceramiki sanitarnej 
w Polsce, sporządzonego dla Snitec KOŁO Sp. z o.o. przez GfK Polonia, Warszawa, styczeń 
2008.
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nych producentów danego sektora oraz preferencji nabywców artykułów wyposażenia 
łazienek w Polsce.

Summary

MARKETING COMMUNICATIONS 
OF MAIN PRODUCERS OF BATHROOM’S FITTINGS IN POLAND

Article presents characteristics of marketing communication applied by leaders of 
bathroom’s fittings articles sector in Poland, and describes trends appeared in this sector 
on the following years and now in the time of economical decrease. Article also contains 
results of own studies of marketing communications of main producers in these sector 
and bathroom’s fittings articles buyer’s preferences.  
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MARKETING POLITYCZNY 
W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Marketing nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym życiu poli-
tycznym wielu państw. Kwestia marketingu politycznego i jego metody przyciąga-
ją obecnie bardzo dużą uwagę polityków, także w Polsce. Jednak takie działania, 
jak promocja i reklama, powinny być stosowane pod warunkiem uświadomienia 
sobie ich istoty i umiejętności sprawnego ich zastosowania. Wykorzystywanie 
takich środków jest aktualnie wyrazem profesjonalizmu w zakresie wiedzy po-
litycznej.

Marketing polityczny jest jedną z form komunikacji politycznej. Istnieje 
dojmująca potrzeba, by koncepcje politycznego marketingu były oparte na dwóch 
filarach – na marketingu i na naukach politycznych1. Według Philipa Kotlera 
„marketing jest to proces społeczny, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują 
to, czego potrzebują i pragną w wyniku tworzenia i wymiany z innymi produk-
tów oraz wartości”. Kotler twierdzi, że promować można ludzi, miejsca, pomy-
sły, doświadczenia i organizacje2. Przykładem takiej promocji jest jak najbar-
dziej marketing polityczny. Takimi „produktami” w polityce mogą być wybierani 
przez społeczeństwo politycy, a wartościami – program polityczny partii, które 
prezentują. 

Marketing polityczny to zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych 
mających na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia politykowi, partii 

* Monika Tatarczuk – mgr, doktorantka, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 
Szczeciński.

1 P. Butler, N. Collins, Strategic Analysis in Political Markets, „European Journal of Market-
ing” 1996, 30 (10/11), s. 32.

2 P. Kotler, Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warsza-
wa 1994, s. 6.
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lub projektowi politycznemu3. Przez to pojęcie rozumie się także komunikowanie 
się z członkami partii, mediami, potencjalnymi sponsorami, przedstawicielami 
grup nacisku i organizacji społecznych, a w okresie wyborczym – z elektoratem. 
Każda z tych grup może mieć różne, czasem sprzeczne ze sobą interesy. Człon-
kowie partii dążą do obsadzenia stanowisk po wygranych wyborach. Sponsorzy 
chcą zawierać korzystne kontrakty lub uzyskać korzyści z lobbingu. Natomiast 
elektorat ma nadzieję na poprawę poziomu życia. 

Marketing polityczny ma także na celu kształtowanie wizerunku i pozycji 
partii, propagowanie idei danej partii, jej poglądów i programów. Podobną defi-
nicję proponuje Michael Bongrand, ale dodaje, że powinno się to odbywać przy 
jak najmniejszych nakładach finansowych. Zwraca on także uwagę na niezdecy-
dowanych wyborców i zjednywanie ich sobie w jak największej liczbie. Obie de-
finicje jednak ograniczają się wyłącznie do okresu wyborów, a w rzeczywistości 
działania marketingu politycznego powinny być prowadzone przez cały czas. Nie 
jest on tylko dodatkiem do polityki, ale efektywnym i odpowiednim wykorzysta-
niem naturalnych zasobów partii politycznych. Istotą marketingu politycznego 
jest bowiem skuteczne przekonanie obywateli do swojej koncepcji politycznej 
i spowodowanie, że będą zadowoleni ze swojego wyboru, gdyż w polityce nie ma 
możliwości reklamacji towaru, a na następną okazję do wypowiedzenia się w tej 
sprawie trzeba czekać do kolejnych wyborów.

Początki marketingu politycznego wiążą się ściśle z pojawieniem się nowo-
czesnych środków komunikacji masowej, głównie telewizji. Największy wpływ 
na dostosowanie marketingu do polityki miały Stany Zjednoczone. Zauważono, 
że przełożenie reguł marketingu ekonomicznego na sferę polityki daje wymierne 
rezultaty w postaci głosów wyborców oraz umożliwia zwycięstwo w wyborach. 
Kampanie wyborcze w USA, stosowane metody i strategie zachowań, są bardzo 
różnorodne i profesjonalne. To tam powstało wiele technik marketingu polityczne-
go dotyczących badań rynku, komunikacji i budowania wizerunku. Inne państwa 
demokratyczne przeważnie kopiują praktyki amerykańskie i dostosowują je do 
swojej narodowej specyfiki. W Polsce po raz pierwszy techniki marketingu poli-
tycznego zostały użyte w pierwszej kampanii wyborczej demokratycznej Polski, 
w czerwcu 1989 r. Do prowadzenia kampanii politycznej „Solidarność” zaangażo-
wała specjalistę od marketingu politycznego, Francuza Jacques’a Séguélę. Każdy 
z kandydatów „Solidarności” miał zdjęcie z Lechem Wałęsą, gdyż znany przy-

3 G. Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokra-
tycznych, w: Trudna szkoła polityki. Szanse. Ryzyko. Błąd, red. T. Klementowicz, Instytut Nauk 
Politycznych UW, Warszawa 1996, s. 157.
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wódca opozycji miał być ich przepustką do parlamentu. Jacques Séguéla także 
podczas wyborów prezydenckich w 1995 r. kreował wizerunek polityczny, tym 
razem Aleksandra Kwaśniewskiego. Od tego czasu metody i techniki marketingu 
politycznego stopniowo stały się niezbędnymi elementami rywalizacji wybor-
czej. Partie polityczne w Polsce dopiero poznają metody marketingowe, stosują je 
znacznie szerzej w wyborach parlamentarnych, ale na mniejszą skalę poza nimi.

Rynek polityczny funkcjonuje w dwóch fazach: w okresach między wybo-
rami – jest wtedy bardziej statyczny i jednorodny, oraz podczas trwania kampa-
nii wyborczej, kiedy staje się miejscem transakcji politycznych i jest dynamicz-
ny. Podczas kampanii wyborczych następuje szczególna intensyfikacja działań 
marketingowych. Wówczas nazywane są one marketingiem wyborczym. Jest on 
uważany za część marketingu politycznego.  

Tabela 1

Zestawienie składników marketingu politycznego i wyborczego

Marketing polityczny: Marketing wyborczy:

–  dotarcie do obywateli w kontekście prowa-
dzenia kampanii wyborczej 

–  dotarcie do wyborców w kontekście prowa-
dzenia kampanii wyborczej

–  udzielone poparcie społeczne –  głos oddany przez wyborcę
–  techniki promocyjne i prezentacyjne –  techniki promocyjne i prezentacyjne
–  osoby publiczne (np. politycy), grupy, pro-

jekty polityczne, idee
–  kandydaci polityczni, programy wyborcze, 

idee
Źródło:  R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, PWN, Warszawa 2000, s. 27.

Marketing wyborczy stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie 
rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii 
wyborczej4. Wielu polityków nie komunikuje się z wyborcami poza okresem 
kampanii wyborczych. O ich potrzebach przypominają sobie, gdy chcą zostać 
wybrani; często zapominają o budowaniu pozytywnego wizerunku. 

Marketing wyborczy kreuje efektywny wizerunek partii politycznej, lidera 
partii, kandydata politycznego w kontekście kampanii wyborczej. Często jest on 
konstruowany wyłącznie na potrzeby kampanii i jest uogólniony. Nie ma znacze-
nia, jaki polityk jest naprawdę, lecz jak jest postrzegany. Główne cele to uatrakcyj-
nienie prezentowanej wyborcy oferty politycznej, spopularyzowanie kandydatów 
i programu politycznego ich partii, doprowadzenie do uzyskania jak największej 

4 R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, PWN, Warszawa 2000, s. 191.
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liczby głosów, wygranie wyborów, ewentualnie osiągnięcie w nich jak najlepszego 
wyniku. Każda kampania wyborcza powinna być poprzedzona wnikliwymi bada-
niami, analizami wyborczymi, ankietami, ponieważ program polityczny powinien 
być tworzony w oparciu o postulaty i oczekiwania obywateli oraz odnosić się do ich 
poglądów i postaw politycznych. Temu służy marketing wyborczy.

Polscy politycy często kierują swoje obietnice do całego narodu i chcą, aby 
całe społeczeństwo na nich głosowało. Dlatego ich przekaz jest zbyt obszerny 
i mało czytelny. Oferty polityczne są zbyt ogólne i skierowane do ogółu; poli-
tycy nie mówią, jak zamierzają osiągnąć obiecywany cel, tylko o tym, iż zrobią 
wszystko co najlepsze dla nas i stanie się to szybko. Jeśli obietnice nie zosta-
ną spełnione, nie powoduje to żadnej odpowiedzialności partii czy kandydata. 
Nabywca towaru ponosi więc ryzyko i wszelkie konsekwencje swojej politycz-
nej decyzji. Oddając głosy, społeczeństwo zawiera swoisty kontrakt polityczny. 
Obywatele oczekują „zapłaty”, która z reguły rozłożona jest na raty (czas trwa-
nia kadencji). W tym czasie partia polityczna lub kandydat może – ale nie musi 
– spełnić obietnice przedwyborcze5.

W Polsce na niewielką skalę stosowane są takie metody marketingu poli-
tycznego, jak listy do wyborców czy kontakt telefoniczny. Partie nie dysponują 
bazami danych, które umożliwią im taki kontakt z elektoratem. Przeszkodą jest 
również ochrona danych osobowych obywateli. Stworzenie przez partię legalnej 
bazy danych swoich zwolenników lub przeciwników wymaga bardzo dużego na-
kładu czasu na uzyskanie zgody każdego podmiotu umieszczanego w tej bazie. 
W przypadku zwolenników jest to osiągalne, natomiast w przypadku osób obo-
jętnych czy mających inne zapatrywania polityczne – wręcz niemożliwe. Rzadko 
stosuje się też wizyty w domach wyborców czy nawet krótki uścisk dłoni na uli-
cy. A są to przecież jedne z tańszych sposobów dotarcia do wyborców i, ze wzglę-
du na indywidualne podejście do każdego, dosyć skuteczne. W czasie kampanii 
wyborczej stosuje się również klasyczne sposoby zyskiwania poparcia: masowe 
wiece, spotkania wyborcze, odwiedzanie miejsc publicznych. Jednak takie spot-
kania traktowane są bardziej jako okazja do zaprezentowania kandydatów i partii 
w środkach masowego przekazu. 

Współczesne polskie kampanie wyborcze pociągają za sobą dwa związane 
ze sobą problemy: wzrastający koszt kampanii wyborczych oraz poszukiwanie 
źródeł finansowania tych kampanii. Odpowiednie finanse są podstawowym wa-
runkiem przeprowadzenia efektywnej kampanii wyborczej. Zatrudnianie specja-

5 J. Muszyński, Polityka jako towar. Przyczynek do teorii marketingu politycznego, „Marke-
ting i Rynek” 1997, nr 6, s. 8.
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listów, zorganizowanie sztabów wyborczych, organizacja spotkań wyborczych, 
w końcu reklama polityczna – wymagają poniesienia dużych kosztów6.

Wzrost kosztów jest barierą dla indywidualnych kandydatów bez silnego 
poparcia organizacyjnego, którzy nie dysponują sporymi środkami finanso-
wymi, oraz dla mniejszych partii. Ordynacja wyborcza do parlamentu RP oraz 
ustawa o partiach politycznych skutecznie ograniczyły możliwość poważnego 
zaistnienia w kampanii wyborczej innych partii niż te, które obecnie zasiadają 
w parlamencie. Finansowanie kampanii politycznych jest istotnym problemem. 
Ważną kwestią jest zapewnienie jak największenu gronu obywateli szerokiego 
dostępu i możliwości organizacji profesjonalnych, a przez to kosztownych kam-
panii7. Partie polityczne nie tylko chcą utrzymać istniejący elektorat, ale pragną 
też pozyskać sobie coraz większą liczbę niezdecydowanych obywateli, gdyż ich 
głos w dużym stopniu decyduje o istnieniu partii na rynku politycznym. Celem 
partii politycznej jest nie tylko jednorazowe zwycięstwo polityczne, ale głównie 
przetrwanie organizacyjne oraz dążenie do powiększania zakresu wpływu na 

6 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wybor-
czych w USA i w Polsce, PWN, Warszawa 2006, s. 299. 

7 Tamże, s. 300.

Tabela 2

Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową, 
przysługujących partiom politycznym w latach 2002–2005

Nazwa partii
Subwencja
za 2002 r. 

(zł)

Subwencja
za 2003 r. 

(zł)

Subwencja
za 2004 r. 

(zł)

Subwencja
za 2005 r. 

(zł)
Sojusz Lewicy Demokratycznej 11 222 165 11 222 165 21 989 418 21 989 418
Samoobrona RP 5 276 542 7 537 917 11 546 617 11 546 617
Prawo i Sprawiedliwość 7 550 732 7 550 732 11 196 088 11 196 088
Polskie Stronnictwo Ludowe 1 273 688 0 0 0
Liga Polskich Rodzin 5 813 450 5 813 450   8 612 250   8 612 250
Unia Pracy 1 582 613 0 0 0
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 704 982 1 007 117   1 973 409   1 973 409
Partia Ludowo-Demokratyczna 201 424 287 748       422 873 0
Stronnictwo Demokratyczne 201 424 0 0 0
Unia Wolności 3 232 592 3 232 592   4 040 740   4 040 740
Łącznie 37 059 612 36 651 721 59 781 395 59 358 522

Źródło:  www.pkw.gov.pl (czerwiec 2009).
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rynku politycznym. W Polsce subwencje mogą otrzymać partie, które w wybo-
rach do Sejmu przekroczyły próg 3% głosów lub – tworząc koalicję – 6% głosów, 
a w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego – ponad 3%. Subwencja 
jest wypłacana przez okres kadencji Sejmu.

Tabela 3

Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową, 
przysługujących partiom politycznym w latach 2006–2009

Nazwa partii
Subwencja
za 2006 r. 

(zł)

Subwencja
za 2007 r. 

(zł)

Subwencja
za 2008 r.

(zł)

Przewidywana
 subwencja
za 2009 r. 

(zł)
Prawo i Sprawiedliwość 24 022 896,00 24 022 896,00 35 508 066,85 37 805 465,31
Platforma Obywatelska RP 22 566 046,00 22 566 046,00 37 966 470,31 40 430 797,40
Samoobrona RP 12 768 664,00 12 768 664,00 0 0
Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej 12 676 961,00 12 676 961,00 13 515 020,02 14 388 733,69

Liga Polskich Rodzin 9 427 806,00 9 427 806,00 0 0
Polskie Stronnictwo Ludowe 8 396 348,00 8 396 348,00 14 201 375,95 15 119 448,77
Socjaldemokracja Polska 4 975 085,00 4 975 085,00 3 329 787,54 3 545 050,33
Partia Demokratyczna 0 0 2 252 503,34 2 398 122,28
Unia Pracy 0 0 489 674,64 521 330,93
Łącznie  94 833 806,00  94 833 806,00 107 262 898,65 114 208 948,71

Źródło:  jak w tab. 2.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 70 partii politycznych, niektóre 
z nich mają na pewno ciekawe pomysły dla reszty społeczeństwa, ale, niestety, ze 
względu na barierę finansową nie są w stanie zaistnieć w świadomości przecięt-
nego wyborcy. Tylko kilka partii korzysta z dobrodziejstw dotacji budżetowych, 
pozostałe muszą liczyć wyłącznie na swoich członków. Dysproporcja w dostęp-
nych dla partii środkach finansowych jest ogromna. Partie będące w parlamen-
cie dysponują budżetami tysiąc razy większymi niż partie pozaparlamentarne. 
Dopłaty z budżetu państwa uprzywilejowują te partie, które są już w strukturach 
władzy, natomiast upośledzają partie nowe lub te, które nie weszły w skład rządu 
– a więc ograniczają demokrację.

Kryzys ekonomiczny na świecie, który dotyka również polską gospodar-
kę, powinien być bodźcem do samoograniczenia się w korzystaniu przez par-
tie polityczne ze środków budżetowych. Pomimo pięknych haseł o konieczności 
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ograniczania wydatków polskie partie robią wszystko, aby otrzymywać i wyda-
wać jak najwięcej środków. Przeprowadzona na wiosnę 2009 r. próba obniżenia 
subwencji budżetowych spotkała się z dużym oporem prawie wszystkich partii 
parlamentarnych, pomimo faktu posiadania kilkudziesięciu milionów złotych na 
swoich kontach. 

W tabeli 4 zestawiono przychody łączne osiągane przez partie w latach 
2006–2008, w tym również przychody ze składek i darowizn od osób fizycznych. 
Wyszczególniona została pozycja pn. dotacja – zwrot kosztów udziału w kampa-
nii wyborczej do parlamentu RP w latach 2005 i 2007. 

Tabela 4

Źródła przychodów partii politycznych

Partia Rok Przychody 
ogółem Składki

Dotacja 
– zwrot kosztów 

wyborów

Platforma Obywatelska RP
2006 46 537 467 2 422 448 27 190 281
2007 39 438 651 1 731 003 0
2008 66 761 908 1 607 061 29 427 920

Prawo i Sprawiedliwość
2006 41 830 020 780 553 9 549 000
2007 38 549 576 1 582 101 0
2008 62 449 976 1 215 680 28 285 522

Sojusz Lewicy Demokratycznej
2006 37 442 906 6 134 437 13 413 142
2007 26 699 765 4 241 654 0
2008 26 507 839 2 711 997 7 408 682

Polskie Stronnictwo Ludowe
2006 15 165 920 504 648 6 584 633
2007 33 269 230 527 556 1 500 000
2008 19 968 766 807 657 6 239 731

Socjaldemokracja Polski
2006 3 972 196 240 882 0
2007 7 685 071 115 692 0
2008 5 661 667 107 427 1 814 565

Partia Demokratyczna – demokraci.pl
2006 1 262 158 249 434 0
2007 1 904 788 152 627 0
2008 3 044 435 126 350 1 227 829

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych partii.

Budżet państwa praktycznie pokrył w całości koszty przeprowadzenia tych 
kampanii, a np. Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość „zarobiły” 
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na tych wyborach odpowiednio ponad 11,5 mln zł i ponad 6 mln zł, które zostały 
wpłacone na fundusz wyborczy partii przez osoby fizyczne, wydane, a później 
zwrócone na konto partii.

Rozrzutność w dysponowaniu środkami finansowymi widać również w dy-
namice wzrostu kosztów zatrudnienia (w przypadku PO – 6-krotnie, PiS – 3-
krotnie), pomimo faktu zatrudniania działaczy partyjnych na różnego rodzaju 
stanowiskach doradców politycznych.

Tabela 5

Odpisy i niektóre wydatki partii pobierających subwencje

Partia Rok Wynagro-
dzenia

Media i inne 
wydatki

fundusz 
wyborczy

Fundusz 
Ekspercki: 

stan na koniec 
roku

Platforma Obywatelska RP
2006 567 265 10 641 997 24 337 139 844 970
2007 1 616 579 5 467 179 30 370 659 1 761 034
2008 3 063 501 3 871 168 580 844 3 093 822

Prawo i Sprawiedliwość
2006 1 200 000 7 666 492 25 088 836 1 486 603
2007 3 259 970 10 508 294 28 928 103 1 672 293
2008 4 686 758 2 297 140 7 322 434 3 262 445

Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej

2006 581 789 911 033 22 282 717 2 568 640
2007 1 935 369 2 382 926 20 976 290 2 702 029
2008 2 386 830 2 079 889 1 910 000 2 716 635

Polskie Stronnictwo 
Ludowe

2006 932 324 1 878 003 11 437 237 622 229
2007 1 020 242 1 808 407 28 891 226 218 856
2008 1 992 764 1 618 512 154 179 477 631

Socjaldemokracja Polski
2006 207 913 483 591 899 076 168 353
2007 156 359 165 805 2 747 855 87 890
2008 493 044 375 881 593 151 704

Partia Demokratyczna 
– demokraci.pl

2006 49 295 22 056 355 177 50
2007 brak danych brak danych 2 237 410 42
2008 101 702 95 922 244 352 17 058

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych partii.

Jak wynika z tabeli 5, partie polityczne niezupełnie mają pomysł na korzy-
stanie z dostępnych im środków znajdujących się w Funduszu Eksperckim. Środ-
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ki te są wykorzystywane w niewielkim stopniu, a odpisów na Fundusz Ekspercki 
dokonuje się na najniższym możliwym poziomie.

Okres kryzysu to nie najlepszy czas na obcinanie wydatków marketingo-
wych. Wręcz przeciwnie, jest to moment na największe inwestycje. Tak powinno 
być jednak w prywatnych przedsiębiorstwach. W przypadku polityki sytuacja 
powinna wyglądać akurat na odwrót. Bardzo starannie opracowywane, aczkol-
wiek bardzo drogie kampanie wyborcze partii, jej znaki graficzne, hasła wybor-
cze, treść i forma plakatów orazi ulotek, spoty reklamowe – finansowane są prze-
cież z budżetu państwa. Mimo kryzysu nie rezygnuje się jednak z kosztownych 
działań marketingu politycznego. Wiele budżetów wyborczych zostało na tym 
samym poziomie lub nawet zwiększyły się one w stosunku do poprzednich wy-
borów. Ordynacja wyborcza do Sejmu wręcz wymusza jak najdroższe kampanie 
wyborcze, ponieważ partie polityczne otrzymują po wyborach częściowy zwrot 
poniesionych przez siebie nakładów finansowych. I jak już wcześniej wspomnia-
no, PO i PiS otrzymały z tytułu udziału w wyborach 2007 r. praktycznie całko-
wity zwrot poniesionych przez siebie wydatków. Obniżenie wydatków powoduje 
obniżenie wysokości dotacji. 

Kryzys gospodarczy sprzyja także nowym formom marketingu w Interne-
cie. Dzisiaj wygrywają ci, którzy, wykorzystując nowe narzędzia, odwołują się do 
tych klasycznych. Kampania Baracka Obamy, polegająca na zbieraniu funduszy 
on-line, była przeniesieniem do Internetu dawnego sposobu proszenia o drobny 
datek sąsiadów, krewnych i znajomych.

Okres recesji to czas, w którym komunikacja na rynku politycznym musi 
być szczególnie przemyślana, a całość działań – ściśle dopracowana i powinna 
być odpowiedzią na faktyczne potrzeby wyborców. Budowanie silnej i rozpozna-
walnej marki to proces długofalowy, co bezpośrednio przekłada się na wielomie-
sięczną pracę. Łatwiej zbudować silną pozycję polityczną w czasie kryzysu, która 
będzie procentować w przyszłości. 

Marketing polityczny wywołuje wiele kontrowersji i jest przedmiotem wielu 
dyskusji. Podstawowym zarzutem jest to, że jako zjawisko ma negatywny wpływ 
na demokrację. Jest on określany jako apogeum komercjalizacji i infantylizacji 
sposobu rekrutacji elit politycznych oraz ich kontaktów ze społeczeństwem8. Ob-
niża także jakość polityki, osłabia funkcjonowanie systemów partyjnych, przy-
czynia się do korumpowania zarówno kandydatów, jak i całych partii politycz-
nych oraz wymaga pełnej profesjonalizacji działań wyborczych. 

8 P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydaw. Naukowe 
Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 1999, s. 118.
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Inni z kolei twierdzą, że marketing polityczny poprawił treść, jakość i sku-
teczność komunikacji pomiędzy wyborcami a partiami. Mimo krytyki politycy 
nie rezygnują z używania marketingu politycznego, dzięki któremu ich wyniki 
wyborcze w dobie szybkiego rozwoju mass mediów nieprzerwanie rosną, gdyż 
zrezygnowanie z walki o wyborcę za pomocą technik marketingowych z pewnoś-
cią zakończy się porażką.

Wybory do Europarlamentu w 2009 r. pokazały, że czołowe polskie partie 
polityczne przeprowadziły tę kampanie tak, jakby na świecie nie było żadnego 
kryzysu gospodarczego. Kampania ta niewiele się różniła od dotychczasowych 
kampanii wyborczych, a nawet większy nacisk został położony na wykorzysta-
nie drogich nośników przekazu informacji, jakimi są płatne ogłoszenia w telewi-
zji i radiu oraz wielkopowierzchniowe zewnętrzne nośniki reklamowe. Za jedną 
z tych przyczyn można uznać ordynację wyborczą, która zapewnia zwrot na-
kładów poniesionych przez partie, proporcjonalnie do poniesionych wydatków. 
Partie biorące udział w wyborach do Europarlamentu nie wykorzystały szansy 
na radykalne zmiany w sposobie docierania do wyborców i dopóki nie zmienią 
się warunki finansowania partii politycznych, dopóty będą one postępowały tak, 
jak do tej pory. Wynika z tego, iż kryzys ekonomiczny jest za słabym bodźcem do 
szukania bardziej racjonalnych i skutecznych metod marketingu politycznego.

Streszczenie

W artykule przedstawiono działania marketingowe podejmowane zarówno przez 
polityków, jak i partie polityczne. Autorka pokazała, jak w okresie kryzysu wygląda 
marketing polityczny, na jakie cele stawiają partie polityczne i polscy politycy (także 
podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.), ile nakładów pochłaniają te 
działania. Przedstawiono także, gdzie podmioty polityki szukają oszczędności w trud-
nych czasach kryzysu gospodarczego.

Summary

POLITICAL MARKETING 
DURING ECONOMIC CRISIS

The article presents the marketing activities undertaken by both the politicians and 
political parties. The author has shown how the political marketing looks during the cri-
sis, which objectives are put forth by political parties and by Polish politicians (as well as 
during the European Parliament Elections in 2009) also the author presents the expenses 
incurred in their actions. It has also been shown where the political players look for sav-
ings in tough economic times of crisis.
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Zarys teorii badań marketingowych i innowacyjności

Współczesna gospodarka nie tylko w dobie kryzysu gospodarczego nakła-
da na przedsiębiorstwa obowiązek dostosowywania się do szybko zmieniającego 
się otoczenia rynkowego. Rozwój konkurencji na rynku powoduje, że konieczne 
staje się pełniejsze korzystanie z dostępnych narzędzi marketingowych, których 
właściwe wykorzystanie może ułatwić przedsiębiorstwu wprowadzanie innowa-
cji procesowych i produktowych, a dzięki temu przetrwanie na rynku. 

Rozwój myśli marketingowej doprowadził do upowszechnienia różnorod-
nych pojęć, odmiennych nie tylko w treści, lecz również w zawartości meryto-
rycznej. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. odmienny stan gospo-
darek w kontekście sytuacji rynkowej i poziomu rozwoju gospodarczego. Często 
też samo pojęcie marketingu jest niewłaściwie interpretowane i ograniczone np. 
wyłącznie do procesu sprzedażowego lub reklamowego. Dlatego też w celu właś-
ciwej analizy tematu konieczne jest zdefiniowanie samego pojęcia „marketing” 
oraz wskazanie narządzi, jakimi się on posługuje. 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji marketingu w za-
leżności od kontekstu, w jakim wykorzystywane są narzędzia marketingowe. 
Istotę marketingu określa się jako proces planowania i realizowania pomysłów, 
ustalania cen, promocji i dystrybucji idei, towarów i usług do kreowania wymia-
ny, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw1. Innymi słowy, marketing jest 
procesem społecznym, dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to, czego 
potrzebują i chcą, poprzez kreowanie, oferowanie i swobodną wymianę produk-

*  Władysław Wojan – mgr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński.

1 Dictionary of marketing terms, red. P.D. Bennett, American Marketing Association, Chicago 
1995. Cyt za: P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 9.
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tów i usług2. Można spotkać też definicje marketingu z uwzględnieniem jego 
aspektów branżowych. Jan Marzec podjął próbę zdefiniowania marketingu usług 
transportowych, który określił jako zespół zintegrowanych działań mających na 
celu kształtowanie wielkości i asortymentu produkcji tych usług z punktu widze-
nia potrzeb rynku z uwzględnieniem głównych celów polityki transportowej3. Na-
leży w tym miejscu wspomnieć, że transport i logistyka same w sobie są elemen-
tem procesów marketingowych przedsiębiorstw wszystkich pozostałych działów 
gospodarki, co czyni ten sektor szczególnie istotnym w gospodarce, a działania 
marketingowe wewnątrz sektora czyni złożonymi i bardziej niż gdziekolwiek in-
dziej uzależnionymi od pozostałych sektorów gospodarki.

Jak wynika z powyższego, marketing jest pojęciem bardzo szerokim i obej-
muje wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa – od samego pomysłu po jego 
sprzedaż i wszystkie jej pochodne. Niezależnie od przyjętej definicji oraz sektora 
gospodarki, w którym działania będą prowadzone, składniki działań marketingo-
wych są identyczne i obejmują4:
1) badanie marketingowe mające na celu dokładne rozeznanie skutków decyzji 

dotyczących zarówno „marketingu mix”, jak i każdego jego elementu,
2) produkt będący podstawą działań marketingowych,
3) cenę, gdyż od prawidłowego jej ustalenia zależy egzystencja i rozwój przed-

siębiorstwa,
4) dystrybucję, a ściślej mówiąc: kanały dystrybucyjne, w celu zdobycia nabyw-

ców, dla których produkt jest przeznaczony,
5) oddziaływanie na rynek w celu nakłonienia potencjalnych nabywców do za-

kupienia oferowanego produktu.
Jak z widać, badania marketingowe są umieszczone na pierwszym miejscu 

działań marketingowych, które powinny być podejmowane przez przedsiębior-
stwa. To na ich podstawie realizowane są następne działania wynikające ze stra-
tegii przedsiębiorstwa. Jednocześnie prowadzenie badań wywiera bezpośredni 
wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa – ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji i logistyki (dalej: sektor TSL) – w 
których właściwa i aktualna wiedza na temat rynku warunkuje podejmowanie 
trafnych decyzji rozwojowych, a decyzje te mogą pozytywnie oddziaływać na 
całą gospodarkę. Przygotowując strategię marketingową, należy pamiętać, że bez 

2 P. Kotler, Marketing..., s. 8.
3 Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur, Wydaw. Politechniki Radomskiej, 

Radom 2004, s. 329.
4 Tamże, s. 324. 
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względu na otoczenie przedsiębiorstwa i oddziaływania zewnętrzne marketing 
powinien spełniać następujące funkcje5:
a) przygotowawcze:

− gromadzenie informacji rynkowej,
− badanie rynku,
− planowanie produktu (usługi) i programu asortymentowego,
− kalkulacja i stosowanie cen,
− organizowanie systemu dystrybucji,
− planowanie działań promocyjnych,
− kontrola i analiza wyników marketingu;

b) wykonawcze:
− reklama,
− aktywizacja reklamy,
− bezpośrednia obsługa klientów (informacja, negocjacje, zawieranie umów, 

sprzedaż, wynajem, procedury reklamacyjne itp.),
− ekspozycja towarów,
− gospodarowanie zapasami w kontekście możliwości przewozowych i ope-

racyjnych,
− obsługa serwisowa nabywców,
− fakturowanie i kontrola realizacji umów;

c) wspomagające:
− finansowanie (np. odroczone terminy płatności itp.),
− ryzyko i ubezpieczanie od jego skutków.

Jak wcześniej wspomniano, jednym z podstawowych narzędzi marketingo-
wych są badania marketingowe. Celem tych badań jest możliwość spojrzenia na 
problemy z punktu widzenia klienta, co jest konieczne do osiągnięcia pożądanych 
efektów wymiany na rynkach docelowych. Najbardziej ogólną definicję badania 
marketingowego można znaleźć u Philipa Kotlera, który określa ją jako systema-
tyczne planowanie, zbieranie, analizowanie i raportowanie danych i wniosków 
odnoszących się do konkretnej sytuacji marketingowej, w jakiej znajduje się fir-
ma6. W celu właściwego przeprowadzenia badań i zwiększenia prawdopodobień-
stwa, że uzyskane wyniki będą relewantne, należy postępować według pewnego 
rodzaju ustalonego schematu. Niezastosowanie się do ustalonego schematu pro-
wadzenia badań może doprowadzić do zwiększenia liczby błędów, złej analizy 

5 Tamże, s. 327–328.
6 P. Kotler, Marketing..., s. 128–129.
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i wyciągnięcia błędnych wniosków7. Na skuteczne badanie marketingowe składa 
się sześć kroków8:
1) zdefiniowanie problemów i celów badania,
2) opracowanie planu badania,
3) zbieranie informacji,
4) analiza informacji,
5) przedstawienie wniosków,
6) podjęcie decyzji. 

Każdy z wymienionych elementów mógłby być tematem oddzielnego opra-
cowania, dlatego też nie podjęto próby ich przeanalizowania, ponieważ celem 
niniejszego artykułu jest naświetlenie konieczności współpracy przedsiębiorstw 
i jednostek akademickich. Daleki od kompletności, wybór ów jest w intencji au-
tora próbą punktowego przedstawienia obserwacji, jakie poczyniono w czasie 
badań nad możliwościami implementacji Inteligentnych Systemów Transporto-
wych oraz nowoczesnych technologii w operacjach transportowych na polskim 
rynku sektora TSL. 

Badania marketingowe i ich wpływ na rozwój innowacyjności

Prowadzenie badań marketingowych wymaga umiejętności, wyczucia, kwa-
lifikacji, doświadczenia (w prowadzeniu badań i funkcjonowaniu rynku, którego 
dotyczą) oraz środków na ich przeprowadzenie. W przypadku globalnych lub 
dużych przedsiębiorstw wyspecjalizowane działy zajmujące się marketingiem ze 
sporym sukcesem przeprowadzają badania i analizy rynku. Dla takich przedsię-
biorstw dostosowywanie się do wymagań rynku jest uproszczone, ponieważ wie-
lokrotnie mają one dostęp do informacji, które mogą być przeoczone przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Jeżeli już przedsiębiorstwo decyduje się na przepro-
wadzenie badań, to – ze względu na nieopłacalność ich prowadzenia w pełnym 
zakresie – często dokonuje segmentacji rynku, na którym są prowadzone badania, 
oraz dobiera próbę reprezentatywnych przedstawicieli zbiorowości, na podstawie 
których można wyciągnąć ogólne wnioski (co z punktu widzenia metodyki ba-
dań jest działaniem słusznym). Rezultatem prowadzenia badań marketingowych 

7 R.D. Wimmer, J.R Dominick, Mass media. Metody badań, Wydaw. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2008, s. 25.

8 P. Kotler, Marketing..., s. 128–129.
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odnośnie do zachowań klientów na rynku usług transportowych powinno być 
uzyskanie odpowiedzi na co najmniej następujące pytania9:
− kim są klienci?
− jakie cechy ich charakteryzują?
− jakie są ich nawyki transportowe?
− jakimi motywacjami będą się kierować przy wyborze usługi transportowej?
− jak wielkie są ich potrzeby przewozowe?

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy rynku można wysnuć wiele 
wniosków, które ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. W przy-
padku przedsiębiorstw sektora usług transportowych właściwie przeprowadzone 
badanie umożliwi dostosowanie albo dobranie posiadanego lub nabywanego ta-
boru do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku, stworzenie oferty nowych lub 
dostosowanie świadczonych usług do potrzeb i wymagań rynku, weryfikację 
prowadzonej strategii itp. Badania rynku można ukierunkować również na po-
znanie otoczenia przedsiębiorstwa. Rezultatem takich badań będą informacje od-
nośnie do tego:
− kim są aktualni konkurenci,
− czy i czym z nami konkurują (cena, jakość, dostępność, kompleksowość itp.),
− jakie są mocne i słabe strony konkurentów,
− jakiej konkurencji można się z ich strony spodziewać.

Przyjęło się, że informacja jest podstawą rozwoju współczesnej gospodar-
ki. Przedsiębiorstwa prowadzące globalne badania rynku wyprzedzają słabszą, 
lecz liczniejszą konkurencję, wprowadzając usługi i standardy dostosowane do 
potrzeb klientów oraz uwzględniające najnowsze trendy na rynku. Jednocześnie 
prowadzenie badań jest podstawą innowacji, którą można określić jako10:
− wprowadzanie do produkcji wyrobów nowych lub doskonalenie dotychczas 

istniejących,
− wprowadzenie nowej lub udoskonalonej technologii produkcji,
− zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupu,
− otwarcie nowego rynku zarówno sprzedaży lub dystrybucji, produkcji, jak 

i zaopatrzenia,

9 Współczesne technologie..., s. 331–332.
10 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960; W. Janasz, I. Leśkie-

wicz, Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydaw. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 21; Podręcznik Oslo: Proponowane zasady gro-
madzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD/Eurostat 1997, 
KBN, Warszawa 1999, s. 31, cyt. za: P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydaw. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 13–14.
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− zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów
− wprowadzenie zmian w organizacji.
Przy definiowaniu problemu związanego z prowadzeniem badań marke-

tingowych w przypadku sektora usług transportowych należy zaznaczyć, że 
usługi transportowe same w sobie są elementem działań marketingowych przed-
siębiorstw strony popytowej – o czym wspomniano już wcześniej. Oczywiste 
jest, że od jakości i gamy oferowanych usług w sektorze transportu zależą jakość 
i konkurencyjność przedsiębiorstw we wszystkich pozostałych dziedzinach gos-
podarki. Równocześnie od sektora TSL wymaga się zmiany postrzegania samego 
rynku na postrzeganie go z punktu widzenia strony popytowej tego sektora.

Analiza wyników wstępnych badań rynku 

Łatwo zauważyć, że przedsiębiorstwa prowadzące badania marketingo-
we umacniają swoją pozycję na rynku. Ze wstępnych rezultatów badań autor-
skich11, przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2009 r., wynika, iż zaledwie 
41% badanych podmiotów sektora transportu spedycji i logistyki analizuje rynek 
w postaci systematycznie prowadzonych badań rynku (tyle samo firm wdrożyło 
lub zmieniło strategię działalności). Natomiast 76% firm wprowadziło zmiany 
w procesach działalności, 59% firm wprowadziło nowe lub udoskonaliło świad-
czone dotychczas usługi, 65% firm znalazło nowe źródło zaopatrzenia, a tyl-
ko 47% firm określiło zmiany w swojej działalności jako innowacje procesowe. 
Wart zauważenia jest też fakt, że 53% firm zmieniło swoje struktury, natomiast 
tylko 44% z nich wprowadziło nowoczesne techniki zarządzania. Wyniki przed-
stawiono na rysunku 1.

Kolejną kwestią, na jaką zwrócono uwagę, są oczekiwane efekty wprowa-
dzenia rozwiązań teleinformatycznych w działalności przedsiębiorstwa w sek-
torze TSL. Poprawy jakości oferowanych usług spodziewałoby się 94% pod-
miotów, a 74% twierdzi, że rozwiązania takie mogłyby wpłynąć na obniżenie 
kosztów prowadzenia działalności. O poprawie bezpieczeństwa przewozów dzię-
ki zastosowaniu systemów teleinformatycznych przekonane jest 59% badanych 
podmiotów. Na dalszy plan schodzą możliwości związane z wprowadzaniem 

11 Praca naukowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Budżetu Państwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII. 
Działanie 8.2. Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, projektu 
systemowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „Inwestycja w wiedzę 
motorem rozwoju innowacyjności w regionie”. 
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lub doskonaleniem usług (47%), zwiększenie zdolności przewozowej (35%) oraz 
zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko (24%). Graficzna struk-
tura odpowiedzi została przedstawiona na rysunku 2.
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Rys. 1. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora TSL
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Spodziewane korzyści z wprowadzenia technologii teleinformatycznych 
w przedsiębiorstwach sektora TSL

Źródło: opracowanie własne.

Można się pokusić o stwierdzenie, że kryzys gospodarczy przyszedł na pol-
ski rynek we właściwym czasie. Przedsiębiorstwa sektora TSL potrzebują zmian, 
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innowacji procesowych i produktowych. W ubiegłorocznym rankingu „Kamer-
ton innowacyjności 2008” zaledwie trzy mikrofirmy znalazły się na liście ran-
kingowej. Takie przedsiębiorstwa są dobrym przykładem na to, że innowacyj-
ność niekoniecznie oznacza ryzykowne koszty, lecz jest sposobem na utrzymanie 
i ugruntowanie pozycji przedsiębiorstwa. W okresie prosperity na rynku usług 
transportowych przedsiębiorcy często nie zastanawiają się nad wprowadzaniem 
zmian, ponieważ duży popyt na usługi transportowe nie motywuje do podejmo-
wania działań innowacyjnych. Niski poziom innowacyjności sektora może mieć 
wiele czynników. Ważne jest, aby je choć ogólnie scharakteryzować. Właściwy 
wydaje się podział tych przyczyn na trzy grupy. Do pierwszej można zaliczyć 
mentalność polskich przedsiębiorców. Przyglądając się kulturze biznesowej 
w różnych krajach, można zauważyć, że polscy przedsiębiorcy, rzadko otwiera-
jąc i prowadząc przedsiębiorstwo, nastawiają się na długoterminowe (wielopo-
koleniowe) jego funkcjonowanie. Prowadzenie przedsiębiorstwa nastawionego 
na wysoką rentowność w krótkim czasie ogranicza możliwości rozwoju i pro-
wadzi w dłuższym terminie do zauważalnej rotacji przedsiębiorstw w sektorze. 
Do drugiej grupy czynników zaliczyć można te, które związane są ze świado-
mością dotyczącą tematyki innowacyjności i roli marketingu w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa. Często można się spotkać z założeniem, że przedsiębiorstwo 
nie potrzebuje wprowadzania zmian, ponieważ wykazuje właściwą rentowność 
i zadowalającą płynność finansową bądź też jego pozycja rynkowa jest na tyle 
silna, że konkurencja mu nie zagraża. Do trzeciej grupy czynników należy zali-
czyć przeświadczenie o wysokich kosztach wprowadzania innowacji i wielkim 
ryzyku z nimi związanym. Funkcjonowanie stereotypów na temat innowacyj-
ności i badań (zwłaszcza w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich) jest 
przyczyną wolnego tempa rozwoju wielu firm, wysokich kosztów prowadzenia 
działalności i małej elastyczności w jej prowadzeniu.

Niewiele uwagi poświęca się ośrodkom naukowo-badawczym, uczelniom 
wyższym i podobnym instytucjom, które mają możliwości prowadzenia pełnych 
badań rynku. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa dostrzegają możliwości współ-
pracy z ośrodkami akademickimi i upatrują w nich potencjał rozwojowy. Przed-
siębiorstwa sektora TSL nie dostrzegają w ośrodkach akademickich partnera do 
prowadzenia wspólnych badań. Jednocześnie można wnioskować, że ośrodki 
akademickie i naukowo-badawcze nie rozpowszechniają prowadzonych badań 
wśród firm, które mogłyby wykorzystywać takie badania. 

Informację o konieczności inwestycji w systemy teleinformatyczne najwię-
cej badanych podmiotów otrzymuje w czasie różnego rodzaju targów, szkoleń itp. 
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Ośrodki akademickie i JBR docierają z takimi informacjami jedynie do 15–18% 
firm. Wiele badanych firm (17–20%) nie otrzymuje wcale lub otrzymuje bardzo 
sporadycznie informacje o konieczności inwestycji w technologie teleinforma-
tyczne, które zdaniem autora są przejawem innowacyjności w funkcjonowaniu na 
rynku (pozostałe nie określiły liczby sygnałów). Jednocześnie ponad 23% firm 
nie otrzymuje też takich sygnałów od swoich klientów, a 17% badanych pod-
miotów nie zauważyło takich działań u swojej konkurencji. Przedstawiono to na 
rysunku 3
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Rys. 3. Kanały przekazywania informacji o potrzebie (lub braku) inwestycji 
w nowoczesne technologie teleinformatyczne

Źródło: opracowanie własne.

Możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami na-
ukowo-badawczymi mogą się odbić bardzo pozytywnie na rozwoju zarówno 
przedsiębiorczości indywidualnej, jak i konkurencyjności całej gospodarki bądź 
jej poszczególnych sektorów. Dostępne z funduszy Unii Europejskiej dotacje na 
badania i rozwój ułatwiają studentom (zwłaszcza studiów doktoranckich), jak 
też całym jednostkom akademickim, prowadzenie badań i ich upowszechnianie 
w znacznie szerszym zakresie, aniżeli miało to miejsce w przypadku finanso-
wania badań wyłącznie z budżetu uczelni. Jednocześnie badania prowadzone 
w ośrodkach akademickich w większym stopniu niwelują możliwość błędu, który 
często powstaje wskutek uproszczenia badań prowadzonych przez indywidualne 
przedsiębiorstwa. Ponadto współczesna ścieżka edukacji szkół wyższych umożli-
wia korzystanie z wielu programów wymiany międzynarodowej bądź odbywania 
praktyk międzynarodowych. Tacy absolwenci dysponują unikatowym know-how 
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w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw w innych krajach, jednocześnie zaś 
potrafią dostrzec różnice kultury biznesowej i innych elementów działalności biz-
nesowej. Finansowanie badań naukowych umożliwia implementację różnorod-
nych rozwiązań w polskiej gospodarce. Jednakże by można było mówić o inno-
wacji, konieczny jest udział przedsiębiorstw w całym procesie badań, ponieważ 
innowacyjność charakteryzuje się praktycznym wykorzystaniem nowej wiedzy, 
nowej technologii, nowych usług. Bez newralgicznej roli przedsiębiorcy same na-
kłady na badania nie będą podnosiły konkurencyjności ani przedsiębiorstwa, ani 
sektora. By właściwie dopasować innowacje produktowe i procesowe, konieczne 
jest zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami na-
ukowo-badawczymi. Dzięki lepszemu poznaniu przedsiębiorstw, ich struktur, 
produktów, rynków oraz wszelkiego rodzaju problemów, z którymi się borykają 
– łatwiej będzie wprowadzić rozwiązania zwiększające konkurencyjność zarów-
no indywidualnych firm, jak i całego sektora. 

Podsumowanie

Dzisiejsza gospodarka wymaga dostosowania się do zmiennego otoczenia 
współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Nowe reguły pojmowania tej 
przestrzeni ustalił rozwój technologii teleinformatycznych, zmieniając dotych-
czas obowiązujące reguły panujące na rynku usług transportowych. Wiele proce-
sów związanych z transportem wspieranych jest za pomocą narzędzi teleinforma-
tycznych. Jednocześnie zaawansowane technologie teleinformatyczne wpływają 
na jakość świadczonych usług, umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie 
potencjału przewozowego przedsiębiorstwa. W tym miejscu ponownie należy 
wspomnieć o aspekcie współpracy ośrodków naukowo-badawczych i przedsię-
biorstw w celu optymalizowania działań związanych z badaniami w zakresie im-
plementacji nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Wiele wskazuje na to, że jesteśmy świadkami i uczestnikami epoki paradok-
su – większa liczba bodźców pobudzających system gospodarczy, intensywny 
wzrost liczby danych oraz możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych badań 
nie powodują przyrostu wiedzy przedsiębiorców, lecz osłabiają funkcje ich „zmy-
słu przedsiębiorczości i innowacyjności”. Konieczna jest zatem odpowiedź na 
pytanie, w jaki sposób należy rozwijać współpracę przedsiębiorstw i ośrodków 
naukowo-badawczych w celu tworzenia pełnych badań marketingowych i roz-
woju innowacyjności przedsiębiorstw poszczególnych sektorów gospodarki, aby 
podnieść ich pozycję rynkową oraz jakość świadczonych usług i innowacyjność 
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procesową oraz produktową. Bez szeroko zakrojonej kooperacji przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynku oraz ośrodków akademickich i naukowo-badawczych 
rozwój gospodarczy może być nadal spowolniony, ponieważ innowacyjność (wy-
nikająca z takiej współpracy) może być motorem napędowym gospodarek doby 
kryzysu.

Streszczenie

Specyfika konkurencyjności w dobie kryzysu powoduje, że konieczne staje się peł-
niejsze korzystanie z narzędzi marketingowych, które mogą ułatwić przedsiębiorstwu 
wprowadzanie innowacji procesowych i produktowych. W artykule przedstawiono wy-
brane obserwacje poczynione podczas wstępnych badań nad implementacją Inteligen-
tnych Systemów Transportowych w przedsiębiorstwach sektora TSL, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli ośrodków naukowo-badawczych, uczelni wyższych itp., które mają 
możliwości prowadzenia pełnych badań rynku. 

Summary

THE IMPACT OF MARKET RESEARCHES 
ON THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE INNOVATION

The scope of this article covers analysis of the impact of marketing technique and 
market research on the transport market and potential benefits of new services and its 
quality in transport enterprises not only during an economic crisis. Main focus has been 
put on cooperation of academic research centers with enterprises and the possibility of 
creating a better services in the market. The article presented an significance meaning of 
the academic research centers which have the possibility of making high quality market 
research.
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Specyfika sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Współczesna gospodarka oraz obecne realia ekonomiczne stawiają przed 
przedsiębiorstwami sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wiele trud-
nych wyzwań. Intensywne przemiany gospodarcze, dynamiczne przeobrażenia 
sytuacji na rynkach lokalnych oraz globalnych czy też otoczenie przedsiębiorstw 
wymagające ustawicznego dążenia do podnoszenia konkurencyjności – stanowią 
przestrzeń dla rozwoju, ale i obszar wielu potencjalnych zagrożeń. 

Z jednej zaś strony sytuacja sektora MŚP ma bardzo duże znaczenie dla 
kondycji gospodarki, z drugiej jednak jest on bardzo wrażliwy na wahania ko-
niunkturalne. Małe i średnie firmy stanowią filar każdej gospodarki wolnoryn-
kowej, poprawiając jej zdolność do konkurowania oraz tworząc wiele nowych 
miejsc pracy1. Podobnie w polskich realiach znaczenie małych i średnich przed-
siębiorstw jest z roku na rok coraz większe. 

Połowa pierwszej dekady XXI w. wiąże się w gospodarce polskiej z umoc-
nieniem pozycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to przede 
wszystkim z liczby firm, których istniało 3,5 mln, z czego ok. 2 mln to przed-
siębiorstwa czynne, jak również z ich znaczącego udziału w wartości produkcji 
społecznej i usług (ok. 50%) oraz w wartości samego eksportu (31%), a także 
z ogólnej liczby ponad 5,5 mln zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach (70% 

*  Monika Wojtkiewicz – mgr, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008, 
s. 200–202.



354 Monika Wojtkiewicz

pracujących w firmach prywatnych), które odgrywają niezwykle ważną rolę na 
rynku pracy w Polsce2. W naszym kraju aż 95% podmiotów gospodarczych sta-
nowią firmy mikro, podczas gdy szacuje się, że sam sektor MŚP stanowi 99% 
całkowitej liczby przedsiębiorstw3. Obserwacja tej zbiorowości wskazuje jednak, 
że jest to grupa ogromnie zróżnicowana pod względem wielkości, rodzaju podej-
mowanej działalności, konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, 
jak i możliwości rozwoju4. 

Wskaźnik dynamiki liczby nowo zarejestrowanych podmiotów traktuje się 
często jako swoisty rodzaj barometru oceniającego stan koniunktury gospodar-
czej. Z roku na rok nie brakuje zaś w Polsce zainteresowanych powołaniem do ży-
cia swojego przedsiębiorstwa. W ostatnich latach stosunkowo silny wzrost liczby 
firm zanotowano w takich branżach, jak górnictwo i kopalnictwo, co wiązane jest 
z pozyskiwaniem piasku, żwiru i innych kruszyw do budowy wszelkiego rodzaju 
obiektów (np. dróg), a także w budownictwie, transporcie, obsłudze nieruchomo-
ści i firm oraz edukacji5. 

Niestety, ze specyfiką firm należących do sektora MŚP, poza dużą dyna-
miką wzrostu liczby firm zarejestrowanych w ostatnich latach, wiąże się rów-
nież stosunkowo duża liczba przedsiębiorstw zawieszających bądź zamykających 
swoją działalność. Charakterystyczną cechą MŚP jest stosunkowo niska przeży-
walność firm. Badania potwierdzają, że przedsiębiorstwu najtrudniej jest prze-
trwać pierwszy rok swojej działalności. Na przykład spośród firm utworzonych w 
2006 r. 33,5% zakończyło działalność w ciągu pierwszych 12 miesięcy, a spośród 
zarejestrowanych w 2005 r. do 2006 r. „przeżyło” 67,6% firm6. Bardzo niskim 
współczynnikiem przeżywalności charakteryzują się firmy ujęte w sekcji PKD 
jako „pozostała działalność usługowa” oraz „edukacja” i „pośrednictwo finanso-
we”. W ostatnich latach zaś wysoką przeżywalnością mogły się pochwalić firmy 
zajmujące się ochroną zdrowia, przedsiębiorstwa transportowe oraz obsługujące 
nieruchomości. Dane te przytaczane są jednak na podstawie raportów Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z 2008 r.), które powstawały na podstawie 
danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie można już 

2 A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach 
konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa 2006, s. 5.

3 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, War-
szawa 2008, s. 23.

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Przedsiębiorczość w Polsce 2005, http://www.mg.gov.pl/
NR/rdonlyres/ 9E5F299E-66F1-4AAF-A8CC 45D03DB4644C/11405/Przedsiebiorczosc_w_Pol-
sce_2005.pdf (czerwiec 2009).

5 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw..., s. 23.
6 Tamże, s. 23–24.
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zaobserwować zachwianie tej tendencji. Przedsiębiorstwa transportowe czy też 
firmy z branży nieruchomości, powstające bardzo licznie i stabilne w ubiegłych 
latach, bardzo silnie odczuły kryzys finansowy. Szczególnie widoczne jest to w 
branży nieruchomości, na przykładzie wielu wstrzymanych inwestycji. 

Przeżycie pierwszego roku, jak pokazują dane, ma silny związek m.in. z for-
mą prawną zakładanej działalności. W dłuższym okresie większe szanse prze-
życia miały przedsiębiorstwa zarejestrowane jako „osoby prawne” oraz zatrud-
niające pracowników7. Fakt ten potwierdza regułę, iż firmy na starcie większe 
i silniejsze, dysponujące miejscami pracy oraz mające podstawy ekonomiczne 
w postaci kapitału początkowego, legitymują się zdecydowanie większą szansą 
na sukces niż mniejsze, a tym samym słabsze. 

Przedsiębiorstwa sektora MŚP mają również charakterystyczne dla siebie 
atuty. Małe i średnie firmy cechuje przewaga elastyczności w reagowaniu na 
zmiany zachodzące na rynku, jak również mniejsza biurokracja w procesie za-
rządzania działaniami w ramach badań i rozwoju, a także brak konfliktu celów 
na poziomie właściciel i zarządzający8. Poza tym małe podmioty napotykają jed-
nak wiele barier w toku swojego rozwoju, budowania przewagi konkurencyjnej 
czy też w procesie zarówno inwestowania, jak i wdrażania innowacji. Wynika-
ją one m.in. z braku możliwości realizacji korzyści wielkiej skali, utrudnionego 
wejścia na rynki zbytu, mniejszej możliwości stosowania drogich technologii, 
a także ze słabszej pozycji w stosunku do instytucji finansowych, rządowych 
czy też władz lokalnych. Mniejsze prawdopodobieństwo wprowadzania innowa-
cji w małych i średnich przedsiębiorstwach wynika również z samego zakresu 
ich działania, ponieważ częściej opierają się one na jednym rodzaju produktu czy 
usługi9. Dodatkowo trudność sytuacji potęguje kryzys finansowy, który zdecy-
dowanie boleśniej odczuwają firmy mikro, bardzo wrażliwe na wszelkie wahania 
koniunktury, a stanowiące zdecydowaną większość na polskim rynku. 

7 A. Żołnierski, Innowacyjność MŚP 2008, „Biuletyn Euro-Info”, wrzesień 2008, s. 10.
8 Innowacje i transfer technologii..., s. 200–202.
9 A. Sosnowska, S. Łobejko, Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębior-

czości w Polsce, w: Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyj-
ności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2008, s. 112–113.
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Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 
w dobie kryzysu finansowego

Zachodzące zmiany w tendencjach rozwoju gospodarki światowej powodu-
ją, że problemy związane ze wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej oraz funda-
mentalnym przetrwaniem w okresie kryzysu dotyczą bardzo silnie sektora MŚP, 
odgrywającego znaczną rolę w gospodarce światowej.

Niestety, jak potwierdzają raporty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości czy też Polskiej Konfederacji Pracodawców „Lewiatan”10, małe i średnie 
przedsiębiorstwa w Polsce do wzrostu konkurencyjności na europejskim i świa-
towym poziomie wymagają znaczącego zwiększenia dopływu wiedzy oraz pro-
jektów skierowanych na wzrost innowacji. Tak więc, aby polskie firmy osiągnęły 
przewagę konkurencyjną na rynku, szczególnie obecnie, w dobie kryzysu, mu-
szą się starać o to, by ich produkty i usługi odznaczały się wysokim poziomem 
nowoczesności oraz jakości, co osiągnąć można właśnie dzięki wprowadzaniu 
innowacji.

Z przeprowadzonych badań sektora wynika, że jakkolwiek wyniki ekono-
miczne sektora jako całości np. w 2004 r. bardzo się poprawiły, to jednak połowa 
przedsiębiorstw nie podejmowała żadnych inwestycji, a innowacyjność produk-
tów i usług miała marginalne znaczenie dla budowy przewagi konkurencyjnej 
w większości MŚP11. 

Przedsiębiorstwa chcące osiągnąć swoje cele w wysoce konkurencyjnym 
otoczeniu powinny realizować innowacje szeroko, ujmując je przez pryzmat pro-
duktowy, technologiczny, rynkowy, a także organizacyjny12. W literaturze przed-
miotu spotkać się można z traktowaniem dwóch pierwszych obszarów tożsamo, 
jako innowacji technologicznych, i te właśnie najczęściej utożsamiane są z poję-
ciem innowacji w ogóle. Należy jednak zwrócić uwagę, że sukces firmy zarówno 
w warunkach silnej konkurencji, jak i w dobie kryzysu może zależeć w równym 
stopniu od zrealizowanych skutecznie innowacji technicznych, organizacyjnych 
oraz rynkowych. W teorii literatury dwie ostatnie często utożsamiane są z zakre-
sem działań marketingowych. 

Badania małych i średnich przedsiębiorstw krajów wysoko rozwiniętych 
wskazują, że „najszybciej wzrastające przedsiębiorstwa nie są innowacyjne 

10 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, 
PARP, Warszawa 2006; Konkurencyjność sektora MŚP 2006, Lewiatan, Warszawa 2006.

11 A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa..., s. 5.
12 M. Haffer, Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-po-

morskiego, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 5–6.
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w sensie technicznym, lecz wskazują wzrost głównie dzięki innowacjom mar-
ketingowym oraz organizacyjnym. Zauważa się, że przedsiębiorstwa wysokiej 
techniki nie wykazują szybkiego wzrostu. Najwięcej zaś nowych miejsc pracy 
tworzą tradycyjne firmy, realizujące drobne innowacje i wolno wzrastające”13. 
Oznacza to tym samym, że przedsiębiorstwa mogą osiągać doskonałe rezultaty, 
skutecznie zarządzając procesami kreowania oraz wdrażania innowacji marke-
tingowych i organizacyjnych nawet wtedy, gdy nie są w stanie skutecznie wpro-
wadzać znaczących innowacji technologicznych czy produktowych. Jednakże 
w dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach poszukuje się wszystkich skutecz-
nych sposobów zdobywania przewag konkurencyjnych nad rynkowymi rywa-
lami przez realizację wszystkich typów innowacji, zarówno produktowych, jak 
i technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych14. 

Niestety, wyniki badań konkurencyjności sektora MŚP w Polsce, prowa-
dzonych przez różne ośrodki w kraju, wskazują, że mimo wysokiej dynamiki 
produkcji i usług w małych i średnich firmach przewaga konkurencyjna więk-
szości z nich wynikała nie z przejawów zastosowania jakiegokolwiek rodzaju 
innowacyjności, a jedynie z niskich kosztów pracy, co pozwalało jednocześnie 
na oferowanie produktów i usług po relatywnie niskich cenach w porównaniu np. 
z cenami towarów oferowanych przez inne kraje Unii Europejskiej15. 

Do innych czynników przewagi konkurencyjnej zaliczono wyjątkową jakość 
produktów i usług oraz jakość obsługi klientów. Natomiast nowatorski charakter 
produktów i usług dla większości firm niestety nie miał znaczenia. Przedsiębior-
stwa, jak pokazywały badania, nie przewidywały też wdrożenia działań nasta-
wionych na wprowadzanie wysoko innowacyjnych produktów czy też usług16.

Jak wynika z badań sektora MŚP, z reguły prawie połowa przedsiębiorców 
w rok po rozpoczęciu działalności gospodarczej przyznaje, że napotyka różnego 
rodzaju problemy związane z tą aktywnością po stronie popytu. Do częściej wy-
mienianych problemów zalicza się właśnie dużą konkurencję na rynku. Bariera 
ta była odczuwana przez firmy najbardziej, niezależnie od branży czy lokalizacji 
przedsiębiorstwa. Kolejnym problematycznym aspektem było wskazywane przez 
przedsiębiorców znaczące obniżanie cen przez firmy konkurencyjne. Niestety 
więc widoczny jest fakt, iż wymagający, konkurencyjny rynek oraz brak umie-

13 Tamże, s. 6, za SMEs, Employment, Innovations and Growth – The Washington Workshop, 
OECD, 1996, s. 57–58.

14 M. Haffer, Innowacyjność..., s. 6–7.
15 A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa..., s. 5.
16 Tamże, s. 5–6.
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jętności radzenia sobie i sprostania takim okolicznościom stanowią barierę w roz-
woju przedsiębiorczości. 

Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach sektora MŚP w Polsce

Z porównań międzynarodowych dotyczących innowacyjności Polski na tle 
wybranych krajów wynika, że w 2004 r. Polska była krajem o najniższej inno-
wacyjności w Unii Europejskiej17. W aspekcie tym jednocześnie wskazuje się na 
potrzebę poprawy w problematycznych obszarach dotyczących innowacyjności 
oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorstw18. W związku z silnym współza-
wodnictwem na rynkach towarów i usług bardzo duże znacznie w pozyskiwaniu 
oraz utrzymywaniu klientów, jak i w stałym wyróżnianiu się na tle konkurencji, 
ma dobra strategia marketingowa organizacji, będąca częścią ogólnego zarządza-
nia przedsiębiorstwem19. Zarządzanie takie w firmie zorientowanej marketingo-
wo przyczynić się może w szerszym stopniu do wprowadzania – jak zasygnalizo-
wano – bardzo efektywnych innowacji marketingowych. 

Wydany w 2005 r. podręcznik Oslo Manual wprowadził nową typologię 
innowacji, dzielącą ją na cztery rodzaje, a mianowicie: innowacje – produkt, 
innowacje – procesy, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe20. We-
dług Oslo Manual 2005 innowacje marketingowe to zastosowanie w działalności 
przedsiębiorstwa nowej metody marketingowej, która wcześniej nie była przez 
firmę stosowana, a która wynika z nowej strategii marketingowej, istotnie róż-
niącej się od dotychczasowej21.

Innowacja marketingowa odnosi się do marketingowego modelu 5P, ozna-
czając relewantne zmiany w zakresie wzornictwa i opakowania, metod sprzedaży 
wyrobów i usług, jak również promocji i reklamy wyrobów oraz usług, a także 
nowych metod i strategii ustalania cen wyrobów i usług. Definicja ta nie pomija 
również bardzo ważnego w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych piątego 
elementu marketingu w postaci personelu, w wymiarze wykorzystania nowator-
skich koncepcji np. marketingu relacji, w celu usprawnienia komunikacji z klien-
tami.

17 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw..., s. 28.
18 A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa..., s. 5–6.
19 Z. Wysokińska, J. Witkowska, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie 

integracji europejskiej, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 18.
20 The Measurement of Specific and Technological Activities, w: Oslo Manual: Guidelines for 

Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD/EUROSTAT 2005, s. 95–96. 
21 Tamże.
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Do celów innowacji marketingowych zaliczane jest pełniejsze zaspokoje-
nie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków bądź też zmiana pozycji produk-
tów danej firmy na dotychczasowym rynku, co ma służyć zwiększeniu wartości 
jej produkcji sprzedanej. By jednak zmiana w zakresie metod marketingowych 
uznana została za innowację marketingową, musi być częścią nowej strategii 
marketingowej danej firmy, różniącej się istotnie od koncepcji i strategii marke-
tingowych dotychczas przez tę firmę stosowanych22. 

Jak wskazują badania, polski sektor MŚP wdraża więcej innowacji proceso-
wych, czyli usprawnień sposobu wytwarzania, niż nowych wyrobów. Pokrywa 
się to z dominacją nakładów inwestycyjnych w budżecie innowacyjnym. W la-
tach 2004–2006 w sektorze prywatnym przeciętnie 11% małych firm i 31% śred-
nich zastosowało nowe procesy, podczas gdy nowe wyroby wdrożyło 9% małych 
i 26% średnich firm w przetwórstwie przemysłowym23.

W 2006 r. innowacje marketingowe miały większy udział w nakładach na in-
nowacje w sektorze prywatnym niż publicznym w grupie firm średnich i dużych. 
W przypadku zaś firm małych ich odsetek w obu sektorach wynosił w badanym 
okresie tyle samo, czyli po 0,7%24. Jak wskazują badania, stosunkowo duży na-
cisk na marketing kładły średnie i duże firmy sektora prywatnego, w których 
udział w nakładach na innowacje wyniósł odpowiednio 1,9% i 3,6%. 

W spojrzeniu przez pryzmat regionów największe znaczenie w sektorze 
MŚP miał marketing dla małych firm świętokrzyskich i średnich wielkopolskich 
(4,3%), aczkolwiek odsetek ten był niestety i tak bardzo niski. Firmami, gdzie 
innowacje marketingowe nie pojawiały się prawie w ogóle, były przedsiębiorstwa 
małe z regionu warmińsko-mazurskiego (0,1%) oraz średnie lubelskie i podlaskie, 
które osiągnęły poziom 0,2% całkowitych nakładów na innowacje25. Innowacje 
marketingowe w kraju są więc nadal obszarem w ogromnej mierze niezagospo-
darowanym. Niski poziom ich zastosowania może wynikać również z niskiego 
poziomu wiedzy dotyczącej tego obszaru.

22 Innowacje i transfer technologii...,s. 134–135.
23 A. Żołnierski, Innowacyjność..., s. 10.
24 Tamże.
25 Tamże.
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Innowacje stosowane w przedsiębiorstwach sektora MŚP 
w województwie zachodniopomorskim 

Poszukiwanie innowacji bywa procesem czasochłonnym, wiążącym się 
z przeprowadzaniem wielu badań, nakładami na działania ukierunkowane na 
rozwój, a także wieloma działaniami metodą prób i błędów. Jednakże przedsię-
biorstwa bez względu na swoją wielkość muszą starać się podejmować to wy-
zwanie oraz postępujące za nim ryzyko, jeżeli chcą być konkurencyjne na rynku. 
W chwili obecnej jest to dodatkowo bardzo istotne ze względu na panujący kry-
zys, którego firmy niepodejmujące żadnych kroków mogą nie przetrwać. 

Województwo zachodniopomorskie wciąż utrzymuje wysoką pozycję na 
tle innych regionów pod względem podstawowych wskaźników obrazujących 
poziom przedsiębiorczości. W regionie zachodniopomorskim w 2007 r. na ty-
siąc mieszkańców przypadało ok. 125 firm zarejestrowanych w REGON26, co 
zaowocowało pierwszym miejscem w rankingu województw. Kolejne wskaźni-
ki również bardzo dobrze świadczyły o poziomie przedsiębiorczości w regionie. 
W przypadku nowo powstałych firm na tysiąc mieszkańców województwo za-
chodniopomorskie zajęło drugie miejsce, a w aspekcie liczby firm z kapitałem 
zagranicznym na tysiąc mieszkańców region utrzymał czwarte miejsce z roku 
2006. Pod względem liczby przedsiębiorstw zlikwidowanych województwo zaję-
ło zaś najniższe, szesnaste miejsce27.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim 
w 2007 r. wyniosły 4,6 mld zł, z czego na mikroprzedsiębiorstwa przypadło 
1,1 mld zł, na małe firmy – ok. 0,4 mld zł, na średnie – 1,1 mld zł, a na firmy duże 
– prawie 2 mld zł28. W stosunku do 2006 r. zmalał udział nakładów firm dużych 
i średnich, znacznie natomiast wzrósł udział nakładów wśród firm mikro. Firmy 
małe utrzymały udziały w nakładach na zbliżonym poziomie. Niestety, udział 
sektora MŚP w nakładach przedsiębiorstw jest w porównaniu z firmami dużymi 
nadal dużo mniejszy.

Przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego w ponad 60% nadal 
finansowały swoje inwestycje niestety ze środków własnych. Najczęściej z tych 
środków korzystały firmy małe, trochę rzadziej firmy średnie (w 54%)29. Dru-
gim ważnym źródłem finansowania wykorzystywanym przez MŚP były kredyty 

26 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 
PARP, Warszawa 2009 s. 213.

27 Tamże, s. 211.
28 Tamże, s. 213.
29 Tamże, s. 213–214.
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i pożyczki krajowe. Dla firm małych i średnich sposób ten był ponad trzykrotnie 
istotniejszy niż dla firm dużych. 

Województwo zachodniopomorskie, pomimo iż cechuje się bardzo wyso-
kim stopniem przedsiębiorczości, nie należy niestety do regionów innowacyj-
nych. Stąd też należałoby zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt działalności 
firm, które, nie będąc innowacyjne, nie będą w stanie konkurować z przedsię-
biorstwami z kraju i zagranicy. Niepokojący jest również fakt, iż dopóki firmy 
będą próbowały finansować swoją działalność jedynie ze środków własnych lub 
kredytów czy pożyczek, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego nie będą 
w stanie podnieść w znaczącym stopniu ani swej innowacyjności, ani konkuren-
cyjności. 

Zastosowanie innowacji marketingowych w sektorze MŚP 
w województwie zachodniopomorskim w dobie kryzysu

Obszar innowacji marketingowych nie jest przedsiębiorcom zupełnie obcy, 
ale jest on nadal słabo zbadany i bliżej niezdefiniowany. Potencjał zaś, jaki ze 
sobą niesie, może stanowić przyczynek do tego, by właściwe go ukierunkować, 
tak aby stanowił skuteczne „dynamo” dla podnoszenia konkurencyjności przed-
siębiorstw, w tym również sektora MŚP w regionie zachodniopomorskim.

Działalność innowacyjna obejmuje także, jak podkreślono, zmiany sposo-
bu organizacji przedsiębiorstwa czy też zmiany na etapie marketingu wyrobów. 
Podobnie jak w przypadku innowacji technologicznych, produktowych i proce-
sowych, innowacje organizacyjne i marketingowe są jednak bardziej skłonne 
wdrażać większe przedsiębiorstwa. W Polsce w latach 2004–2006 innowacje or-
ganizacyjne wdrożyło 16% firm małych, 33% średnich oraz 60% przedsiębiorstw 
dużych. Innowacje marketingowe wprowadziło niestety mniej przedsiębiorstw 
we wszystkich klasach wielkościowych – 14,5% małych, 24% średnich oraz 39% 
dużych firm30. Innowacje organizacyjne sektora MŚP polegały głównie na wdro-
żeniu nowych lub ulepszonych sposobów zarządzania wiedzą w przedsiębior-
stwie. Tego typu innowacje były istotnym elementem maksymalizującym wyko-
rzystanie potencjału pracowników. Niestety, województwo zachodniopomorskie 
nie należy do czołówki wykorzystujących ten rodzaj innowacji, mimo że w regio-
nie dominuje handel usługami, w którym pracownik jest kluczowy dla firmy. 

30 Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społecz-
ne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008, s. 33–34.
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Rozpatrując innowacje marketingowe przez pryzmat działań najłatwiej osią-
galnych przez przedsiębiorstwa, takich jak zmiany wyglądu produktów, w posta-
ci zmian opakowań, albo stworzenie nowej strategii promocyjnej czy też nowego 
sposobu sprzedaży, zauważyć można pewne prawidłowości. W latach 2004–2006 
małe i średnie firmy w Polsce wprowadzały częściej zmiany w wyglądzie, kształ-
cie czy opakowaniu produktów niż w sposobie ich sprzedaży (odpowiednio ok. 
11,3% i 7,4% małych firm, a 19,7% i 11,7% średnich)31. 

Innowacje marketingowe wprowadzane były najczęściej przez małe i śred-
nie firmy z takich województw, jak podkarpackie, małopolskie i mazowieckie 
(ponad 20% z nich). Badania pokazują, że właśnie na Podkarpaciu i Mazowszu 
ponad 17% firm należących do sektora zmieniło parametry estetyczne wyrobów. 
Około 16% małych i średnich podmiotów z województw lubelskiego i podla-
skiego również wprowadziło takie zmiany32. Kolejną często wdrażaną innowa-
cją marketingową było wprowadzanie zmian w sposobie sprzedaży. Najsłabiej 
we wprowadzaniu innowacji marketingowych wypadły województwa lubuskie 
oraz wielkopolskie. Zachodniopomorskie znalazło się niestety również w gru-
pie województw najrzadziej wdrażających ten typ innowacji. Obszar ten stanowi 
więc szerokie pole do zagospodarowania i edukacji w celu końcowego wdraża-
nia kreatywnych zmian oraz innowacyjnych strategii. Jak wskazywały badane 
przedsiębiorstwa, odnotowywano w nich wiele pozytywnych zmian w wyniku 
wprowadzania innowacji w zakresie organizacyjnym i marketingowym, w po-
staci poprawy jakości wyrobów, skrócenia czasu reakcji czy obniżki kosztów 
bądź podniesienia satysfakcji pracowników. Wszystkie te aspekty wpisują się zaś 
w efektywną politykę zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. 

W związku ze swoją specyfiką innowacje marketingowe są bardzo do-
godnym rozwiązaniem, które charakteryzuje się łatwością zastosowania przede 
wszystkim przez mniejsze oraz średnie przedsiębiorstwa o specyfice handlowo-
-usługowej, stanowiące zdecydowaną większość w województwie zachodniopo-
morskim. Niestety innowacje te nie są jeszcze przez nie doceniane. Co więcej, 
innowacje marketingowe mają tę cechę, iż na swój sposób wymuszają bardziej 
strategiczne myślenie przedsiębiorców, tak potrzebne w celu zdobycia przewagi 
konkurencyjnej, zwłaszcza gdy obecne otoczenie rynkowe jest niepewne.

Innowacje marketingowe można zdecydowanie łatwiej zastosować w fir-
mach, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne inwestycje, np. w zakup no-
woczesnych technologii, lub też nie są one kluczowe dla ich działalności. Do-

31 Tamże, s. 33–37.
32 Tamże, s. 36–37.
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datkowo innowacje te są odpowiednie do zastosowania w przedsiębiorstwach 
usługowych, w związku z ich specyfiką. Warto więc atutom innowacji marketin-
gowych przyjrzeć się bliżej, właśnie obecnie, w dobie kryzysu. Innowacje marke-
tingowe w swojej prostocie nie wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych, 
a bardzo często – po prostu kreatywności przedsiębiorców. 

W celu lepszego zrozumienia sytuacji kryzysowych oraz uchwycenia istoty 
sposobu przeciwstawnia się nim można je zdefiniować i skategoryzować jako 
sytuacje wynikające zarówno z zewnętrznych, jak i wewnętrznych przyczyn33. 
Poniekąd inaczej traktuje się i zarządza sytuacjami kryzysowymi wynikającymi 
z obu tych przypadków, jakkolwiek realne sytuacje stanowią mieszankę zarówno 
jednych, jak i drugich. Odpowiedzią na tę sytuację może być właściwa restruk-
turyzacja przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym, a także odświeżenie 
jego strategii. W działania takie wpisują się przedsiębiorstwa o orientacji ryn-
kowej, skupiające się na potrzebach klienta. Tak więc doprecyzowanie potrzeb 
konsumenta w strategii marketingowej, a następnie wprowadzenie jej – nowej 
dla przedsiębiorstwa, różniącej się znacznie od tej, którą miało ono do tej pory 
– zaowocuje innowacją marketingową, która będzie odpowiedzią na panujący 
kryzys oraz obroną przed nim.

Streszczenie

Obecne realia ekonomiczne stawiają przed przedsiębiorstwami sektora MŚP wiele 
trudnych wyzwań. Dodatkowo w sytuacji kryzysu finansowego realia firm tego sektora 
ulegają bardzo silnemu zachwianiu, zmieniają się zarówno potrzeby przedsiębiorców, 
jak i trendy zachowań na rynku. Znaczenie innowacji dla rozwoju sektora MŚP wynika 
z ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na konkurencyjność firmy, co jest szcze-
gólnie ważne w tak niepewnym okresie. Na tle innych regionów Polski województwo 
zachodniopomorskie utrzymuje wysoką pozycję pod względem podstawowych wskaźni-
ków obrazujących poziom przedsiębiorczości, lecz niestety nie znajduje to odbicia w po-
ziomie innowacyjności firm. W związku ze specyfiką innowacji marketingowych oraz 
charakterem MŚP w województwie zachodniopomorskim mogłyby one bardzo pomóc 
w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności, a co za tym idzie – w przezwy-
ciężaniu kryzysu. 

33 K. Kozakiewicz, Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wydaw. Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 10. 
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Summary

MARKETING INNOVATIONS 
AS SMALL AND MEDIUM COMPANIES DETERMINANT 

OF COMPETITIVENESS IN WESTPOMERANIAN REGION 
DURING FINANCIAL CRISIS

Nowadays economy as well as unstable markets situations are for sector of small 
and medium companies really hard conditions. Furthermore during finical crisis this

situation is even more unstable and companies of that sector. They had to change their 
way of performance on the market as well as marketing strategy. Because of that really 
helpful in increasing competitiveness can be application of marketing innovations. Es-
pecially in Westpomeranian region because small and medium companies are specific 
there. Firms from that region usually base on selling services so they might not afford for 
high technology or just it can not be suitable for them. 


