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WSTĘP 

Niniejszy Zeszyt Naukowy jest jednym z dwóch, który zawiera artykuły 

naukowe będące efektem czwartej Konferencji Naukowej Usługi w Polsce 

2012. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, zorganizowanej 

25–26 września 2012 roku w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński, Wy-

dział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedrę Zarządzania Turystyką w koope-

racji z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wydziałem Zarządzania, Katedrą Usług 

oraz Uniwersytetem Ekonomicznym, Wydziałem Nauk Ekonomicznych, Kate-

drą Podstaw Marketingu. 

W ramach dotychczasowej współpracy pomiędzy środowiskami nauko-

wymi reprezentującymi środowiska naukowe ekonomistów zajmujących się 

problematyką ekonomiki usług i zarządzania organizacjami usługowymi zorga-

nizowano następujące konferencje: 

1. Usługi w Polsce 2008. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań 

przyszłości w Szczecinie. Szczecin 2008. 

2. Zarządzanie organizacjami usługowymi. Szkoła nowego poznania. Po-

znań 2009. 

3. Zarządzanie organizacjami usługowymi. Szkoła nowego poznania. Po-

znań 2011. 

Zakres problematyki podejmowanej podczas konferencji został podzielony 

w analogicznym układzie, jak to miało miejsce podczas pierwszej konferencji 

w 2008 roku na dwie części:  

1. Usługi w Polsce 2012. Teoria usług – Funkcjonowanie sektora usługo-

wego – Kształcenie w usługach.  

2. Usługi w Polsce 2012. Usługi publiczne – Usługi komercyjne. 

Opublikowane artykuły są kontynuacją dyskusji na temat roli sektora 

w gospodarce narodowej, propagowania teorii usług w polskim piśmiennictwie 

ekonomicznym, uwzględniania problematyki usług w programach kształcenia 

ekonomicznego, zwłaszcza na kierunkach ekonomia i zarządzanie, a ponadto 

wymiany poglądów naukowych w obszarze zagadnień funkcjonowania branż 

usługowych. 

Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie inicjatywy konferencji na-

ukowych, poświęconych ekonomicznej problematyce usług, przez współpracu-
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jące środowiska Szczecina, Poznania i Wrocławia. Kolejną okazją do dyskusji 

nad zagadnieniami miejsca i rangi sektora usług w gospodarce postindustrialnej 

opartej na wiedzy będzie zapewne konferencja zorganizowana przez środowi-

sko wrocławskie.  

 

w imieniu redaktorów tematycznych  

Aleksander Panasiuk 



 

TEORIA USŁUG 





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 722 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 95 2012 

KAZIMIERZ ROGOZIŃSKI 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

DEFINICJA USŁUGI I TO, CO PONIŻEJ 

Wprowadzenie 

Bezpośrednim powodem ponowienia namysłu nad definicją usług były 

wnioski wyprowadzone z dwóch ostatnio sformułowanych propozycji
1
. Rozu-

miane w kontekście całej zawartości książki albo traktowane jako składowa 

przyjętych założeń metodologicznych definicje giną zwykle w gąszczu zasadni-

czej problematyki wypełniającej główny nurt dyskursu lub – cytowane jako 

wstępne założenia – nie wykraczają poza warstwę deklaratywną. Definicje po-

traktowane oddzielnie, zestawione obok siebie pozwalają nie tylko lepiej rozpo-

znać zajmowane przez ich autorów stanowiska, lecz także umieścić je w któ-

rymś – rozpoznawanym z dystansu badawczego – nurcie teorii.  

Bez wątpienia jednym z nich jest teoria usług wyprowadzona z nauk 

o marketingu. Używam tu świadomie liczby mnogiej, ponieważ nie ma jednej 

teorii marketingu usług i można wyróżnić przynajmniej dwie jej podstawowe 

odmiany, tj. marketing relacyjny i adaptacyjny (bo adaptujący Levittowsko- 

-Kotlerowską wersję marketingu standardowych tworów konsumpcyjnych do 

usług). Nurt ten jest najbardziej wpływowy, gdyż ogromny dorobek marketingu 

usług jest nieporównywalny z wkładem wniesionym do wiedzy o usługach 

przez inne nauki. W przedstawianych poniżej wywodach mających charakter 

przyczynkarski ograniczono się do przytoczenia dwóch przykładowych definicji 

                                                      

1 Zob. książki A. Glimore oraz L. Rubalcaby i sformułowane przez nich definicje usług. 
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usług, sformułowanych na gruncie marketingu usług oraz ekonomicznej teorii 

usług.  

O ile w marketingowej wersji teorii usług przechodzi się od cech przez 

usługobiorcę do kształtowania produktu
2
, o tyle w ekonomicznym nurcie teorii 

wystarczy przyjąć – zgodnie ze stereotypem – że usługa to po prostu odmateria-

lizowany towar. Jednak nawet dostrzeżenie tej specyficznej cechy niczego za-

sadniczo nowego nie wnosi do „handlu usługami”, dlatego tym bardziej godne 

uwagi są wszelkie próby wyjścia poza ten schematyzm definiowania.  

1. Usługa to po prostu produkt 

Anna Glimore rozumie usługę jako produkt, czyli komercyjny wytwór or-

ganizacji usługowej. Występuje więc tu sytuacja nie tyle sprowadzenia usługi 

do podstawowego produktu, ile zdefiniowanie usługi przez produkt. Zgodnie 

z myśleniem ukształtowanym według zasad marketingowych, definicja usługi 

ma następującą konstrukcję: usługa to taki (komercyjny) produkt… W wyniku 

przyjęcia takiej formuły denominacyjnej ciężar wyjaśniania przechodzi na poję-

cie produktu, który nie może spełnić przypisanej mu funkcji eksplikacyjnej 

definiensu ze względu na owego produktu nieokreśloność
3
.  

Liczne przykłady negatywnych konsekwencji definiowania usługi przez 

produkt można znaleźć zwłaszcza w usługowej literaturze branżowej. Chodzi tu 

o opracowania naukowe powstające w obszarze niegdyś eksplorowanym przez 

branżowe ekonomiki usług, takie jak ekonomika transportu, turystyki, kultury, 

zdrowia itp. Przykłady narastających trudności i potęgujących się niekonse-

kwencji dostarcza chociażby książka poświęcona przekształceniu logistycznego 

łańcucha dostaw w łańcuch wartości. Przyjęta formuła przekształcenia obywa 

się oczywiście bez pojęcia „usługa logistyczna” – wystarczy produkt. W przyję-

tym jego rozumieniu produkt to zbiór cech. Zestaw cech przypisanych produk-

towi wyznacza proces, ściśle: transformacja cech na procesy odpowiedzialne za 

to, co zachodzi w łańcuchu dostaw. Brzmi to niejasno, jednak gorsze jest to, że 

                                                      
2 Jest to kierunek uzasadniony na gruncie relacyjnej wersji marketingu usług. W ogólno-

marketingowym podejściu sekwencja ta ma inną postać, czyli: produkt  przypisane mu ce-

chy/atrybuty  nabywca.  

3 Produktem może być każda rzecz, a więc cokolwiek, co może być włączone w proces 

wymiany towarowej 
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w książce stosuje się pojęcie produktu, którego cechy mieszają się z atrybutami, 

a sposób opisu z przejawami istnienia (warstwa deskryptywna pozostaje w luź-

nej zależności z podstawą ontyczną). Nie bardzo więc wiadomo, kiedy, w jaki 

sposób i dlaczego należy przypisać taki produkt danemu nabywcy.  

2. „Rdzeń” jako pojęcie zastępcze 

Warto uświadomić sobie swoistość napotkanej sytuacji poznawczej. Wy-

pracowana przez marketing usług „anatomia” usługowego produktu zatrzymuje 

się na takim poziomie dekonstrukcji, jaki pozwala wyodrębnić jego „rdzeń”. 

Tym pojęciem ogarnia się to, co składa się na istotę usługowego świadczenia 

(prace, czynności, komponenty materialne, materialny substrat itp.), jednak nie 

ich uszeregowanie czy lista są tu ważne, ale sposób ich potraktowania jako po-

dzielnych elementów, „sklejanych” dopiero na poziomie marki. 

Zanim dotrze się do „rdzenia”, należy najpierw przebrnąć przez pojęciowe 

„rzeczy pomieszanie”
4
, zastanawiając się, dlaczego nazwą produkt zostaje obję-

te dopiero to, co tworzy obudowę, a wyłączony zostanie rdzeń. Nie ma ponadto 

żadnych podstaw, by cechy „rzeczywistości” pozbawiać produkt poszerzony; 

nawet potencjalnego istnienia przypisanego produktowi potencjalnemu nie 

można nazwać fikcyjnym. Co najważniejsze, nigdy nie dowiemy się, czy pro-

dukt powiększony/poszerzony to tym samym produkt wzbogacony. 

Niewystarczająca bądź zastępcza rola „rdzenia” ujawnia się wówczas, kie-

dy próbuje się rozłożyć jego zawartość, chcąc wyjaśnić, w jaki sposób powstaje 

usługa. Wówczas okazuje się, że rdzeń tworzą cząstki elementarne uczynniane 

po to, by mogła powstać usługa. Tym samym popełnia się błąd petitio principia, 

ponieważ to, co ma wyjaśniać na poziomie elementarnym, czym jest, jak po-

wstaje usługa, zostaje potraktowane jako jej integralna składowa.  

Zasadniczy problem naukowy w badaniu usług zasadza się na pytaniu: 

w jakim momencie/punkcie pojawia się usługowy predykat desygnujący coś 

jako usługę. Desygnującą funkcję zwykle spełniają:  

1. Praca – tylko jaka praca? Jeśli ma to być praca nieprodukcyjna, to jaka 

jest praca usługodawcy wytwarzającego usługę? 

                                                      
4 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 161, rys. 6.1. 
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2. Posiadana już przez usługobiorcę rzecz? Ale jak określić stosunek do 

niej? Wielość pojawiających się tu odniesień wypełnia continuum ozna-

czone z jednej strony jako dokończenie/dopełnienie/finalizacja procesu 

produkcji, natomiast po stronie przeciwnej pojawia się nieutylitarne 

wykorzystanie przedmiotu (np. kostka Rubika). 

3. Innego rodzaju aktywności, np. rozmowa prowadzona przez psychote-

rapeutę 

4. Osoba usługodawcy. 

5. Odpłatność, ale czy wykonana przez wolontariusza usługa przestaje nią 

być tylko dlatego, że usługobiorca nie był zmuszony uiścić zapłaty? 

Kluczowe stają się zatem dwie kwestie: w jakim momencie pojawia się po 

raz pierwszy usługowy predykat i na czym go osadzić, do czego go odnieść, 

zwłaszcza w sytuacji, kiedy ma się do czynienia z usługą „czystą”? 

Podejmowane w tym miejscu rozważania mają więc na celu wykazanie, że 

odmaterializowanie usługi, uwolnienie jej od materialnego substratu nie ozna-

cza przypisania jej cech irrealności. Podobnie wielość źródeł generujących jej 

powstanie (heterogonia) nie oznacza, że wszystko i za każdym razem zaczyna 

się od ingerencji czynników zewnętrznych warunkujących usługową creatio ex 

nihilo. 

W dalszej części starano się wykazać, że każda usługa, nawet „czysta” (np. 

recital) ma swoje fundamentum in re, przy czym res, czyli rzecz, nie oznacza tu 

przedmiotu materialnego, ale służy do określenia tego, co rzeczywiście istnieje 

(więc nie Ding, ale Sache), jakkolwiek w sposób nie uprzedmiotowiony. Jeśli 

więc usłudze przyzna się realność istnienia, powinno się tym samym odnieść ją 

do jakiegoś podłoża bytowego, z którego wyrosła („eksplodowała”). To zaś, co 

leży u podstaw wszystkiego, zwykło się nazywać substancją, choć stosowano tu 

i inne określenia (u Stagiryty była to ουσια, dla Akwinaty – essentia). 

Przytoczone wyżej przykłady w dostatecznym stopniu ilustrują sytuację, 

na jaką napotyka każdy, kto – wychodząc od definicji – chciałby zająć się teorią 

usług. Okazuje się, że sięgając po dorobek marketingu usług, wchodzi się 

w „ślepą uliczkę” nieokreśloności produktowej. Jeśli natomiast chciałoby się 

osadzić teorię na solidniejszych podstawach ekonomicznych, to i tak należy 

uwzględnić osobliwości generujące splot wielokierunkowych napięć ujawniają-

cych, prędzej niż później, aporie. Poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji poznaw-

czej jest nie tylko intrygującym wyzwaniem dla badacza, lecz także warunkiem 

wypracowania solidniejszego fundamentu pod teorię usług.  
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3. Odkrywanie podstaw ontologicznych  

Ujawniane i analizowane przez marketing usług cechy usługowych pro-

duktów, opisywana zwykle w formie zaprzeczeń oczywistych atrybutów 

przedmiotów materialnych (niematerialność, nietrwałość, niejednorodność, 

niesekwencyjność) weszły na trwałe do kanonu ogólnej wiedzy o usługach
5
. 

Wiele, by nie powiedzieć wszystko, zależy od tego, w jakim kierunku zmierzać 

będą wnioski wynikające z uwzględnienia owego zestawu specyficznie cech 

usługowych. Jeśli skupią się na rozwiązywaniu kwestii związanych z cyklem 

obsługi, będą miały konsekwencje wyłącznie menedżerskie. Jeśli przybiorą 

postać konstatacji lub sądu syntetycznego, wówczas odsłonią przed badaczem 

głębsze pokłady, wzbogacając dotychczasową wiedzę o usługach. Przykładem 

ostatniej z wzmiankowanych sytuacji jest nowe stanowisko teoretyczne repre-

zentowane przez Luisa Rubalcabę w książce The new service economy. Jego nie 

tylko nowość, bo tę często uzyskuje się dzięki łatwemu zabiegowi odświeżenia, 

lecz także oryginalność zostaje potwierdzona sprowadzeniem wywodu na po-

ziom ontologii usług. W książce poświęconej service economy jest to perspek-

tywa wyjątkowa. Ukierunkowuje ona badania na inne niż psychologiczne, me-

nedżerskie, aplikacyjne czy technologiczne kwestie, podejmując zapoznawane 

dociekania nad tym, jak – w istocie – istnieje usługa?  

Przynajmniej dwie rzeczy w książce hiszpańskiego naukowca godne są 

odnotowania. Po pierwsze, pomimo zasadniczej koncentracji na usługach bizne-

sowych dostrzega ich relacyjny wymiar, a tym samym budowaną na relacjach 

usługowych kulturę współpracy konfrontuje z zasadą konkurencji. Po wtóre, 

realizując ambitne cele poznawcze, wkracza na teren, który rzadko odwiedzają 

ekonomiści. Wyruszając na poszukiwanie fundamentu ontologicznego dla usłu-

gi, przyjmuje jako nadrzędną cechę jej heterogeniczność. Co ciekawe, różno-

rodność wykorzystuje nie w celu przeprowadzania dalszych klasyfikacji usług, 

ale określenia pola napięć, jakie owa cecha indukuje. Warto spróbować je zre-

konstruować, podążając za tokiem myślenia Rubalcaby. Usługowe pole badań 

według niego zostaje wytyczone przez napięcia powstające pomiędzy: 

                                                      
5 Można więc, spekulując, założyć, że zostaną również wykorzystane w tworzeniu podstaw 

ponaddyscyplinarnej wiedzy o usługach, czyli usługoznawstawa.  
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– imperatywem personalizacji wynikającym z fundamentalnych uwarun-

kowań popytu a wymogiem regularnych świadczeń/dostaw usług, gwa-

rantujących „techniczną” sprawność obsługi; 

– przejściem od relacji sekwencyjnych, dwubiegunowych do relacji 

gwieździstej, wielobiegunowej; 

– prostym systemem co-produkcji przedmiotów a złożonym systemem 

co-produkcji będącym systemem co-walentnym
6
;  

– bezpieczeństwem (trwałością i przewidywalnością) rzeczy a ryzykiem 

czy wręcz podatnością na negatywne doznania wywołane przez usługi; 

– dwoma odrębnymi perspektywami: produkcyjną ukształtowaną wedle 

oczywistych i trwałych cech rzeczy/przedmiotów a usługową, która 

odnosi się do (poziomu) wykorzystania potencjału usługotwórczego al-

bo – na innym poziomie porównań – między „logiką” partycypacji 

a „logiką” posiadania (klasyczne rozróżnienie wprowadzone przez 

Normanna). 

W powyższym zestawieniu zachowano kolejność zgodnie z cytowanym 

oryginałem, jednak z analiz Rubalcaby wynika, że jednoznacznie na pozycji 

dominującej powinien się znaleźć trzeci rodzaj napięć. Idea co-walencji pozwa-

la na reinterpretację innego stosowanego w definiowaniu usług pojęcia, tj. ser-

vaction. Ta reinterpretacja staje się konieczna nie tylko w celu osłabienia zna-

czenia drugiego członu (pochodzącego od słowa production), lecz także by 

w rezultacie sformułować istotną konkluzję. Usługa nie jest rzeczą, nie da się jej 

również wyjaśnić przez odniesienie do procesu (powstawania czy zarządzania 

jej tworzeniem). Istotę usługi można wyjaśnić, przyjąwszy, że jest ona aktem 

(service is an act). To lakoniczne stwierdzenie będzie wystarczająco mocną 

podstawą dla prowadzonych dalej wywodów. W tym miejscu warto wskazać 

konsekwencje wynikające z powyższego stwierdzenia, wyznaczające trzy pod-

stawowe sposoby definiowania usług, tj. wysoce abstrakcyjny, pośredni i fun-

damentalny.  

                                                      
6 Wprawdzie L. Rubalcaba sięga tu po terminologię stosowaną w naukach przyrodniczych, 

jednak co-valentia – rozumiana jako współtworzenie wartości – wprowadza do analiz wymiar 

jednoznacznie aksjologiczny. Jeśli traktować co-walencje jako kryterium delimitacji, zasadne 
staje się wprowadzenie nadrzędnego podziału na układ partycypacyjny i dystrybucyjny. 
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4. Trzy poziomy definiowania usług  

Można wyróżnić następujące trzy poziomy oraz odpowiadające im sposo-

by definiowania usług:  

1. Definiowanie usług przez generalizacje. W tym ujęciu można zdefiniować 

jedynie usługi, a nie usługę. Potwierdzeniem zastosowania tego sposobu 

definiowania jest użycie w definiensie takich określeń, jak działania, czyn-

ności, aktywności. Nie ma już bardziej zakresowo pojemnych pojęć, więc 

uściślenie zwykle dokonuje się przez odniesienie do rodzaju bądź sposobu 

zaspokajanych potrzeb. 

2. Posłużeniu się pracą jako kategorią wyznaczająca genus proximus. Pośred-

ni status tego pojęcia polega na podwójnej funkcji intermediarnej
7
 inten-

cjonalność i implikowana nią współpraca usługodawcy z usługobiorcą  

3. Na poziomie podstawowym – zgodnie z propozycją Luisa Rubalcaby 

– pojawia się akt, sygnowany jednak specyfiką współkreacji, dlatego też 

można go nazwać aktem co-walentnym. 

W literaturze przedmiotu dominują oczywiście definicje pierwszego rodza-

ju. Przykład zdefiniowania usługi, choć budzi wśród ekonomistów opory, 

obecny jest w literaturze przedmiotu od prawie trzydziestu lat
8
, dlatego w dal-

szej części artykułu skupiono się na trzecim sposobie definiowania.  

5. Fundowanie substancji w akcie usługowego świadczenia  

Jeśli zgodnie z Ingardenowską wykładnią ontologia jest teorią bytów moż-

liwych, to tym bardziej zasadne staje się sięgnięcie po inne, aczkolwiek blisko-

znaczne określanie. Pojęcie ontogenii (stosowane np. przez Maurice‟a Blonde-

la) służy do definiowania takiego sposobu powoływania do istnienia, który 

uwzględnia jedność substancjalną powstającej rzeczy.  

Józef Hoene-Wroński
9
 używa tu czasownika devenir, by wyrazić stawanie 

się wraz z tym, co już jest. Chociaż jest to słowo francuskie, jego łacińska ety-

                                                      
7 Użyto tu angielskiej pisowni, aby uwolnić się od nachalnych medialnych skojarzeń. 

8 W polskiej literaturze pojawiło się w pierwszym wydaniu Usług rynkowych w 1993 r. 

9 W Polsce najbardziej znanym propagatorem dorobku Józefa Hoene-Wrońskiego jest Jerzy 

Braun.  
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mologia jest jasna, a wykorzystana w tym miejscu pozwala zestawić w jednym 

ciągu semantycznym: in – de – venir. Istniejące, a więc to, co najpierw powinno 

być wprowadzone w sferę możliwego, wywołuje swego rodzaju zjawisko usłu-

gowej implozji, spowodowanej aktem usługowego świadczenia. Dopiero 

w tymże akcie krystalizuje się usługowa substancja gwarantująca jedność.  

6. Substancja jako „uprzedmiotowiony” odpowiednik wartości  

Mało powiedzieć oryginalność, a wręcz genialność koncepcji Blondela
10

 

polega na wypracowaniu czynnościowej (sic) wykładni substancji. Z pozoru 

może się to wydać mało istotną modyfikacją interpretacyjną, w istocie pojawia 

się możliwość osadzenia ekonomii usług na innym fundamencie bytowym. 

Przywoływana tu propozycja teoretyczna właściwie oznacza zwrot paradygma-

tyczny, który musi wycisnąć trwał ślad na dyskursie odnoszącym się do usług. 

Suponują to następujące wyjaśnienia: 

1. Substancji nie odnosi się do niepodzielnego materialnego substratu, ale 

wiąże z aktem sprawczym, tylko akt prowadzi bowiem do zsubstancjali-

zowanego konkretu.  

2. Akt sprawczy toruje drogę refleksji, która jako aktywność intelektualna 

jest czymś odrębnym niż poznanie (synonim spekulatywnego rozumu), 

a także czymś innym niż odczucia (osadzona na sensualności praxis). 

3. Przejście od aktu do sprawczej możności powoduje ustanowienie warunku-

jących go rekwizytów, które analizowane ex post utworzą zestaw niezbęd-

nych czynników warunkujących akt. 

4. Akt antycypujący analizę czynnikową i torujący drogę refleksji odsłania 

bytową spoistość, niedostępną poznawczo podejściu informacyjno- 

-informatycznemu, stosującemu najpierw metodę fragmentacji, a następnie 

„didżitalizacji” (od a digit) rzeczywistości.  

                                                      
10 Myśli Blondela uprzystępnił polskiemu czytelnikowi Stanisław Cichowicz.  
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7. Stan jedności substancjalnej  

Osiąganą dzięki aktowi świadczenia wewnętrzną jedność substancjalną 

uzyskuje się na następujących poziomach: 

1. Jedności ideowej. Nie może nią być jakość usługi, ponieważ kryteria ocen 

jakościowych zostają wyprowadzone przede wszystkim z danych zmysło-

wych, zatem podstawą jedności ideowej stać się może wartość – jako idea 

porządkująca i hierarchizująca. 

2. Jedności egzystencjalnej. Na tym poziomie można mówić o czymś 

w rodzaju „organicznej” jedności uzyskanej dzięki temu, że – jak podaje 

Martin Heidegger – do odkrywanie sensu dochodzi się dzięki zwrotowi ku 

podmiotowości człowieka (Dasein). Zatem – analogicznie – o sens aktyw-

ności usługowej może pytać tylko ten, kto swoje bycie postrzega przez 

pryzmat bycia jako usługodawca/usługobiorca. Pojawiające się na pozio-

mie idei „człowieczeństwo” teraz ujawnia, że być w pełni człowiekiem, za-

istnieć jako człowiek nie jest możliwe bez pomocy innych. Owo „skaza-

nie” na pomoc innych znajduje swój wyraz i potwierdza się w intencjonal-

ności usługowego świadczenia. Jedność egzystencjalna umożliwia także 

jednoznaczne opowiedzenie się za tym, co organiczne, za życiem (rozu-

mianym jako bios w opozycji do tego, co mechaniczne). Jedność substan-

cjalna tworzy tamę dla wypaczeń wynikających z nieograniczonej niczym 

podzielności przedmiotu poznania i – analogicznie – praktykowanej roz-

kładalności jestestwa na czynniki pierwsze.  

3. Jedności ontogenicznej. Nawiązując do wprowadzonego wcześniej poję-

cia, należałoby wskazać jedność ontogeniczną powstałą dzięki temu, że 

w akcie świadczenia zostaje przezwyciężona heterogeniczność komponen-

tów usługowego produktu. 

4. Jedności co-walentnej. Osiągnięta dzięki zespoleniu tego, co się tworzy 

z tym, kim się jest, albo – ściślej – zespoleniu w jedno tego, co chcieliby-

śmy, aby zaistniało z tym, w co się angażujemy. Tym razem chodzi o ze-

strajanie egzystencji z momentem istotnościowym – w znaczeniu nadanym 

pojęciu przez Edytę Stein. 

5. Na poziomie intencjonalnej zgodności. Pojęcie „intencjonalność” zostaje 

tu użyte w dwojakim znaczeniu. W pierwszym – źródłowym albo fenome-

nologicznym – oznacza poematyczne zestrojenie intencjonalnego nasta-

wienia stron, uczestników relacji usługowej. Zanim da o sobie znać akt 
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sprawczy, usługa jawi się jako korelat świadomości – w modelowym uję-

ciu – usługodawcy i usługobiorcy. Tak rozumiana intencjonalność będzie 

kształtować i kierować późniejsze dokonania. W drugim, popularnym zna-

czeniu, intencjonalność oznacza oczekiwane korzyści, pojawiające wraz 

z podjętym świadczeniem. 

6. Jedności formalnej. Ten rodzaj jedności zostaje osiągnięty dzięki sub-

stancji pozwalającej na zespolenie trzech najważniejszych komponentów, 

tj. aktu, istoty usługowego świadczenia oraz adekwatności organizacyjnej 

potwierdzającej sensowność istnienia/funkcjonowania podmiotu świadczą-

cego usługi. 

Zatem substancjalizacja może być rozumiana jako takie wypełnienie od 

wewnątrz usługowego produktu zawartością treściową, jakie zasadza się na 

momencie istotnościowym. Jego zjawienie się zostaje zapowiedziane pytaniem: 

czy to, co w istocie powstaje, jest usługą.  

Tabela 1 

Substancjalizacja usługi jako próba wypełnienia pola wyznaczonego przez ramy,  

w jakich realizuje się poznanie usług 

Eksplantacja rutynowa Eksplantacja przez substancjalizację 

Rutynowo przebiegający proces poznania, 

którego podstawowym celem jest: 

„dowieść, że …” 

Ratio cognoscendi; ratio – odsyła do 

aktywności rozumu 

Wyjaśnianie jako dociekanie istoty, uzasadnienie 

sensowności istnienia, Ratio essendi – odsyłające 

do ousia, essentia 

Przedmiot poznania traktowany jako skutek 

determinującego działania czynników 

zewnętrznych 

Przedmiot poznania jako wynik celowej 

rekonfiguracji elementów pierwszych 

Analiza wpisana w układ idealnych 

stosunków czasoprzestrzennych 

Aprioryczne kategorie czasoprzestrzenne poddane 

empirycznej korekcie 

 

Uwarunkowania odniesienie  

do wyabstrahowanych systemów 

teoretycznych 

Uwarunkowania odniesienie do aposteriori 

rozkładanej/sfragmentaryzowanej rzeczywistości 

Źródło: opracowanie własne.  
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8. Konsekwencje  

Uznanie aktu świadczenia usługi jako fundującego substancję i przezwy-

ciężającego heterogeniczność usługi wyznacza podstawy, na jakich powinna 

być osadzona definicja „źródłowa” bądź „esencjalna” usługi (a nie usług). Dla 

zachowania pewnego porządku wypada występujące tu definiendum nazwać 

protousługą. Z kolei definiens powinien zawierać wyraźne wskazanie na akt 

świadczenia jako podstawę substancjalizacji. W zależności od dyscypliny na-

ukowej i poziomu dociekliwości badacza stosunek do tak pomyślanej definicji 

źródłowej może być różny. Na przykład dla ekonomisty akt świadczenia może 

stanowić uszczegółowienie aktywności zawodowej określanej jako praca, dla 

psychologa będzie on odpowiednikiem zaspokojonej potrzeby, a dla prakseolo-

ga – synonimem bezpośredniej przyczyny sprawczej.  

Uznanie definicji źródłowej za obowiązującą powoduje, że wieloznacz-

ność pojęcia „usługa”, występująca na poziomie leksykalnym, daje się uporząd-

kować bez utraty bogactwa znaczeniowego. Jeśli uznać protousługę za „kamień 

węgielny” albo ontyczny fundament każdej usługi, to można wyprowadzić 

z niego cztery mutacje usługi. Cechy przypisane do każdej z nich można wyra-

zić za pomocą odpowiednich przedrostków: 

1. Parausługa. Grecki przedrostek powinien komunikować małą róż-

nicę, że coś pozostaje w bliskim związku z czym innym; oznacza 

to, co jeśli nawet zostanie uwzględnione, będzie nadal „przydat-

kiem”; że coś istnieje obok, a zjawiając się, przychodzi zawsze 

z jednej strony. Wszystkie te określenia dość trafnie opisują tę sy-

tuację, jaka występuje w branży tworzącej – umownie określony  

– podsystem usług infrastruktury technicznej (usługi komunalne, 

informatyczne, telekomunikacyjne itp.). Zbliżone do przemysło-

wych metody ich wykonywania powodują, że ich ściśle usługowa 

obudowa nie zmienia ich techniczno-przemysłowej istoty. Zauto-

matyzowana dystrybucja korzyści (gaz, energia, impuls elektro-

niczny) tworzy coś, co jeszcze nie jest usługą, choć się nią stać 

może, jeśli wykonawca podejmie działania zmierzające ku usłu-

gowieniu tego, co wykonuje.  

2. Semiusługa – to tyle co w połowie usługa. Tym mianem objąć na-

leżałoby wszystkie te działania usługopodobne, które mogą być 

postrzegane jako usługowe na mocy narzuconej/przyjętej definicji 
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projektującej, natomiast w świadomości zaangażowanych w to lu-

dzi mogą nie wywoływać żadnych skojarzeń z usługami. Hetero-

nomia – jako cecha główna – oznacza wejście w to, co usługowe 

„od zewnątrz”, przez sygnał/bodziec wywołany przez kogoś inne-

go (środowisko, reprezentanta jakiejś grupy). Pozostaje więc cechą 

niemożliwą do przezwyciężenia, bo jeśli nawet wejście w sieć 

medialną (social net-work, portale społecznościowe) w coś anga-

żuje, to tylko fragmentarycznie lub powierzchownie, zwykle 

ujawnia się za pośrednictwem mass medium, i – co ważniejsze  

– do niczego nie zobowiązuje. Nie bez znaczenia jest to, że owo 

zaangażowanie może być warunkowane zachowaniem anonimo-

wości każdego z uczestników sieci. Akcje w rodzaju Self-Social-

Service czy internetowy crowding to przykłady generowania tego 

rodzaju quasi-usług.  

3. Postusługa. Użyty tu łaciński przedrostek może niepotrzebnie 

wprowadzać w błąd (angielski jest w rozkwicie, znajomość łaciny 

zanika, więc postusługa może się kojarzyć wyłącznie z usługą 

pocztową), zatem zamiennie można wprowadzić grecki odpo-

wiednik i w ten sposób utworzyć apousługę. Cząstka apo- oznacza 

stan oddalenia (w tym przypadku od istoty usługowego świadcze-

nia), odłączenie. Wyraża przekształcenia zmierzające ku tworzeniu 

postusługi (analogia z postindustrialny czy posthuman), a więc ta-

kiej „usługi”, w której wytwarzaniu „partnerem” usługobiorcy sta-

je się maszyna lub zaprogramowany automat, zwłaszcza twór po-

wstały ze skrzyżowania komputera osobistego z bezprzewodowym 

telefonem. Apousługa zmierza wyraźnie w kierunku samoobsługi.  

4. Quasiusługa. Przedrostek quasi- wyraża bliskość, nieznaczną róż-

nicę. Określenie to może posłużyć do wyodrębnienia tych usług, 

które są wykonywane przez wolontariuszy angażujących się non- 

-for-profit. W zwrocie quasi vero koloni, gdzie volo, -nis oznacza: 

właśnie/właściwie jako ochotnik, wyraźnie widać pozytywnie na-

cechowane związki semantyczne. W istocie zaangażowana „pra-

ca” wolontariusza jest taką właśnie aktywnością, jakkolwiek za-

sadne byłoby użycie cudzysłowu. Ponadto zwrot „jakby usługa” 

sugeruje łatwość przechodzenia w obie strony – ku temu, co zosta-

ło określone jako ściśle usługowe (proto-usługa), i odwrotnie.  
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Nie mam jednak złudzeń do odnośnie do wykorzystania czynionych wyżej 

rozróżnień przez naukowców, a tym bardziej praktyków. W końcu uprawiając 

nauki społeczne, przywyka się do tego, żeby pojęciu „usługa” nie poświęcać 

nadmiernej uwagi, bo i po co, skoro uzus naukowy skazał to słowo na trwałe 

zmarginalizowanie.  

Podsumowanie  

Należy przypomnieć, że zgodnie z przyjętą tu metodą eksplantacji, to 

usługa (a nie usługi w ogóle) jest podstawową kategorią pojęciowo-poznawczą 

tudzież jednostką analityczną. Zastosowana w wyjaśnianiu jej istoty regresja 

sprowadza badania na poziom, na którym osiąga się jej (usługi) ontyczną zbor-

ność. 

Zdobywa się ją w następstwie wykonanego aktu. W ten sposób można 

mówić, że regresja/redukcja pozwala odkryć nowe znaczenie aktu świadczenia, 

skutkującego substancjalizacją usługi, przy czym akt ów albo też gest stwórczy 

– zgodnie z myślą Maurice‟a Blondela – wnosi całe niezbędne bogactwo zna-

czeniowe. Obejmuje bowiem: 

– sprawstwo usługodawcy;  

– intencjonalny usługowy produkt jako korelat świadomości i woli 

współdziałania wspomnianych stron;  

– rekwizyty (wypełniające arenę re/prezentacji).  

Warto podkreślić, że zarówno układ owych elementów, jak i ich znaczenie 

nie są zwieńczeniem hipostazowania czy następstwem analizy strategicznej, 

tylko podjętą aposteriori analizą zawartości tego, co dzięki aktowi – mającemu 

znamiona aktu twórczego – zostaje „wykrojone” ze stojącej otworem potencjal-

ności (możności).  

W rezultacie towarzysząca zaistnieniu usługi substancjalizacja prowadzi 

do uwolnienia świadczenia od determinizmu materii, a owo uwolnienie jest 

jednym z warunków sine qua non powstania autonomicznej teorii usług.  
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SERVICE DEFINITION AND THAT WHAT FOLLOWS  

Summary  

In the theory of service, definitions of service are formulated on two principal le-

vels. First on a highly abstract level and, secondly, on a level determined by the mean-

ing and utilization of economic categories of work. The author proposes in his paper to 

supplement these with a third, more fundamental, level. Only on this level can appear 

substantialization – according to Maurice Blondel – as a process of joining into one the 

heterogeneity of service. The classic philosophical word – substantialization – is treated 

and understood as the opposing method to generalization and abstraction. The applica-

tion of substantialization implies important theoretical consequences, which shape the 

defining, understanding and classifying of services in a new manner, namely: para-

service, semi-service, quasi-service and apo/post-service.  

Translated by Kazimierz Rogoziński  
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USŁUGI SPOŁECZNE – KRYTERIA WYBORU  

MIEJSCA I FORMY KONSUMPCJI 

Wprowadzenie  

Usługi społeczne należą do dziedzin spożycia, których konsumpcja wa-

runkuje rozwój społeczno-gospodarczy przez oddziaływanie na poziom oświa-

ty, kultury i zdrowia społeczeństwa i które – z racji pełnionych funkcji, sposobu 

organizowania i finansowania – leżą w polu zainteresowań polityki gospodar-

czej i społecznej rządów. Współcześnie w krajach o rozwiniętej gospodarce 

rynkowej usługi te są świadczone przez publiczne i prywatne podmioty oraz 

finansowane zarówno z dochodów osobistych obywateli, jak i z funduszy pu-

blicznych. Tworzy to warunki swobody wyborów konsumenckich co do pod-

miotu świadczenia oraz sposobu odpłatności. W Polsce łatwość tych wyborów 

jest jednak ograniczona ze względu na złą sytuację ekonomiczną obywateli oraz 

niską jakość usług oferowanych przez podmioty publiczne. Celem artykułu jest 

przedstawienie w świetle wyników badań bezpośrednich opinii Polaków doty-

czących różnic w sposobie oferowania usług przez podmioty prywatne  

i publiczne na przykładzie usług ochrony zdrowia. Wskazane przez responden-

tów cechy tych usług stanowią także kryteria wyboru podmiotu medycznego 

jako miejsca korzystania z nich.  
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1. Usługi społeczne – jako dobra publiczne  

W literaturze usługi społeczne określa się jako „społecznie użyteczne 

czynności skierowane bezpośrednio na człowieka (jego soma lub psyche), któ-

rych efekt ma charakter niematerialny”
1
. Zalicza się do nich usługi w zakresie: 

oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i sztuki, turystyki i wypo-

czynku oraz kultury fizycznej i sportu. Ich konsumpcja zaspokaja indywidualne 

potrzeby ludzkie i jest niezbędna do funkcjonowania życia społecznego i go-

spodarczego, a zewnętrzne efekty bliższego i dalszego rzędu stanowią nagro-

madzone wartości niematerialne zwane kapitałem. To sprawia, że usługi te kwa-

lifikuje się jako dobra publiczne, które są nabywane lub wytwarzane i wykorzy-

stywane przez duże grupy ludności lub rządy, i mają właściwości generowania 

efektów zewnętrznych ich konsumpcji. Oznacza to, że ich spożycie pełni funk-

cje użyteczności dla dwóch lub więcej osób; stanowią źródło korzyści dla 

wszystkich członków społeczności
2
. Cechy dóbr publicznych są przyczyną in-

gerencji rządów w proces ich świadczenia i oferowania na zasadach zróżnico-

wanej odpłatności.  

Potrzeba ingerencji państwa w proces organizowania usług społecznych 

wynika z ujawniającej się niesprawności rynku w relacji do dóbr i usług pu-

blicznych oferowanych nieodpłatnie. Wobec dóbr rynkowych (odpłatnych) 

wielkość popytu wyraża i charakteryzuje rynek, natomiast poziom zapotrzebo-

wania w stosunku do dóbr świadczonych bezpłatnie lub częściowo odpłatnie nie 

jest możliwy do określenia. Społeczeństwo przejawia bowiem tendencję do 

zwiększania zapotrzebowania na dobra, za które nie musi płacić
3
.  

Rynek nie jest także sprawnym regulatorem proporcji pomiędzy korzyst-

nymi i negatywnymi efektami zewnętrznymi konsumpcji zbiorowej, gdyż one 

nie poddają się działaniu praw rynkowych. Mechanizm rynkowy nie ma zdol-

ności do regulowania takich proporcji w gospodarce, może bowiem sprzyjać 

wytwarzaniu w nadmiarze niektórych dóbr atrakcyjnych ekonomicznie, a ogra-

                                                      
1 C. Bywalec, Ekonomiczne i aspekty konsumpcji usług społecznych, w: Problemy teorii 

wymiany, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993, s. 6. 

2 P.A. Samuelson, A. Scott, Economics, McGraw Hill Reyerson Ltd, Toronto1980, s. 120. 

 3 Jako free riders określa się w literaturze tych konsumentów, którzy korzystają z dóbr 

zbiorowych (w nadmiarze), nie płacąc za nie.  
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niczać produkcję tych, które nie przynoszą zysku, pomimo że są korzystne dla 

społeczeństwa.  

Usługi społeczne jako dobra publiczne mogą być świadczone na rynku lub 

z jego pominięciem, ponieważ nie ma różnic technologicznych uniemożliwiają-

cych ich świadczenie przez sektor publiczny lub prywatny non profit czy ko-

mercyjny. Współcześnie nie jest łatwo określić, „ile prywatnego, a ile publicz-

nego powinno być w gospodarce”. Jest to przedmiot dociekań teoretycznych od 

ponad dwóch wieków
4
.  

Obecnym rozwiązaniem tego dylematu jest powstanie i rozwój społecznej 

gospodarki rynkowej, co wynika z konieczności zapewnienia obywatelom bez-

pieczeństwa socjalnego. Efektem tego jest ograniczanie ingerencji państwa 

w gospodarkę i rozwój procesów prywatyzacyjnych. W krajach europejskich 

procesy prywatyzacyjne w gospodarkach rozpoczęły się w latach 80. XX wieku. 

W Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej początek prywaty-

zacji i ograniczenie finansowania usług społecznych z funduszy publicznych 

nastąpiły po roku 1998
5
. Przyczyną prywatyzacji była krytyczna ocena efektów 

gospodarczych sektora państwowego, deficyt budżetowy i potrzeba zwiększenia 

wpływów do budżetu państwa. Jej skutkiem było ograniczenie zakresu przed-

miotowego sektora publicznego, założono bowiem, że nie ma dóbr i usług, któ-

re może świadczyć wyłącznie sektor prywatny, publiczny czy społeczny
6
.  

Proces prywatyzacji objął jednak tylko te usługi, które były atrakcyjne dla 

sektora rynkowego i dawały szansę na zyski. Okazało się, że pełna prywatyza-

cja podmiotów usług społecznych jest niemożliwa ze względów politycznych 

i społecznych. Obecnie rządy powierzają prowadzenie działalności publicznej 

(świadczenie usług społecznych) podmiotom prywatnym non profit lub komer-

cyjnym i przez fakt jej finansowania wpływają na kierunek jej rozwoju. Rozwój 

działalności grantodawczej rządów (także Unii Europejskiej) wynika z potrzeby 

zwiększenia efektywności wykorzystywania funduszy publicznych. Okazuje się 

                                                      
4 Dwieście pięćdziesiąt lat temu D. Hume zaobserwował, że są dobra niezyskowne dla po-

jedynczych osób, ale przynoszące korzyści całemu społeczeństwu, i ich konsumpcja powinna 

odbywać się zbiorowo, zob. The New Palgrave. Dictionary of Economy, The Macmillian Press, 
Londyn 1991, s. 106.  

5 Zob. B. Iwankiewicz-Rak, Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zasto-

sowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 12. 

6 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2004, s. 4 i nast.  
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bowiem, że racjonalność wykorzystania środków finansowych w organizacjach 

prywatnych jest wyższa niż publicznych. W efekcie jakość i poziom oferowa-

nych dóbr i usług przez podmioty sektora publicznego nie satysfakcjonują na-

bywców
7
. 

Znalezienie w gospodarce właściwej drogi i proporcji służących rozwojo-

wi społecznemu przy ograniczeniach ekonomicznych i finansowych jest aktual-

nym i ważkim problemem w Polsce, gdzie po okresie transformacji systemowej 

intensywnie tworzy się sektor prywatny, a publiczny ustępuje mu miejsca. Wi-

dać to szczególnie na przykładzie usług ochrony zdrowia, których dotychcza-

sowe reformy nie przynoszą oczekiwanych przez społeczeństwo rezultatów.  

2. Cechy usług ochrony zdrowia publicznych i prywatnych  

Obecnie w Polsce, podobnie jak w innych krajach o gospodarce rynkowej, 

usługi ochrony zdrowia są świadczone przez podmioty prywatne oraz publiczne 

i to zarówno w formie odpłatnej przez pacjenta, jak i nieodpłatnej, tj. finanso-

wanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reforma sektora ochrony zdrowia 

w Polsce, zmieniając system odpłatności i dostępności do usług medycznych, 

wywołała potrzebę usamodzielnienia się publicznych placówek medycznych, 

zmiany sposobu zarządzania oraz zabiegania o klienta – pacjenta. Widać to 

szczególnie w zachowaniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które 

naśladują prywatne placówki medyczne w dążeniu do podnoszenia jakości 

i profesjonalizacji procesu usługowego. 

Cechą wyborów konsumenckich na współczesnym rynku usług medycz-

nych jest ciągłe porównywanie jakości i cen usług świadczonych odpłatnie 

z tymi, które są bezpłatne lub częściowo odpłatne. Jest to także jeden z regula-

torów poziomu cen, jakości i popytu na usługi ochrony zdrowia.  

Przeprowadzone przez GUS badania
8
 wykazały, że Polacy korzystają 

głównie z porad lekarza pierwszego kontaktu i rodzinnego w poradniach lekar-

                                                      
7 Zob. E. Ostrom, G. Davis, Non profit Organizations as Alternatives and Components in 

a Miexed Economy, w: D.C. Hammack, D.R. Young, Nonprofit Organizations in a market Econ-
omy, Jossey-Bass Publ., San Francisco 1993, s. 2 i nast. 

8 E. Malesa, N. Koehne, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS 

Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Badanie przeprowadzono na reprezentatyw-
nej próbie 4658 gospodarstw domowych liczących 13236 osób,www.stat.gov.pl/, 6.4.2012. 
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skich podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które prawie w całości są finan-

sowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Spośród osób korzystających 

z usług w sektorze prywatnym ponad 29% zrealizowało je w ramach powszech-

nego ubezpieczenia zdrowotnego. Blisko 12% badanych nie skorzystało z porad 

lekarza w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, pomimo istnienia takiej potrzeby. 

Główne przyczyny takiego stanu zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Przyczyny braku korzystania z usług ochrony zdrowia w sytuacji takiej potrzeby  

Lp. Przyczyny niekorzystania z porad Liczba wskazań (%) 

1 oczekiwanie na ustąpienie objawów 33 

2 długi czas oczekiwania na termin wizyty 23 

3 brak czasu 17 

4 brak pieniędzy 9 

5 strach 6 

6 niedostosowany czas przyjęć 4 

7 trudność z dojazdem 3 

8 brak lekarza danej specjalności 2 

9 brak znajomości dobrego lekarza 1 

10 inne 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Malesa, N. Koehne, Ochrona zdrowia 

w gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS Departament Badań Społecz-

nych i Warunków Życia. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 

4658 gospodarstw domowych liczących 13236 osób, www.stat.gov.pl, 

6.4.2012. 

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że jedna trzecia Polaków 

wstrzymuje się przed skorzystaniem z porady lekarskiej, czekając na ustąpienie 

objawów. Ten brak aktywności w zakresie troski o własne zdrowie może wyni-

kać ze wskazanych przyczyn, takich jak długi czas oczekiwania na termin wizy-

ty, brak czasu, pieniędzy, strach, niedostosowany czas przyjęć. Wymienione 

powody mają głównie charakter organizacyjny oraz techniczny i wskazują na 

brak uwzględniania preferencji pacjentów w organizowaniu procesu świadcze-

nia usług. Potwierdzają to wyniki badań realizowanych w ramach kampanii 
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„Zdrowy szpital”
9
, na podstawie których ustalono oczekiwane cechy usługi 

szpitalnej (tab. 2). 

Tabela 2  

Oczekiwane cechy opieki szpitalnej (ranking wg ważności) 

Lp. Cechy usług Częstość wskazań (%) 

1 Krótki czas oczekiwania na wizytę, zabieg 57 

2 Jakość obsługi pacjenta 44 

3 Bezpłatność usługi szpitalnej 43 

4 Wysoka jakość usług szpitalnych 41 

5 Dostępność szerokiego wachlarza usług szpitalnych 35 

6 Wysoka jakość wyposażenia medycznego 19 

7 Dobra organizacja pracy w szpitalu 15 

8 Trudno powiedzieć 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Placówki medyczne – oczekujemy szybkości, 

a nie jakości. Badanie w ramach kampanii „Zdrowy szpital”, publikacja 

z 19 marca 2012 r., www.serwisy.gazetaprawna.pl, 6.04.2012. 

Z przedstawionych danych wynika, że dla pacjentów opieki szpitalnej li-

czy się głównie krótki czas oczekiwania na wizytę czy zabieg oraz jakość ob-

sługi pacjenta. Na trzecim miejscu uplasowała się cecha dotycząca bezpłatności 

tych usług. Można więc przypuszczać, że najważniejsze w doskonaleniu orga-

nizacji usług jest zapewnienie dostępności i jakości obsługi pacjenta. Trzeba 

jednak pamiętać, że wyrażający tę opinię pacjenci mają świadomość korzysta-

nia z usług medycznych finansowanych przez NFZ, co osłabia ich percepcję 

dotyczącą problemów odpłatności za pobyt w szpitalu i procedury medyczne. 

Z przedstawionych w tabeli 2 danych wynika także, że w odczuciu Polaków 

mniej ważne cechy jakości usług szpitalnych to: dostępność szerokiego wachla-

rza usług szpitalnych, wysoka jakość wyposażenia medycznego i dobra organi-

zacja pracy w szpitalu. Należy zaznaczyć, że zaprezentowane preferencje Pola-

ków odnośnie do pilności realizacji oczekiwanych cech usług układają się 

w logiczną kolejność. Najpierw respondenci chcą być szybko przyjęci do szpi-

tala i mieć gwarancję jakości obsługi, natomiast w odniesieniu do pozostałych 

                                                      
9 Placówki medyczne – oczekujemy szybkości, a nie jakości. Badanie w ramach kampanii 

„Zdrowy szpital”, publikacja z 19 marca 2012 r., www.serwisy.gazetaprawna.pl, 6.04.2012. 
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cech nie mają już tak osobistego stosunku, gdyż one wywodzą się z ogólnej 

organizacji pracy szpitala. 

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w 2012 ro-

ku pt. Polacy lepiej oceniają prywatną opiekę zdrowotną
10

 (tab. 3), z których 

wynika, że główne cechy charakteryzujące placówki publiczne i prywatne 

ochrony zdrowia wskazane przez respondentów dotyczą bezpośredniej obsługi 

pacjentów.  

Tabela 3 

Walory prywatnej i publicznej ochrony zdrowia w opinii Polaków 

Ochrona zdrowia – liczba wskazań (%) 

podmioty prywatne podmioty publiczne 

Duży komfort 77  Nieduża odległość do placówek 

ochrony zdrowia 

61 

Szybkie terminy  75 Kompetencje lekarzy  52 

Nowoczesna aparatura medyczna  74  

Uprzejmość personelu  73 

Zaangażowanie lekarzy 72 

Dogodne godziny przyjęć 72 

Sprawna obsługa 72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CBOS: Polacy lepiej oceniają prywatną 

opiekę zdrowotną, „Puls Biznesu” PAP, www.pb.pl/2591348,30297,cbos-

polacy-lepiej-oceniaja-prywatna-opieke-zdrowotna, 6.04.2012. 

Placówki prywatne mają przewagę nad publicznymi, gdyż są komfortowe, 

oferują wykonanie usług w szybkim terminie, są wyposażone w nowoczesną 

aparaturę, a personel jest uprzejmy i zaangażowany, ponadto świadczą usługi 

sprawnie i w dogodnych godzinach. W prezentowanym badaniu cechy te nie 

zostały wskazane w charakterystyce placówek publicznych, zamiast nich re-

spondenci jako walory wyróżniające wskazali: lepszą lokalizację, tj. niedużą 

odległość do tych placówek od miejsca zamieszkania, oraz kompetencje leka-

rzy. Można więc przyjąć, że te dwie cechy mogą mieć kluczowe znaczenie 

w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej placówek publicznych, ponieważ 

                                                      
10 CBOS: Polacy lepiej oceniają prywatną opiekę zdrowotną, „Puls Biznesu” PAP, 

www.pb.pl/2591348,30297,cbos-polacy-lepiej-oceniaja-prywatna-opieke-zdrowotna, 6.04.2012.  
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w prezentowanym zestawieniu nie zostały one wyróżnione jako właściwe dla 

placówek prywatnych.  

Uwaga ta jest o tyle ważna, że w badaniu respondenci wskazali, iż gdyby 

mogli sobie pozwolić na opłacanie wszystkich potrzebnych świadczeń z fundu-

szy prywatnych, to nie zdecydowaliby się w pełni zrezygnować z korzystania 

z usług finansowanych przez NFZ. Wśród respondentów 28% zadeklarowało, 

że leczyłoby się tylko prywatnie, a 23% korzystałoby wyłącznie ze świadczeń 

finansowanych przez NFZ. Argumenty, które wskazywali ankietowani wybiera-

jący prywatne usługi zdrowotne, przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 4 

Przyczyny korzystania z prywatnych placówek ochrony zdrowia w Polsce w 2012 roku 

Lp.  Argumenty przemawiające za korzystaniem z usług 

prywatnych placówek ochrony zdrowia 

Częstość wskazań (%) 

1 Krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza ogólnego 66 

2 Krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty  78 

3 Krótszy czas oczekiwania na wizytę w pracowni 

diagnostycznej 

74 

4 Dogodniejsze godziny przyjęć 22 

5 Większe kompetencje personelu, w tym lekarzy 22 

6 Większa dbałość o pacjenta 22 

7 Brak finansowania wizyt przez NFZ  20 

8 Możliwość załatwienia podczas jednej wizyty diagnostyki 

i leczenia 

18 

9 Krótsze kolejki i mniejsze opóźnienia 16 

10 Komfort dzięki zapewnieniu intymności i schludności 

gabinetów 

15 

11 Nowocześniejsza aparatura medyczna  14 

12 Życzliwy personel i miła atmosfera 10 

13 Dogodna lokalizacja placówki  5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CBOS: Polacy…  

Dane zawarte w tabeli 4 stanowią potwierdzenie tych cech usług zdrowot-

nych, których oczekują pacjenci. Należy je traktować jako wyraz preferencji 

wyboru miejsca i formy świadczenia usług zdrowotnych. Ich zestaw może także 

stanowić wzorzec kierunku doskonalenia oferowania usług i to zarówno przez 

podmioty świadczące te usługi w sposób odpłatny, jak i finansowany przez 

NFZ.  
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Przedstawione wyniki badań bezpośrednich wskazują ponadto, że Polacy 

łączą wysoką jakość z odpłatnością za usługi (tab. 5).  

Zaprezentowane w tabeli 5 preferencje Polaków dotyczące akceptacji od-

płatności za usługi ochrony zdrowia wskazują, że współcześnie usługi medycz-

ne oferowane nieodpłatnie nie zaspokajają w sposób dostateczny oczekiwań 

pacjentów. Wypowiedzi respondentów wskazują, że 60% z nich jest gotowych 

finansować korzystanie z usług specjalistycznych, aby mieć do nich szybszy 

dostęp. Polacy mają jednak obawy przed wprowadzeniem odpłatności za korzy-

stanie z usług ochrony zdrowia (tab. 6).  

Tabela 5 

Akceptacja odpłatności za usługi ochrony zdrowia przez Polaków w 2008 roku (%) 

Obszary odpłatności Częstość wskazań (%) 

Szybki dostęp do specjalisty 

Szybki dostęp do zabiegów i operacji 

Szybkie badania medyczne 

Specjalistyczna usługa medyczna 

Szybki dostęp do lekarza pierwszego kontaktu 

Za nic nie chcę płacić 

Nie wiem 

60 

56 

52 

41 

33 

19 

  3 

Źródło: M. Miśkiewicz, Polacy chcą płacić za lepsze leczenie, Money.pl, Wrocław, 

czerwiec 2008, s. 5.  

Tabela 6  

Opinia Polaków o odpłatności za usługi ochrony zdrowia – częstość wskazań (%) 

Wyszczególnienie Rok 

2008 2010 

Odpłatność tak i chętnie opłacał(a)bym część kosztów,  

aby mieć dostęp do lepszych usług medycznych 

14 16 

Odpłatność tak, to ogólnie dobry pomysł, ale nie byłoby  

mnie stać na dodatkowe opłaty 

27 22 

Odpłatność nie, to jest zły pomysł 59 59 

Trudno powiedzieć –   3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gotowość do zmian w służbie zdrowia. Ko-

munikat z badań, CBOS, BS/27/2010 Warszawa, marzec 2010, s. 4, 

www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=2254, 6.04.2012.  
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Wypowiedzi respondentów zawarte w tabelach 5 i 6 dowodzą, że występu-

je potrzeba współistnienia zróżnicowanych pod względem odpłatności ofert 

usługowych (komercyjnych i nieodpłatnych) przy jednakowym zachowaniu 

dbałości o jakość usług, niezależnie od stopnia odpłatności za nie.  

Podsumowanie  

Zaprezentowane wyniki badań bezpośrednich wskazują, że opinia Pola-

ków o funkcjonowaniu usług zdrowotnych nie jest pozytywna, przy czym dzia-

łania publicznej służby zdrowia zostały gorzej ocenione. Ma to wpływ na doko-

nywane przez pacjentów wybory miejsca świadczenia usług, w których dominu-

je czynnik ekonomiczny związany z odpłatnością. Sytuuje to placówki prywat-

ne jako oferujące wyższą jakość. Taka sytuacja dyskryminuje pacjentów, któ-

rych nie stać na zapłacenie za korzystanie z nich. Z tego powodu podmioty 

lecznicze niezależnie od formy własności i źródeł finansowania powinny za-

dbać o wzrost jakości świadczonych usług przede wszystkim w tych obszarach, 

które nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych, a znajdują się w polu 

obserwacji pacjentów. 

Ważne jest więc – zarówno dla podmiotów świadczących usługi ochrony 

zdrowia, jak i dla administracji terytorialnej i rządowej – zapewnienia oczeki-

wanego przez społeczeństwo poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Główne działania powinny być skierowane na identyfikowanie kryteriów oce-

ny, którymi posługują się pacjenci. To one winny wyznaczać kierunek doskona-

lenia ich obsługi.  

SOCIAL SERVICES. THE CRITERIA FOR SELECTING  

THE PLACE AND FORM OF CONSUMPTION  

Summary  

In Poland, social services are provided by both private and public organizations 

and may be paid or for free. This is the result of government social policy which aims to 

guarantee citizens the ability to use those services. An example of a social services that 

are a public good are those provided by health care. Those services are provided by both 

private and public organizations nowadays. They are funded by The National Health 
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Fund and the personal income of the population. Presented findings of the research 

indicate that the better quality services are provided by private organizations than the 

public ones. As a result, they are unreachable for people with financial difficulties. This 

results in an unequal access to health services in Poland. The survey results present the 

preferences of Poles for expected characteristics of health services quality. They also 

identify the preferences of people concerning setting charges for usage of these services.  

Translated by Barbara Iwankiewicz-Rak  
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Uniwersytet Jagielloński 

WYMIARY ZAUFANIA W PROCESIE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Wprowadzenie  

Znaczenie zaufania w procesie świadczenia usług jest konsekwencją rela-

cji, jakie powstają pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą. Relacje pomiędzy 

stronami w procesie świadczenia usług powodują, że odbiorca poszukuje metod 

zapewnienia przyszłego i rozłożonego w czasie rezultatu świadczenia usługi – 

otrzymania wartości. Podmiot korzystający z usługi chce mieć pewność, że 

usługodawca będzie działał najlepiej jak potrafi, wykona przyrzeczone czynno-

ści (z góry określone świadczenia) i nie będzie działał na niekorzyść świadcze-

niobiorcy. W artykule zostały przedstawione płaszczyzny analizy zaufania 

w procesie świadczenia usługi. Dokonano klasyfikacji zaufania ze względu na 

czynniki je kształtujące. Wskazano również proces rozwoju zaufania w przy-

padku wielokrotnego aktu świadczenia usług przed jednego świadczeniodawcę. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono definicje 

usługi ze szczególnym uwzględnieniem cech usług oraz pozytywnego procesu 

powstawania usług. W drugiej części przybliżono pojęcie zaufania i opisano 

znaczenie zaufania w procesie świadczenia usług. W ostatniej części przedsta-

wiono wymiary analizy zaufania w procesie świadczenia usług.  
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1. Definicja usług – proces świadczenia usług  

Zróżnicowanie świadczonych usług powoduje trudności w jednoznacznym 

zdefiniowaniu usług. Na rynku można wyróżnić wiele rodzajów usług. Ofero-

wane są czyste usługi lub zestawy usług. Usługi mogą również występować 

jako element uzupełniający dobra materialne. W literaturze przedmiotu można 

znaleźć wiele definicji usług. Jedna z nich wskazuje, że usługę można określić 

jako „użyteczny produkt niematerialny, który jest wytwarzany w wyniku pracy 

ludzkiej w procesie produkcji, przez oddziaływanie na strukturę określonego 

obiektu (człowieka lub przedmiotu materialnego) w celu zaspokojenia potrzeb 

ludzkich”
1
. Kazimierz Rogoziński wskazuje, że usługa to „podejmowane na 

zlecenie, intencjonalne świadczenie pracy i/lub korzyści”
2
. Ponadto autor zwra-

ca uwagę, że „usługa służy wzbogaceniu walorów osobistych bądź wolumenu 

użyteczności dóbr, jakimi usługobiorca dysponuje”
3
. W definicjach usług pro-

ponowanych przez innych autorów można znaleźć pewne wspólne cechy cha-

rakteryzujące usługi, a mianowicie
4
: 

– usługa jest produktem niematerialnym; 

– usługi zaspokajają określone potrzeby ludzkie; 

– usługa jest wytwarzana w wyniku podejmowanych czynności polegają-

cych na oddziaływaniu na określony obiekt (człowieka lub dobro mate-

rialne); 

– usługa tworzy nową wartość użytkową lub powiększa wartość istnieją-

cego dobra materialnego; 

– usługi podlegają obrotowi gospodarczemu; 

– korzystanie z usługi nie wiąże się z nabyciem czegokolwiek, lecz ze 

zmianą cech konsumentów bądź posiadanych przez nich dóbr material-

nych; 

                                                      
1 M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 17. 

2 K. Rogoziński Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-
znań 1993, s. 36 

3 Ibidem. 

4 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. Wiktor, Marketing usług, wyd. 2 zm., Oficyna Wol-

ters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 15.  
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– czynności usługowe tworzą konkretne relacje między odrębnymi pod-

miotami: usługodawcami a usługobiorcami (zwanymi również świad-

czeniodawcami i świadczeniobiorcami).  

Na relacje, jakie powstają pomiędzy podmiotami w procesie świadczenia 

usług, mają wpływ cechy usług. Klient musi zaufać, czyli zawierzyć, że pod-

miot świadczący usługę wykona to, co przyrzekł. Podczas aktu nabywania usłu-

gi usługobiorca nie jest pewny, jaką wartość otrzyma w wyniku świadczenia 

usługi przez usługodawcę. Proces zakupu – nabycia usługi jest często rozdzie-

lony od momentu, w którym klient otrzymuje określoną oczekiwaną wartość. 

Ponadto często konsument nie ma wiedzy, jaka potrzeba zostanie zaspokojona 

po zakończeniu świadczenia usługi. Usługodawca musi dokładnie zaplanować 

usługę, którą chce zaoferować, oraz zastanowić się, jak przedstawić usługę po-

tencjalnemu nabywcy. Z jednej strony na rynku wzrasta konkurencja pomiędzy 

podmiotami, wymuszająca wprowadzanie nowych usług. W konsekwencji 

podmioty rozszerzają oferty o skomplikowane usługi. Z drugiej strony klienci 

są coraz bardziej wymagający – oczekują, że ich potrzeby zostaną w konkretny 

sposób zaspokojone. Współczesny rynek usług charakteryzuje się coraz większą 

specjalizacją podmiotów oferujących usługi. Rozszerzana oferta usług często 

wymaga również od klientów wiedzy bardzo specjalistycznej. W tak określo-

nych warunkach zaufanie ma coraz większe znaczenie. 

Z punktu widzenia relacji, jakie kształtowane są pomiędzy usługobiorcami 

i usługodawcami, warto wskazać cechy usług, które wpływają na sposób ich 

kształtowania. W literaturze z zakresu marketingu najczęściej wskazuje się na-

stępujące cechy usług: niematerialność, niejednolitość, niepodzielność, nietrwa-

łość oraz niemożność nabycia prawa własności do usługi.  

Z perspektywy usługobiorcy zakup usługi jest obciążony dużo większym 

ryzykiem i niepewnością niż zakup dobra materialnego. W tabeli 1 dokonano 

porównania cech usług z warunkami powstania zaufania. Każda cecha usługi 

stwarza warunki do zaistnienia zaufania lub nieufności. W rezultacie na rynku 

usług relacje pomiędzy współpracującymi podmiotami powinny być tak kształ-

towane, aby likwidować poczucie niepewności co do oczekiwanych korzyści 

(otrzymanych wartości) oraz budować zaufanie do podmiotu świadczącego 

usługę. Zaufanie do usługodawcy umożliwia (ułatwia) dokonanie oceny usługi 

lub usługodawcy jeszcze przed dokonaniem zakupu. 
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Tabela 1  

Cechy usług i ich związek z zaufaniem 

Cechy usług Konsekwencje powstania zaufania 

Niematerialność – usługi nie 

można zmierzyć, pokazać przed 

zakupem, opatentować, 

transportować 

Nabycie usługi jest związane z wiarą, że usługodawca 

wykonany to, co obiecał (usługobiorca musi zaufać 

podmiotowi, że dokonana czynności, które obiecuje). 

Występujące ryzyko i niepewność realizacji obietnicy 

może być ograniczone poprzez zaufanie 

Nietrwałość – usługa nie istnieje 

poza procesem jej świadczenia, nie 

można tworzyć zapasów usługi, 

występują trudności 

w synchronizacji podaży 

z popytem 

Proces świadczenia usługi może zmieniać się w czasie 

zależnie od warunków. Zaufanie do świadczeniodawcy 

może spowodować, że klient będzie miał (przekonanie) 

pewność, iż pomimo zmienionych warunków usługa 

zostanie wykonana na odpowiednim – umówionym 

poziomie 

Nierozdzielność procesu 

wytwarzania i konsumpcji – 

produkcja i konsumpcja odbywa 

się w tym samym czasie i miejscu, 

często w procesie wytwarzania 

(świadczenia) usługi uczestniczy 

usługobiorca i nawiązuje 

bezpośredni kontakt z usługodawcą 

Usługa powstaje w konsekwencji relacji pomiędzy 

usługodawcą a usługobiorcą, tylko odpowiednie 

zaangażowanie w proces świadczenia usługi umożliwia 

powstanie zaufania pomiędzy stronami. W przypadku 

usług należy zwrócić uwagę na bezpośredni kontakt 

pomiędzy pracownikami reprezentującymi 

świadczeniodawcę a świadczeniobiorcami, który jest 

częścią wielu usług – zaufanie umożliwia wiarę 

w umiejętności, kompetencje i efekty osiągane przez osoby 

świadczące usługi 

Niejednorodność – jakość usługi 

zależy od wielu niekontrolowanych 

czynników oraz jakości pracy 

personelu, trudno dokonać 

standaryzacji procesu świadczenia 

usługi 

Relacje, jakie powstają pomiędzy stronami podczas 

procesu świadczenia usług, mogą się zmieniać w czasie, 

zaufanie do podmiotu też może zmieniać się czasie. 

Zaufanie można zaliczyć do jednego z czynników 

kształtujących relacje pomiędzy stronami – zaufanie może 

w czasie może być budowane na podstawie różnych 

czynników, np. kompetencji, wyników, intencji 

Niemożność nabycia prawa 

własności – usługi nie można 

odsprzedawać, nie ma rynku usług 

używanych 

Nabywana usługa umożliwia budowanie zaufania. 

Zbudowane zaufanie do podmiotu umożliwia zastąpienie 

deficytu wiedzy na temat cech danej usługi – klient może 

wierzyć, że firma sprzedaje mu produkt dostosowany do 

jego potrzeb, choć nie może on usługi nabyć na trwałe. 

Zaufanie jest kształtowane tylko w konkretnej relacji 

z daną firmą i klientem 

Źródło: opracowanie własne. 

Przy definiowaniu usług warto wskazać analizę Kazimierza Rogozińskiego 

dotyczącą pozytywnego procesu powstawania usług. Rogoziński wykazuje, że 

usługa związana jest ze świadczeniem – procesem rozciągniętym w czasie, 
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w którym często tak samo ważny jest proces, jak i sam rezultat końcowy
5
. Au-

tor zwraca uwagę, że „usługa jest tym co się wydarza”
6
. W procesie świadcze-

nia usług można odnotować następujące sekwencje: komunikowanie się (pro-

jektowanie usługi), wydarzanie (urzeczywistnianie się usługi, czyli powstania 

wydarzenia pozostawiającego mniej lub bardziej trwałe ślady – efekt świadcze-

nia usługi) oraz następstwa (określane jako „istoczenie”)
7
. Powstanie efektu 

świadczenia usług musi zostać poprzedzone komunikacją. Świadczenie powin-

no wywołać trwalsze następstwa – powinno być związane z powstaniem okre-

ślonej wartości innej niż wspomnienia. Tylko konkretna wartość umożliwia 

odniesienie się do świadczenia usługi w przyszłości. Usługa powstaje jako efekt 

wydarzenia. Zaistniałe wydarzenie jest urzeczywistnieniem wartości (powstania 

wartości). Wartość powstaje w konkretnych okolicznościach, określanych jako 

uwarunkowania. Świadczenie usługi odbywa się w procesie „twórczej i orygi-

nalnej interpretacji możliwości”
8
, czyli warunków dostarczających przesłanek 

do powstania dodatkowej wartości dla klienta
9
. Pozytywna teoria usług wskazu-

je cztery determinanty kształtowania usługi. Po pierwsze, „usługa nie istnieje 

jako rzecz/przedmiot tylko jawi się w wydarzeniu”
10

. Po drugie, konsekwencją 

wydarzenia nie jest tylko zdarzenie („formalne zaistnienie”), ale powstanie 

konkretnej wartości. Po trzecie, wartości powstają w konsekwencji istniejących 

uwarunkowań/okoliczności, a zaistnienie usługi związane jest z urzeczywistnie-

niem się wartości
11

. Po czwarte, zaistnienie wydarzenia i powstanie wartości 

kształtowane jest jednocześnie w procesie twórczej i oryginalnej interpretacji 

warunków świadczenia usługi
12

. 

                                                      
5 K. Rogoziński, Zarys „pozytywnej” teorii usług (z jej odniesieniem do organizacji usłu-

gowej), w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty 

Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. Do-
stępne w internecie: www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_37579475.doc, s. 11. 

6 Ibidem, s. 8. 

7 Ibidem, s. 11 

8 Ibidem, s. 10. 

9 Ibidem, s. 20. 

10 Ibidem, s. 10. 

11 Ibidem. 

12 Ibidem. 
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Należałoby powiązać proces świadczenia usługi z samą usługą. Świadcze-

nie usług wpływa na powstanie konkretnych relacji między dwoma podmiota-

mi. Jeden podmiot to usługodawca, czyli osoba lub podmiot świadczący usługę. 

Drugi podmiot to usługobiorca (klient, konsument). Warto wskazać, że świad-

czenie usługi jest związane ze spełnieniem określonej obietnicy złożonej poten-

cjalnemu klientowi. Przyrzeczona obietnica wymusza na usługodawcy stworze-

nie odpowiednich warunków wykonania obietnicy. Tylko realizacja przyrze-

czenia stwarza podstawy do budowania zaufania pomiędzy stronami w świad-

czeniu usług. Poprzez budowanie zaufania usługodawca może dodatkowo od-

działywać na podmiot korzystający z jego usługi.  

Przedmiotem artykułu jest analiza wymiarów zaufania w relacjach pomię-

dzy stronami w procesie świadczenia usług. Warto podkreślić, że w artykule 

usługa będzie analizowana jako akt, czyn, wysiłek lub działanie, natomiast 

efektem świadczenia usługi będzie proces urzeczywistniania wartości dla usłu-

gobiorców.  

2. Znaczenie zaufania w procesie świadczenia usług  

Zaufanie zyskuje na znaczeniu ze względu na coraz mniejsze możliwości 

wyjaśniania wzrostu gospodarczego, poziomu życia i zadowolenia klientów za 

pomocą wartości materialnych
13

. Coraz częściej zwraca się uwagę, że współ-

praca oparta na zaufaniu może przynosić dużo lepsze efekty ekonomiczne niż 

nieufność wśród podmiotów współpracujących. Zaufanie jest odpowiedzią na 

rosnącą niepewność w relacjach pomiędzy stronami współpracującymi. Więk-

szy podział pracy i specjalizacji powiązanej z wykorzystywaniem informacji 

oraz efektów pracy innych podmiotów wiąże się z niepewnością. Niepewność 

dotyczy intencji i kompetencji podmiotów podejmujących współpracę. Zdaniem 

Piotra Sztompki, „zaufanie staje się strategią radzenia sobie z niepewnością 

i niemożnością kontrolowania przyszłości”
14

. W literaturze przedmiotu zwraca 

się uwagę na zaufanie jako determinantę rozwoju ekonomicznego podmiotów.  

                                                      
13 Kapitał ludzki i społeczny , red. D. Moroń, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro-

cławskiego, Wrocław 2009, za: A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębior-

stwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 7. 

14 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, 

s. 69. 
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Według Fukuyamy zaufanie może pojawić się tylko w sytuacji, kiedy jed-

nostki wyznają wspólne wartości i normy równocześnie. W przypadku, gdy 

obie strony współpracujące, tj. podmiot i klient, będą sobie wzajemnie ufały, 

zostaną stworzone dogodne warunki ustanowienia wspólnych celów i oczeki-

wań wynikających z takiej współpracy. Podmioty współpracujące na zasadzie 

zaufania mogą redukować niepewność związaną z efektem współpracy. Według 

Anny Lewickiej-Strzałeckiej „zaufanie jest regulatorem decyzji podejmowa-

nych przez konsumentów na rynku”
15

. Zaufanie w procesie podejmowania de-

cyzji przez konsumentów pełni dwie zasadnicze funkcje: ogranicza ryzyko 

związane z zakupem oraz redukuje złożoność dokonywanych decyzji. Konsu-

ment podejmujący decyzje na podstawie zaufania może mieć przekonanie, że 

nabywany produkt będzie składać się elementów określonych przez sprzedawcę 

oraz że podmiot oferujący produkt będzie działał najlepiej jak potrafi, nie wyko-

rzystując przy tym braku wiedzy konsumentów.  

Od kilku lat w literaturze różnych dyscyplin przeprowadza się analizy do-

tyczące problemu zaufania. Brakuje jednoznacznego rozumienia tego pojęcia, 

każda z dziedzin w inny sposób próbuje definiować pojęcie zaufania 

i czynników je determinujących. Zaufanie można określić jako ukierunkowaną 

relację między dwoma jednostkami, z których jedna jest ufającym, a druga  

– powiernikiem
16

. Większość definicji zaufania zwraca uwagę na pozytywny 

efekt współpracy, tj. przekonania (wiary), że w wyniku relacji zdarzy się coś 

dobrego, związanego z zachowaniem drugiej strony
17

. Zaufanie nie jest towa-

rem, który można po prostu kupić. Należy je budować poprzez odpowiednie 

kształtowanie relacji z podmiotami współpracującymi (wewnątrz danej organi-

zacji oraz podmiotami zewnętrznymi). Anna Sankowska uważa, że zaufanie to 

gotowość uwrażliwienia się na działania drugiej strony, oparte na ocenie wiary-

godności w sytuacji współzależności oraz ryzyka
18

. W ostatniej definicji zwraca 

się uwagę na dwa ważne aspekty zaufania: gotowość zaufania drugiej stronie 

                                                      
15 A. Lewicka-Strzałecka, Zaufanie w relacji konsument – biznes, „Prakseologia” 2003, 

nr 143, s. 195–207. 

16 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 

w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2007.  

17 Ibidem, s. 67. 

18 A. Sankowska, Wpływ zaufania…, s. 34. 
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związaną z uwrażliwieniem się jednej strony na działania drugiej strony oraz 

ocenę wiarygodności obdarzanego zaufaniem. 

Ważnym elementem świadczenia usługi jest przyrzeczenie – obietnica 

wykonania określonej czynności w ramach usługi. Definicja zaufania wskazuje 

na wiarę w niezawodność i uczciwość partnera obdarzanego zaufaniem oraz 

optymistyczne rezultaty relacji opartych na zaufaniu. Zaufanie umożliwia ufają-

cemu – usługobiorcy ograniczenie część ryzyka wynikającego z zawierzenia 

drugiej stronie. Zaufanie umożliwia wiarę w pozytywny rezultat świadczenia 

usługi. 

Na rysunku 1 przedstawiono usługę z punktu widzenia poszczególnych jej 

elementów. Pierwszym elementem jest komunikacja – czyli przekazanie infor-

macji na temat usługi pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Następnie usłu-

godawca musi obiecać wykonanie pewnej czynności. Ważnym elementem za-

wierzenia usługobiorcy w działania podejmowane przez usługodawcę jest za-

ufanie. Tu zaufanie może być rozumiane jako wiara w niezawodność oraz 

uczciwość partnera. Zaufanie może być też analizowane jako optymistyczne 

oczekiwanie osoby (konsumenta) dotyczące zachowania innych osób we 

wspólnym przedsięwzięciu lub ekonomicznej wymianie w warunkach uwrażli-

wienia i uzależnienia strony ufającej (usługobiorcy) w celu ułatwienia koopera-

cji pomiędzy stronami. Dopiero po akcie zaufania występuje świadczenie usługi 

– wykonywanie określonych czynności. Efektem wykonywanych czynności 

powinno być powstanie wartości dla klienta. Wykonanie wszystkich elementów 

usługi umożliwia budowanie zaufania do podmiotu, które może być wykorzy-

stywane w powtarzających się relacjach pomiędzy stronami.  

Obietnica wydana przez świadczeniodawcę jest obarczona pewnym ryzy-

kiem, niepewnością wykonania przyrzeczonej czynności. Gdy podmiot musi 

podjąć działanie pomimo występującego ryzyka i niepewności, może wykorzy-

stać zaufanie. Przy tak określonych warunkach zaufanie jest strategią radzenia 

sobie z niepewnością i niemożliwością kontrolowania przyszłości. Zaufanie 

umożliwia w warunkach niepewności i braku kontroli podejmowanie ryzyka 

i oczekiwanie pozytywnego rezultatu przyszłych niepewnych i suwerennych 

działań innych ludzi i podmiotów
19

.  

                                                      
19 S. Flejterski W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami ban-

kowymi, w: Zarządzanie organizacjami usługowymi…, s. 2.  
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Rys. 1. Poszczególne elementy usługi 

Źródło: opracowanie własne.  

Zaufanie jest czynnikiem decydującym w relacjach, jakie powstają pomię-

dzy firmą a klientem
20

. Zaufanie konsumenta do świadczeniodawcy jest szcze-

gólnie ważne, gdyż relacje pomiędzy stronami w świadczeniu usług cechują się 

asymetrycznością. Podmioty świadczące usługi mają zazwyczaj przewagę in-

formacyjną, finansową i techniczną nad pojedynczym odbiorcą usługi
21

. Zaufa-

nie usługobiorców jest często oparte na przekonaniu, że firma nie wykorzysta 

swojej przewagi przeciw klientowi
22

.  

Rola zaufania będzie wzrastała szczególnie w warunkach dużego ryzyka 

i niepewności. Zaufanie może być wykorzystywane przez klientów jako kryte-

rium podejmowania decyzji konsumenckich. W przypadku coraz większej do-

stępności i złożoności usług zaufanie może być jakościowym kryterium podję-

cia decyzji w zakresie wyboru usługi i usługodawcy. Znaczenie zaufania może 

szczególnie rosnąć w warunkach niejasności wyników i zachowań, które nie 

mogą być wprost mierzalne i obserwowane
23

. W przypadku usług trudno jest 

                                                      
20 D. Hirsch, Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzial-

nego biznesu, http://dhirsch.com/data/pdf/zaufanie_i_csr_dhirsch_2010.pdf, s. 21, 4.4.2012. 

21 Ibidem. 

22 A. Lewicka-Strzałecka, Zaufanie w relacji… 

23 I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Znaczenie zaufania 

i zarządzania zaufania w opinii przedsiębiorstw, e-Mentor 2009, nr 5, www.e-mentor.edu.pl, 
4.04.2012. 
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dokładnie zmierzyć wartość otrzymaną w wyniku świadczenia usługi, szczegól-

nie gdy proces świadczenia usługi jest rozciągnięty w czasie. Zaufanie może 

być podstawą budowania strategii radzenia sobie z trudnością kontrolowania 

przyszłości w procesie świadczenia usług.  

3. Wymiary analizy zaufania w procesie świadczenia usług  

W warunkach nieustanej i nasilającej się konkurencji budowanie długo-

terminowych relacji z klientami staje jest możliwe poprzez poszukiwanie nie-

materialnych wartości, do jakich możemy zaliczyć zaufanie. Zaufanie klienta do 

usługodawcy może być zarówno niematerialnym efektem współpracy, jak 

i determinantą umożliwiającą budowanie długoterminowych relacji z klientami. 

Zaufanie umożliwia klientom podjęcie decyzji dotyczącej nabycia usługi po-

przez wiarę, że świadczeniodawca wykonana to, co obiecał w najlepszy sposób 

jak potrafi. Długoterminowe relacje z klientami powinny być budowane na 

podstawie zaufania do usługodawcy. Do budowania długoterminowych relacji 

nie wystarczy już tylko oferowanie usług wysokiej jakości dostosowanych do 

potrzeb klientów. Konieczne staje się świadczenie usług w taki sposób, aby 

kształtowane relacje pomiędzy podmiotami były oparte na zaufaniu. Wysoki 

poziom zaufania umożliwi klientowi podjęcie decyzji o zakupie usługi, szcze-

gólnie gdy jest to proces powtarzalny.  

Klient oczekuje, że poprzez realizację usługi wykona się określone działa-

nia. Jeśli oczekiwania zostaną spełnione, klient będzie zadowolony. Zadowole-

nie umożliwi powstanie przekonania, że warto było zaufać danemu świadcze-

niodawcy i skorzystać z usługi. Podmiot postrzegany jako godny zaufani staje 

się wiarygodny i rzetelnie informujący o cechach oferowanej usługi. Klient 

ufający danemu podmiotowi w przyszłości dokonana ponownego zakupu i nie 

będzie zadawał sobie trudu potwierdzenia racjonalności dokonywanych wybo-

rów. Warto również zauważyć, że klient nabywający usługi często poszukuje 

informacji na temat dodatkowych kosztów i warunków zakupu oraz procedury 

nabywania usługi. Klient, który zaufa usługodawcy, nie będzie musiał już 

sprawdzać, tylko przyjmie, że oferowane usługi są najlepsze, jakie dany pod-

miot może zaoferować. Wysoki poziom zaufania sprzyja powstawaniu silnych 

związków pomiędzy stronami, które mogą przeradzać się w przywiązanie klien-

ta do firmy zarówno w działaniu, jak i wyrażaniu opinii. Ufający klient jest 
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pozytywnie zaangażowany, czyli gotowy do współdziałania z firmą w zakresie 

wymiany informacji. Budowanie zaufania konsumentów do usługodawcy po-

winno być sposobem kształtowania relacji na rynku. Współczesny klient czę-

ściej zwraca uwagę na czynniki pozaekonomiczne, a nie tylko na cechy usługi 

(cena, promocje, warunki sprzedaży itp.). Nabywca usługi zastanawia się czy 

warto zaufać danemu usługodawcy. Dostawcy oferują często usługi bardzo 

jednorodne, trudne do porównania. Dlatego świadczeniobiorcy coraz częściej 

poszukują innych kryteriów dokonywanych wyborów. Klient często zastanawia 

się, czy usługodawca jest wiarygodny, czy będzie życzliwy, czy nie ma ukry-

tych zamiarów oraz czy w przeszłości osiągnął określone wyniki. Wymienione 

elementy składają się na ocenę zaufania.  

Zaufanie pomiędzy współpracującymi stronami zmienia się w czasie. 

Czynniki kształtujące zaufanie mogą wpływać na zmianę charakteru relacji 

zaufania. Lewicki i Bunker zaproponowali trzyetapowy model budowania za-

ufania
24

. Według podanego modelu zaufanie rozwija się od zaufania opartego 

na kalkulacji przez zaufanie oparte na wiedzy do zaufania opartego na identyfi-

kacji. Budowanie zaufania zaczyna się od kalkulacji, czyli przekonania, że za-

ufanie nie zostanie wykorzystane na niekorzyść podmiotu obdarzanego zaufa-

niem. Kalkulację często opiera się na czynniku odstraszającym związanym 

z karą, jaka może zostać wymierzona za nadużycie zaufania (np. zerwanie rela-

cji z podmiotem obdarzonym zaufaniem). Kolejny etap budowania zaufania 

wiąże się z budową zaufania opartego na wiedzy. Na tym etapie ufający może 

udostępnić informacje na temat swoich preferencji czy priorytetów
25

. Ostatni 

etap jest związany z postrzeganiem potrzeb, preferencji i priorytetów strony 

darzącej zaufaniem jako element działania strony obdarowywanej zaufaniem. 

Podmiot świadczący usługę powinien stopniowo budować zaufanie według 

przedstawionego modelu. Pierwszy etap będzie związany ze stworzeniem wa-

runków do powstania przekonania, że warto zaufać. Drugi etap będzie podstawą 

do budowania relacji opartej na zaufaniu – przekonanie, że współpraca ma zo-

stać rozszerzona o działania pokazujące zaufanie. Organizacja powinna dążyć 

do budowania ostatniego etapu zaufania opartego na identyfikacji. Zaufanie 

oparte na identyfikacji umożliwia podtrzymanie współpracy, klienci i organiza-

                                                      
24 R.J. Lewicki, B.B. Bunker, Developing and Maintaining Trust in Work Relationships,  

w: Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications, Londyn 1996. 

25 Zob. W. Grudzewski i in., Zarządzanie zaufaniem…, s. 85–90. 
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cja mogą identyfikować się ze wspólnymi celami. Zaufanie oparte na identyfi-

kacji umożliwia obustronne zaangażowanie się podmiotów współpracujących, 

niezbędne przy świadczeniu usług.  

Podsumowanie  

Zaufanie daje możliwość pozytywnego przebiegu procesu świadczenia 

usługi i wartości otrzymanej po jego zakończeniu. Ponadto umożliwia zaanga-

żowanie się stron w proces wymiany informacji i komunikacji, który jest nie-

zbędnym elementem świadczenia usługi. Podmioty współpracujące powinny 

dążyć do budowania zaufania opartego na identyfikacji poprzez zaufanie oparte 

na kalkulacji i wiedzy. Proces świadczenia usług stwarza warunki do tworzenia 

klimatu zaufania. Warunkiem koniecznym do stworzenia klimatu zaufania pod-

czas świadczenia usług jest wiarygodność, niezawodność oraz wrażliwość na 

potrzeby klienta – odbiorcy danej usługi. Świadczenie usług powinno odbywać 

się poprzez wykazanie intencji działania umożliwiających wykazanie się życz-

liwością oraz kompetencjami podmiotu. Dzięki temu można budować zaufanie 

do podmiotu. Jednocześnie istniejące zaufanie może sprzyjać wprowadzaniu 

nowych warunków świadczenia usług. Zaufanie umożliwia utrwalenie relacji 

pomiędzy organizacją a jej klientami, umożliwia ograniczanie ryzyka 

i niepewności związanych z rezultatem świadczenia usługi. Podmioty współ-

pracujące w warunkach zaufania wierzą, że efektem współpracy będzie pozy-

tywny rezultat (np. usługa w pełni zaspokoi określone potrzeby, efektem usługi 

będą określone wartości). 

Zaufanie jest rodzajem pomostu łączącego przeszłe zachowania (zdobyte 

doświadczenia, zebraną wiedzę) i niepewną przyszłość. Klienci poprzez zaufa-

nie mogą ograniczyć niepewność oraz przewidywać przyszłość. Zaufanie może 

połączyć to, co działo się w przeszłości, z tym, czego można oczekiwać 

w przyszłości. Wysoki poziom zaufania pozwala usługobiorcy mieć wiarę, że 

nabywana usługa zostanie wykonana zgodnie z przyrzeczeniem świadczenio-

dawcy.  
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THE TRUST IN THE PROCES OF SERVICE DELIVERY  

Summary  

This article attempts to prove that trust is an important factor in service delivery. 

The importance of trust in the services is a consequence of the relationship between 

provider and recipient. The customer wants to make sure that the provider will work 

best as he can, made the promised actions and will not work on the disadvantages of the 

recipient. Trust is a kind of bridge between past behavior and an uncertain future. This 

article presents a definition of services, importance and types of trust in the delivery of 

service. 

Translated by Małgorzata Marzec  
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POLITYCZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA  

USŁUG SPOŁECZNYCH 

Wprowadzenie  

Transformacja polityki społecznej rozpoczęta w Polsce na początku lat 90. 

XX wieku, definiowana jako „polityka rządów dotycząca działania mającego 

bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub do-

chodu”
1
, nadal nie jest procesem zakończonym. O modelu, jaki ukształtuje się 

w najbliższych latach, będą decydować politycy i samorządowcy wybierani 

w demokratycznych wyborach. Celem artykułu jest przeanalizowanie ich po-

glądów na temat świadczenia usług społecznych, wyrażonych w programach 

partii politycznych wchodzących w skład Sejmu VII kadencji. Analizy przed-

stawione poniżej są również istotne ze względu na to, że władze regionalne, 

zwłaszcza członkowie sejmików województw, są wybierane w wyborach samo-

rządowych, które charakteryzują się zdecydowanie większym stopniem upartyj-

nienia niż elekcje do innych szczebli samorządu terytorialnego.  

                                                      
1 T.H. Marshall, Social Policy, Hutchinson University Library, Londyn 1967, s. 7. 
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1. Usługi społeczne jako paradygmat  

Konsekwencje dwóch wojen światowych, dalekosiężne skutki wielkiego 

kryzysu z lat 1929–1933 oraz coraz większa akceptacja dla idei praw socjalnych 

spowodowały, że od połowy lat 40. aż do końca lat 70. XX wieku praktycznie 

we wszystkich krajach europejskich zaczął dominować model państwa welfare 

state, określany również jako państwo opiekuńcze czy dobrobytu społecznego. 

Dodatkowo na rozwój takiej polityki ogromny wpływ miało umocnienie się 

ugrupowań lewicowych, keynesowski przełom w teorii ekonomii, permanentny 

wzrost oczekiwań społecznych w zakresie istotnej poprawy warunków życia, 

a także ogłoszony raport Williama Beveridge‟a z roku 1942, który dotyczył 

doskonalenia systemu zabezpieczenia społecznego. 

Już w latach 50. i 60. XX wieku w większości krajów Europy Zachodniej 

oraz Północnej silnie inwestowano w rozwój państwa opiekuńczego, charakte-

ryzującego się szeroko rozbudowanym systemem bezpieczeństwa socjalnego 

oraz prawami socjalnymi dla wszystkich obywateli. Głównym celem działań 

ukierunkowanych na zwiększanie dostępności do praw społecznych oraz zaspo-

kajanie minimalnych potrzeb bytowych obywateli było wyrównywanie pozio-

mów życia. Również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Pol-

sce, ze względu na przyjętą doktrynę ustrojową dominowało państwo i koncep-

cja paternalizmu. 

Zapoczątkowany w końcu XIX wieku okres rozszerzania się systemów za-

bezpieczenia społecznego w zasadzie skończył się w latach 70. XX wieku, kie-

dy w efekcie narastającego kryzysu budżetowego wyraźnie ujawniło się spo-

łeczne niezadowolenie ze sposobu, a przede wszystkim z rezultatów działania 

instytucji państwa opiekuńczego
2
. Podanie w wątpliwość skuteczności polityki 

interwencjonizmu państwowego było związane w szczególności z widocznymi 

skutkami kryzysu naftowego z początków lat 70., nasileniem bezrobocia i infla-

cji oraz coraz częściej pojawiającymi się krytycznymi raportami na temat kosz-

tów państwa opiekuńczego
3
. Wielu ekspertów było bowiem zdania, że welfare 

state nie rozwiązało problemów socjalnych, np. bezrobocia, kryzysu rodziny, 

                                                      
2 D. Antonowicz, Nowe zarządzanie publiczne w polityce społecznej, w: Socjologia i poli-

tyka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, red. K. Wódz, K. Piątek, Wydawnictwo 

Edukacyjne Akapit, Toruń 2004, s. 52. 

3 W. Rutkowski, Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 93. 
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starzejącego się społeczeństwa; nie poradziło sobie z nowymi światowymi wy-

zwaniami, do których zaliczono emancypację zawodową kobiet, bezrobocie 

strukturalne, ubóstwo, migracje czy problemy ekologiczne; a niewydolność 

systemu wynikała z nieskuteczności biurokratycznych instytucji działających 

w obszarze polityki społecznej
4
.  

Mimo raczej wspólnych tendencji rozwoju społeczno-gospodarczego 

w poszczególnych krajach odmiennie reagowano na kryzys polityki społecznej. 

Dynamika oraz charakter zmian był determinowany wieloma czynnikami, które 

przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Uwarunkowania zmian w polityce społecznej 

Uwarunkowania 

polityczne gospodarcze społeczne zewnętrzne  

Poglądy 

doktrynalne 

w państwie 

Ustrój państwa 

oraz charakter 

władzy 

Wpływy partyjne 

znaczenie 

związków 

zawodowych 

 

Poziom rozwoju 

gospodarczego 

Sytuacja na rynku 

pracy 

Dostępność 

i jakość 

świadczonych 

usług publicznych 

 

Liczebność populacji 

w kraju 

Struktura wiekowa 

ludności 

Struktura społeczna 

wykształcenie 

i kwalifikacje 

Przedsiębiorczość oraz 

aktywność obywateli 

Oczekiwania ludności 

dotyczące poziomu 

zabezpieczenia 

społecznego 

Globalizacja 

Przynależność  

do organizacji 

międzynarodowych 

Migracja ludności 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Kryzys państwa opiekuńczego spowodował wprowadzanie reform, które 

polegały z jednej strony na cięciach w wydatkach społecznych i redukcji świad-

czeń socjalnych, natomiast z drugiej – na poważnej reorganizacji systemowej 

i instytucjonalnej polityki społecznej. Reorganizacja ta najczęściej dotyczyła 

                                                      
4 M. Grewiński, Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorgani-

zacji, w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. 

M. Grewiński, B. Więckowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 
2011, s. 21–22. 
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następujących elementów: reformy i decentralizacji administracji publicznej, 

demonopolizacji oraz dekoncentracji zadań społecznych w kierunku organizacji 

pozarządowych i komercyjnych, zrzucenia większej odpowiedzialności na gru-

py nieformalne i rodzinę. Alternatywnym sposobem prowadzenia polityki spo-

łecznej w stosunku do welfare state miało być państwo pomocnicze, dostarcza-

jące mieszanych form wsparcia (welfare mix) wspólnie z podmiotami z innych 

sektorów. Nowym paradygmatem w polityce społecznej stał się rozwój usług 

społecznych, które miały za zadanie wypierać świadczenia finansowe charakte-

ryzujące redystrybucyjny system tradycyjnego państwa opiekuńczego
5
. Reorga-

nizacja welfare state oraz reformy w obszarze polityki społecznej w dużej mie-

rze koncentrowały się właśnie na usługach społecznych. W szczególności za-

stanawiano się nad ich rozwijaniem, indywidualizowaniem, lepszą organizacją 

i zarządzaniem, standaryzacją oraz jakością.  

Jedną z najważniejszych zmian, jaką wprowadzono do systemów polityki 

społecznej w ostatnich trzech dekadach w większości państw europejskich, była 

decentralizacja funkcji socjalnych państwa rozumiana jako przeniesienie kom-

petencji prowadzenia polityki społecznej, w tym usług społecznych, na szczebel 

terytorialny. Ze względu na to, że proces decentralizacji był związany z zasadą 

subsydiarności polegającą na oddaniu kompetencji społecznych podmiotom 

znajdującym się najbliżej obywateli, zdobył przychylność zarówno polityczną, 

jak i społeczną. Ponadto decentralizacja stanowiła sposób na zmniejszenie nie-

wydolności instytucji publicznych szczebla centralnego, które w sposób for-

malny zbiurokratyzowany, a niejednokrotnie schematyczno-techniczny, reali-

zowały zadania społeczne
6
. 

W Polsce proces decentralizacji funkcji społecznych trwa w zasadzie od 

czasów transformacji ustrojowej, a szczególnego tempa nabrał wraz z wprowa-

dzeniem w życie reformy administracyjnej w 1999 roku. Przekazywanie zadań 

samorządowym jednostkom terytorialnych oraz ich dalszy rozdział na poziom 

gminny, powiatowy i wojewódzki do dziś rodzi wiele niespójności i proble-

mów, które w większości przypadków wynikają z rozdźwięku między stopniem 

uprawnień oraz kompetencji podmiotów samorządowych a ich możliwościami 

                                                      
5 M. Grewiński, Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji spo-

łecznej w Polsce, w: Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Gre-

wiński, J. Krzyszkowski, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 17. 
Dostępne w Internecie: www.zalaczniki.ops.pl/dz1/20120209a.pdf, 14.04.2012. 

6 M. Grewiński, Transformacja polityki…, s. 22. 
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finansowania. Obecnie w Polsce zaspokajanie potrzeb ludności związanych 

z usługami społecznymi w dużej mierze wchodzi w zakres zadań własnych 

jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Oprócz tego istnieją 

zadania zlecone przez państwo
7
.  

2. Definicja usług społecznych  

Przytoczenie ogólnie przyjmowanej definicji usług społecznych jest nie-

zwykle trudne, ponieważ termin ten w literaturze przedmiotu jest używany 

w rozmaitych znaczeniach. Dobrym punktem wyjścia do ich zdefiniowania jest 

umiejscowienie ich w usługach w znaczeniu ogólnym. Podejście typowe dla 

badaczy zajmujących się polityką społeczną w latach 80. XX wieku przedstawił 

Gosta Esping-Andersen za Tomem Elfringiem. W ramach tego rozumowania 

usługi społeczne uznano za jeden z rodzajów usług
8
 – obok produkcyjnych, 

dystrybucyjnych i osobistych
9
. Dla potrzeb artykułu najbardziej przydatny wy-

daje się podział zaprezentowany przez Wańkowicza, który enumeratywnie wy-

liczając grupy i kategorie, wyodrębnia usługi społeczne z usług publicznych, 

traktując te ostatnie jako „czynności administracji publicznej związane z dostar-

czeniem mieszkańcom określonego dobra”
10

.  

                                                      
7 E. Denek, Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, w: Usługi 

społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 15. 

8 Do usług społecznych zaliczono m.in. usługi edukacyjne, zdrowotne oraz opiekuńcze. 

9 G. Esping-Andersen, Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University 

Press, Oxford 1999, s. 104–107.  

10 W. Wańkowicz, Wskaźniki realizacji usług publicznych. Materiał metodyczny, Program 

Rozwoju Instytucjonalnego, MSWiA, styczeń 2004, s. 3, www.msap.uek.krakow.pl, 13.04.2012. 



56 Agnieszka Szczudlińska-Kanoś 

Tabela 2 

Rodzaje usług publicznych 

Kategorie usług 

publicznych 

Rodzaje 

usług publicznych 

Usługi 

administracyjne  

Wydawanie na życzenie klienta dokumentów, które nie są decyzjami 

administracyjnymi, zezwoleniami ani koncesjami 

Wprowadzanie do rejestru (bazy) danych uzyskiwanych bezpośrednio od 

klienta 

Wydawanie pozwoleń oraz decyzji w rozumieniu i trybie kodeksu 

postępowania administracyjnego  

Wydawanie zezwoleń i koncesji związanych z działalnością gospodarczą 

reglamentowaną przez państwo 

Usługi 

społeczne  

Ochrona zdrowia 

Oświata, wychowanie, edukacja 

kultura  

Kultura fizyczna i rekreacja  

Pomoc i opieka społeczna 

mieszkalnictwo  

Bezpieczeństwo publiczne 

Usługi 

komunalne 

(techniczne) 

Transport – usługi i infrastruktura (drogowa i kolejowa) 

Gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja  

Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości  

Cmentarnictwo 

Zaopatrzenie w energię – elektroenergetyka, ciepłownictwo oraz 

gazownictwo 

Zieleń publiczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Wańkowicz, Wskaźniki realizacji usług 

publicznych. Materiał metodyczny, Program Rozwoju Instytucjonalnego, 

MSWiA, styczeń 2004, s. 3, www.msap.uek.krakow.pl, 13.04.2012. 

W sposób opisowy usługi społeczne można zdefiniować jako społecznie 

użyteczne czynności człowieka (zespołu ludzi) skierowane na innego człowieka 

(zespół ludzi), których efekt jest niematerialny
11

.  

Zakwalifikowanie usług społecznych do dóbr publicznych powoduje, że 

sprawy z nimi związane wchodzą w zakres kompetencji podmiotów publicz-

nych, a więc państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowym 

szczeblem administracji publicznej zajmującym się dostarczaniem usług pu-

blicznych jest samorząd gminny, którego zadaniem jest zaspokajanie zbioro-

                                                      
11 Cz. Bywalec, Od kopciuszka do królowej, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 15. 
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wych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, oświa-

ty, kultury, kultury fizycznej, pomocy społecznej, gminnego budownictwa 

mieszkaniowego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów i zaopatrzenia 

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzyma-

nia czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwia-

nia odpadów komunalnych, cmentarzy gminnych, zaopatrzenia w energię elek-

tryczną i cieplną oraz gaz, zieleni gminnej i zadrzewień, gospodarki terenami, 

ochrony środowiska, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
12

. 

Zbliżonym, aczkolwiek nieco mniejszym i z zastrzeżeniem, że dotyczy zadań 

o charakterze ponadgminnym, zakresem działań i kompetencji włada samorząd 

powiatowy
13

. Samorząd województwa natomiast wykonuje zadania o charakte-

rze regionalnym, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju nauki i dzia-

łań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, edukacji publicz-

nej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, wspierania roz-

woju kultury oraz ochrony i właściwego wykorzystywania dziedzictwa kultu-

rowego, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, kultury fizycznej, turystyki, 

utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej oraz technicznej, w tym dróg 

publicznych i transportu zbiorowego, urządzeń gospodarki wodnej i bezpie-

czeństwa publicznego
14

. 

Szczególna rola w świadczeniu usług społecznych przypada państwu, któ-

re występuje w potrójnej roli – regulatora działalności usługowej, bezpośred-

niego organizatora oraz podmiotu oferującego tego rodzaju usługi. Z punktu 

widzenia tematu artykułu na szczególną uwagę zasługuje funkcja regulacyjna 

państwa, które poprzez decyzje parlamentu i rządu ustala akty prawa bezpo-

średnio wpływające na działalność podmiotów zaangażowanych w sprawy 

usług społecznych. Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie zadania stawiają 

sobie do zrealizowania partie polityczne w celu polepszenia jakości oraz zwięk-

szenia dostępności do usług społecznych. Przedstawione poniżej analizy mają 

                                                      
12 Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, 

z późn. zm. 

13 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578, 

z późn. zm. 

14 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576, 

z późn. zm. 
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charakter ogólny, a ich celem jest zasygnalizowanie postaw, jakie prezentują 

ugrupowania wchodzące w skład Sejmu VII kadencji.  

3. Usługi społeczne w programach partii politycznych  

Platforma Obywatelska (PO), która od 2007 roku jest największą siłą poli-

tyczną w Sejmie oraz Senacie, w kwestii edukacji opowiada się za zerwaniem 

ze sztywnym podziałem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech i edukacją 

przedszkolną oraz stworzeniem zintegrowanego systemu opieki i edukacji uzu-

pełnionego o ofertę pomocy dla rodziców w procesie wychowania dzieci. Po-

nadto PO przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku zadeklarowała zapew-

nienie miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku trzech i czterech 

lat, a do 2015 roku wprowadzenie e-podręczników. W celu wykształcenia od-

powiednich kompetencji niezbędnych do samodzielnego myślenia, kreatywno-

ści i pracy zespołowej PO ma zamiar wprowadzać zmiany do programów na-

uczania na wszystkich poziomach, tworzyć doradztwo zawodowe w gimnazjach 

oraz rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zmiany w szkolnic-

twie wyższym mają koncentrować się na podniesieniu jakości studiów i ich 

dostosowaniu do oczekiwań rynku pracy, a od 2012 roku ma funkcjonować 

zapisana w budżecie państwa dotacja projakościowa. Wspieranie zdolnej mło-

dzieży szkolnej, zwłaszcza z mniej zamożnych rodzin i spoza dużych ośrodków 

miejskich, w dostępie do najlepszych uniwersytetów ma gwarantować system 

stypendialny i kredytowy. Poczynając od 2012 roku, PO zobowiązała się pod-

wyższyć wydatki na kulturę do co najmniej 1% wszystkich wydatków budże-

towych (bez środków europejskich i samorządowych), a w latach  

2011–2015 razem z samorządami planuje przeznaczyć 375 mln złotych na roz-

budowę infrastruktury bibliotecznej oraz umożliwienie już istniejącym bibliote-

kom dostępu do szerokopasmowego Internetu. Kluczem do poprawiania jakości 

usług medycznych i podniesienia standardu opieki zdrowotnej ma być możli-

wość dokonywania wyboru świadczeniodawcy usług zdrowotnych, do którego 

zostanie skierowana składka zdrowotna oraz pełna informatyzacja ochrony 

zdrowia. Wspieranie rozwoju sportu przez tworzenie korzystnych dla obywateli 
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warunków infrastrukturalnych i finansowych do jego uprawiania jest prioryte-

tem Platformy w zakresie kultury fizycznej
15

. 

Program Prawa i Sprawiedliwości (PiS) odnosi się do wszystkich rodzajów 

usług społecznych. Według PiS-u edukacja powinna realizować trzy cele: stwa-

rzać dobre szanse edukacyjne wszystkim młodym obywatelom bez względu na 

miejsce zamieszkania, stan majątkowy i wykształcenie rodziców, dawać solidne 

wykształcenie i przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie oraz 

sprzyjać rozwojowi ponadprzeciętnych talentów. Powyższe założenia są możli-

we do osiągnięcia m.in. dzięki: przywróceniu funkcji wychowawczej, opiekuń-

czej i profilaktycznej szkoły; przywróceniu wychowania patriotycznego; stwo-

rzeniu spójnej podstawy programowej od przedszkola do szkoły ponadgimna-

zjalnej; zmodyfikowaniu systemu egzaminów zewnętrznych oraz wzmocnieniu 

państwowego nadzoru pedagogicznego. W celu polepszenia usług edukacyj-

nych świadczonych na poziomie uniwersyteckim istotne jest utrzymanie auto-

nomii szkół wyższych, uwzględnianie w dydaktyce i badaniach potrzeb gospo-

darki oraz rozwoju społecznego i kultury narodowej w pozamaterialnych wy-

miarach. Modyfikacja zakładająca powrót do pięcioletnich studiów magister-

skich z możliwością zakończenia ich po trzech latach przez tych, którzy okres 

ten uznaliby za wystarczający ze względu na swoje potrzeby lub możliwości, 

również mogłaby pozytywnie wpłynąć na jakość nauki. Na kulturę PiS, podob-

nie jak PO, proponuje przeznaczać co najmniej 1% wydatków budżetu państwa, 

a środki te powinny być przeznaczane m.in. na szeroko rozumiane inwestycje 

w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. W pielęgnowaniu polskiej świado-

mości narodowej i kultury niezbędne jest również kształtowanie postaw patrio-

tycznych oraz umacnianie publicznych mediów elektronicznych. W kwestiach 

dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu PiS wskazuje na trzy priorytety: 

popularyzację sportu dla wszystkich, rozwój infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej i wzrost poziomu wyników sportowych. Sprawy dotyczące ulep-

szania systemu pomocy społecznej powinny rozpoczynać się od sprawiedliwego 

i zobiektyzowanego podziału środków dla jednostek samorządu terytorialnego, 

a przenoszenie uprawnień z administracji rządowej na samorząd będzie możli-

we tylko przy pełnym zagwarantowaniu funduszy przez budżet państwa. Waż-

nym czynnikiem zwiększenia efektywności pomocy społecznej jest również 

                                                      
15 Program wyborczy Platformy Obywatelskiej Następny krok. Razem, 

http://platforma.org/media/dokumenty/Program_PO_100dpi.pdf, 14.04.2012. 
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nowoczesny system informacyjny jako podstawa prawidłowego zarządzania. 

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie porusza także zagadnienia doty-

czące mieszkalnictwa, opowiadając się za koniecznością świadczenia przez 

państwo pomocy przy nabywaniu własnego mieszkania, szczególnie w przy-

padku rodzin wielodzietnych i rodzin o najniższych dochodach, w związku 

z czym proponuje dopłaty do odsetek kredytów mieszkaniowych. Program par-

tii jest ukierunkowany na stworzenie przyjaznego i godnego zaufania systemu 

ochrony zdrowia w oparciu na sektorze publicznym, który ma zapewniać równy 

i sprawiedliwy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększać poziom 

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Sektor publicznej opieki zdrowotnej 

powinien mieć zagwarantowane trwałe i stabilne finansowanie na wystarczają-

cym poziomie. Wydatki środków publicznych na ochronę zdrowia powinny 

osiągnąć poziom 6% PKB. Polityka ochrony obywateli i porządku publicznego 

winna koncentrować się na działaniach prewencyjnych, sprawiedliwym karaniu 

oraz egzekwowaniu obowiązku naprawienia szkody. Najważniejszymi obsza-

rami wymagającymi zdecydowanych działań są: bezpieczeństwo w miejscach 

publicznych i w miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo 

w szkole, w środkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, w działalno-

ści gospodarczej oraz ochrona dóbr kultury. Programy dotyczące bezpieczeń-

stwa publicznego powinny mieć charakter zintegrowany, a w ich realizacji mu-

szą uczestniczyć, oprócz MSWiA, także inne resorty oraz – na zasadzie dobro-

wolności – samorząd terytorialny, organizacje społeczne, kościoły i związki 

wyznaniowe
16

. 

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) w zakresie usprawnienia działalności 

państwa stawia sobie za zadanie m.in. poprawę sprawności działania instytucji 

świadczących usługi publiczne. Najważniejszymi zadaniami, jeśli chodzi o po-

rządek publiczny i bezpieczeństwo wewnętrzne, są: usprawnianie działania 

policji i służb porządkowych, doskonalenie porządku prawnego, poprawa dzia-

łania wszystkich ogniw systemu antykryzysowego, usprawnianie systemu prze-

ciwdziałania i reagowania na przemyt narkotyków, klęski żywiołowe, zagroże-

nia asymetryczne, w tym terrorystyczne i przestępczości zorganizowanej. 

W zakresie bezpieczeństwa społecznego PSL zobowiązało się ograniczyć liczbę 

obywateli żyjących w warunkach wykluczenia społecznego. W związku z tym 

                                                      
16 Program Prawa i Sprawiedliwości Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, www.pis 

.org.pl, 12.04.2012. 
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zaproponowano wdrożenie nowoczesnych programów wychodzenia z ubóstwa 

i wykluczenia oraz kompleksowe wsparcie materialne biedniejszych rodzin. 

W kwestiach edukacyjnych PSL opowiada się za wyrównywaniem szans 

w środowiskach zaniedbanych, zagwarantowaniem pełnej dostępności do 

kształcenia dzieci i młodzieży oraz zintensyfikowaniem indywidualnej pracy 

nauczycieli z uczniami. Ponadto PSL popiera programy bezpłatnego dożywia-

nia dzieci w wieku szkolnym oraz zaopatrywania uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich w podręczniki oraz inne pomoce naukowe. W opinii 

tego ugrupowania usługi zdrowotne o wysokiej jakości powinny być zapewnia-

ne wszystkim pacjentom. Zasadne jest także przywrócenie opieki lekarskiej, 

stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach. Zapewnienie pełnego dostępu do 

żłobków i przedszkoli wraz z szerszym dofinansowaniem ich działalności, po-

szerzenie oferty preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, wsparcie finanso-

we na pierwsze mieszkanie, zapewnienie budownictwa komunalnego i społecz-

nego – to również zadania, które będący koalicjantem PSL uważa za kluczowe 

w VII kadencji Sejmu
17

.  

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), podobnie jak PiS, w sposób bardzo 

szczegółowy i konkretny, przedstawiając wiele rozwiązań, odnosi się do usług 

społecznych, uznając je za ważny element wpływający na rozwój demokratycz-

nego państwa. W zakresie bezpieczeństwa publicznego proponuje wprowadza-

nie zmian organizacyjnych i modernizacyjnych w większości instytucji, które 

odpowiadają za bezpieczeństwo obywateli, a w szczególności wyodrębnienie 

w ramach policji specjalnej służby prewencyjnej działającej w środowisku 

szkół, obiektów sportowych, dyskotek, klubów osiedlowych. W zakresie edu-

kacji SLD dąży do podniesienia standardu warunków pracy uczniów i nauczy-

cieli, wyższego poziomu nauczania oraz sprzeciwia się ograniczaniu liczby 

szkół, klas i nauczycieli. Nauka na wyższym poziomie powinna być ogólno-

dostępna, a liberalizacja przepisów regulujących zasady prowadzenia kształce-

nia na poziomie wyższym poza siedzibą uczelni spowodowałaby, że osoby 

o niższym statusie społeczno-ekonomicznym miałyby większe możliwości po-

dejmowania nauki. Dodatkową pomocą byłaby rozbudowa oferty tanich aka-

demików oraz inne formy stypendialne. Na wzrost jakości usług edukacyjnych 

miałyby wpływ ustawowe uregulowania zasad finansowania badań naukowych 

                                                      
17 Program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Człowiek jest najważniejszy, 

http://psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wyborczy_PSL_260811.pdf, 13.04.2012. 
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oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla podmiotów gospodarczych wdrażają-

cych osiągnięcia polskich uczonych. Wszelka działalność środowisk oraz insty-

tucji kultury i sztuki powinna być rozwijana i wspomagana za pomocą dotacji. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca także dużą uwagę na rozwój budownic-

twa mieszkaniowego i opowiada się za rozwojem budowy mieszkań dla mało 

i średnio zarabiających rodzin oraz przywróceniem rangi taniego budownictwa 

spółdzielczego. Pomoc najbardziej potrzebującym powinna pochodzić także 

z instytucji pomocy społecznej i świadczenia te winny być corocznie walory-

zowane. Partia dopuszcza także możliwość czasowego łączenia zasiłków dla 

bezrobotnych i z pomocy społecznej z dochodami z pracy oraz widzi potrzebę 

wprowadzenia nowej kategorii pomocy biednym rodzinom, tj. „socjalnej pracy 

interwencyjnej”. Sojusz uważa, że zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa 

w zakresie publicznej ochrony zdrowia jest konstytucyjnym obowiązkiem rzą-

du, a propozycja wprowadzenia maksymalnego rocznego limitu wydatków na 

leki byłaby dużym wsparciem dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytu-

acji materialnej. Podobnie jak w przypadku innych ugrupowań, istotnym punk-

tem programu SLD jest zapewnienie każdemu dziecku bezpłatnego miejsca 

w publicznym żłobku i przedszkolu oraz zmiana sposobu finansowania placó-

wek poprzez zagwarantowanie subwencji z budżetu. Ugrupowanie to widzi 

także konieczność zwiększenia wydatków na sport do poziomu 0,5% PKB do 

roku 2015
18

. 

Ugrupowanie Ruch Palikota zdecydowanie w najmniejszym stopniu  

– w stosunku do pozostałych partii parlamentarnych – porusza sprawy dotyczą-

ce usług społecznych. W kwestiach zdrowotnych program tej partii zakłada 

przeznaczenie większych kwot na profilaktykę oraz powołanie rad pacjentów 

przy centralnych instytucjach zdrowotnych i w szpitalach. W radach pacjenci 

wspólnie z zarządzającymi służbą zdrowia pracowaliby nad tym, jak poprawić 

jej funkcjonowanie. Ruch Palikota dąży do odejścia od indywidualnych testów 

w szkole na rzecz nauczenia zdolności do pracy zespołowej i postuluje o zwięk-

szenie nakładów na kulturę do 1% ze środków budżetu państwa. Ponadto popie-

ra politykę powszechnej dostępności do żłobków i przedszkoli
19

. 

                                                      
18 Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratyczne Jutro bez obaw, www.sld.org.pl, 

13.04.2012. 

19 Program Ruchu Palikota, www.ruchpalikota.org.pl, 13.04.2012. 
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Tabela 3  

Obecność usług społecznych w programach partii politycznych wchodzących w skład 

Sejmu VII kadencji 

Usługi społeczne PiS PO PSL SLD Ruch 

Palikota 

Ochrona zdrowia  + + + + + 

Oświata, wychowanie, edukacja  + + + + + 

Kultura  + +  + + 

Kultura fizyczna i rekreacja  + +  +  

Pomoc i opieka społeczna  +  + +  

Mieszkalnictwo  +  + +  

Bezpieczeństwo publiczne  +  + +  

Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowanie 

Przedstawione powyżej programy dowodzą, że wszystkie ugrupowania 

w mniejszym lub większym stopniu, niezależnie od orientacji, w swoich pro-

gramach ustosunkowują się do konieczności świadczenia usług społecznych. Za 

liderów w tej materii można uznać PiS oraz SLD, partie te z dużą precyzją 

przedstawiają bowiem szerokie spektrum rozwiązań najbardziej istotnych pro-

blemów, skorelowanych z usługami społecznymi. Pomimo że PO stworzyła 

obszerny program, który ma zamiar zrealizować w obecnej kadencji, to w zasa-

dzie nie porusza w nim spraw mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego ani 

pomocy społecznej. Natomiast PSL swoje postulaty przedstawia w sposób bar-

dzo ogólny, zarysowując jedynie pożądane efekty przyszłych działań. W pro-

gramie nie zawarto ani konkretnych problemów społecznych, ani – tym bardziej 

– propozycji ich rozwiązań. Ruch Palikota – obok kwestii dotyczących wycofa-

nia obowiązkowych lekcji religii ze szkół, rozdzielenia instytucji państwa od 

kościoła, legalizacji związków partnerskich i miękkich narkotyków – jedynie 

w minimalnym stopniu odniósł się do usług społecznych, w szczególności do 

kultury, ochrony zdrowia i wychowania przedszkolnego.  
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POLITICAL CONDITIONS OF PROVIDING SOCIAL SERVICES  

Summary  

Started in Poland at the beginning of the 90 – the transformation of social policy is 

not a finished process. The model, which formed in the coming years will decide the 

politicians and local government elected in democratic elections. This article aims to 

examine their views on the provision of social services, expressed in the programs of 

political parties making up the seventh term of the Parliament. These analyzes are also 

important for this reason that the regional authorities, especially among the regional 

assemblies are elected in local elections, which are much more partisan than at other 

levels of elections to local government. 

The analyzes show that all parties, to a lesser or greater extent, regardless of the 

orientation in their programs related to social services. As leaders in this matter can be 

considered PiS and SLD, which is lots of high precision show a wide range of solutions 

to all problems linked with the social services.  

Translated by Agnieszka Szczudlińska-Kanoś  
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JAKOŚĆ Z PUNKTU WIDZENIA SYSTEMU ŚWIADCZENIA USŁUGI 

Wprowadzenie  

W literaturze przedmiotu wiele miejsca zajmują uwagi na temat jakości 

usług w kontekście doświadczeń klienta. Zagadnienie to bada się i analizuje na 

wiele sposobów oraz z różnych punktów widzenia. W artykule zwrócono 

szczególną uwagę na organizację usługową dostarczającą jakość, która powodu-

je doświadczanie jakości przez klientów. Badaniami jest objęta także jakość 

widziana z perspektywy przedsiębiorstwa. Jakość może być pojmowana na pięć 

podstawowych sposobów, a mianowicie:  

– w aspekcie transcendentnym,  

– w oparciu na produkcie,  

– bazująca na użytkowniku,  

– w ujęciu produkcyjnym  

– definiowana w oparciu na wartości
1
.  

Zaprezentowana systematyka jest jedną z najszerszych i prawdopodobnie 

najbardziej trafnych. Autor wywiódł ją z przemysłowych doświadczeń zarzą-

dzania jakością. Należy zwrócić uwagę, że na potrzeby zarządzania operacjami 

podstawowymi w przedsiębiorstwach wykorzystuje się bardzo często definicję 

jakości zaczerpniętą z normy ISO 9000, w której jakość jest rozumiana jako 

                                                      
1 D.A. Garvin, Managing Quality. The Strategic and Competitive Edge, The Free Press, 

New York 1988, s. 40. 
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stopień spełnienia ustalonych wymagań przez inherentne cechy produktu
2
. De-

finicja ta w zakresie znaczeniowym pokrywa się z zaprezentowanym produk-

cyjnym ujęciem jakości i ma szerokie zastosowanie w sferze świadczenia usług. 

Wciąż trwają prace nad pogłębieniem zrozumienia natury usług, w tym ro-

li klienta przy ich świadczeniu. Podkreśla się interakcyjną naturę usług oraz 

dynamizm występujący przy współpracy usługodawcy z klientem, jednak 

w proponowanych teoriach nie znajduje się wiele odniesień do jakości. Warto 

zatem zastanowić się nad procesem realizacji usług i tym, w jaki sposób osiąga 

się jakość doświadczaną przez klientów? Interesujące jest też, czy rozpo-

wszechnione produkcyjne rozumienie jakości wystarczy dla zarządzania syste-

mem świadczenia usług w warunkach występowania bliskich interakcji usługo-

dawcy z konsumentami? Celem artykułu jest analiza wybranych teorii usługo-

wych ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty związane z systemem 

świadczenia usługi, a także próba uchwycenia sposobu rozumienia jakości 

usług, który będzie właściwy dla dynamicznego i interakcyjnego procesu 

świadczenia usługi.  

1. Konsekwencje współtworzenia wartości oraz procesowej natury usług  

Znaczenie interakcji z konsumentem podkreśla się wielokrotnie, m.in. 

w ramach koncepcji współtworzenia wartości
3
 czy logice dominacji usług

4
. 

Według nich usług nie powinno się analizować i badać jako oferty usługowej
5
, 

oferta jest bowiem uprzednio przygotowana i konsument usługi może się na nią 

zgodzić lub nie, tzn. może ją nabyć albo zrezygnować z jej nabycia, jak to się 

dzieje w przypadku większości wyrobów. Właściwsze wydaje się traktowanie 

usługi jako wspólnie wytworzonej wartości dla klienta. Grönroos proponuje 

określenie „wartość w użyciu”, zakładając, że wartość nie może być po prostu 

dostarczona klientowi przez usługodawcę, lecz powstaje dopiero wtedy, gdy 

                                                      
2 Na podstawie pkt 3.1.1. i pkt 3.1.2 normy EN ISO 9000:2005. 

3 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-creation experiences: the new practice in value crea-

tion, „Journal of Interactive Marketing” 2004, vol. 18, nr 3. 

4 R.F. Lusch, S.L. Vargo, Model of exchange shifts toward service, „Marketing News” 

2004, January 15. 

5 B. Edvardsson, A. Gustafsson, I. Roos, Service portraits in service research: a critical re-

view, „International Journal of Service Industry Management” 2005, vol. 16, nr 1, s. 118. 
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klient konsumuje usługę
6
. Według koncepcji wartości w użyciu, wartość po-

wstaje w trakcie używania przez klienta zasobów zaangażowanych w usługę, 

czyli konsumpcji. Powstawanie wartości w trakcie konsumpcji z założenia jest 

zależne od kontekstu, a także zmienia się wraz z kontekstem. Usługa jest po-

strzegana przez klienta w subiektywny i każdorazowo różny sposób. 

Produkt usługowy ma charakter procesowy i dotyczy to obu stron uczest-

niczących w tym procesie (procesowy charakter mają także doświadczenia 

klientów zaangażowanych w usługi). W literaturze podkreśla się, że mówiąc 

o procesowym charakterze doświadczeń klientów w usługach, zawsze uwzględ-

nia się upływ czasu, a także fazy i etapy, które składają się na przebieg tego 

procesu
7
. Proces doświadczeń wiąże się z transformacją i zmianami, jakie za-

chodzą w trakcie procesu. Zdarzenia zachodzące w jednej jego fazie determinu-

ją kolejne fazy. Aktywności i interakcje zachodzą równocześnie, a także kolejno 

po sobie
8
. Procesowy charakter doświadczeń klientów powoduje ponadto, że 

każdy następny etap procesu czerpie z etapu go poprzedzającego. Naturalną 

konsekwencją takiego charakteru usługi jest założenie, że oczekiwania i potrze-

by klienta mogą dynamicznie zmieniać się w trakcie procesu. Część tych po-

trzeb i oczekiwań wyłania się wskutek uprzednio doświadczonych etapów pro-

cesu usługowego. Rozpoczynając proces, klient przychodzi z pewnym układem 

potrzeb i oczekiwań. Dynamiczny proces obsługi wpływa na niego w taki spo-

sób, że oczekiwania i potrzeby nabierają nowych kształtów i znaczeń i dzieje 

się to w trakcie pojedynczego procesu usługi. Usługodawca często nie jest pew-

ny (czasami nawet nie wie), czego dokładnie w wybranych aspektach oczekuje 

konsument od usługi na początku procesu. Dopiero w trakcie procesu usługo-

wego objawia się to sukcesywnie i jest zarazem kształtowane przez następujące 

po sobie etapy świadczenia usługi. 

Takie spojrzenie na usługę jest spójne z tym, co podaje się w literaturze 

przedmiotu. Wielu autorów dowodzi, że doświadczenia klienta w usługach są 

wyjątkowe dla każdego indywidualnego klienta. Dzieją się one w określonej 

                                                      
6 C. Grönroos, A. Ravald, Service as business logic: implications for value creation and 

marketing, „Journal of Service Management” 2011, vol. 22, nr 1, s. 8. 

7 A. Helkkula, Characterising the concept of service experience, „Journal of Service Man-
agement” 2011, vol. 22, nr 3, s. 376. 

8 K. Heinonen, T. Strandvik, K.J. Mickelsson, B. Edvardsson, E. Sundstrom, P. Andersson, 

A customer-dominant logic of service, „Journal of Service Management” 2010, vol. 21, nr 4, 
s. 544. 
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chwili, mają własne miejsce, a także własny kontekst sytuacyjny
9
. Podkreśla się 

też, że współtworzenie wartości ma charakter synchroniczny i jest interaktyw-

ne
10

. Jeszcze inni autorzy postrzegają proces współtworzenia wartości jako serię 

dwustronnych interakcji i transakcji, które angażują konsumenta i dostawcę 

usługi
11

. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podczas usługi konsument 

wchodzi w dialog z usługodawcą. Dialog ten może zachodzić na różnych eta-

pach świadczenia usługi i mieć różne formy, ale jest to interaktywne wzajemne 

uczenie się
12

. W tej dwustronnej interakcji zachodzi przede wszystkim wymiana 

informacji oraz wiedzy. Konsument pozyskuje wiedzę, która pozwala mu 

kształtować jego oczekiwania, upewniać w odniesieniu do nich albo je weryfi-

kować. Producent usługi dowiaduje się sukcesywnie w trakcie realizacji usługi, 

na poziomie coraz bardziej szczegółowym, czego od niego oczekuje klient, jeśli 

chodzi o treść usługi. W takim układzie przepływu informacji i wzajemnego 

uczenia się należy podkreślić występowanie przestrzeni do tzw. efektu wow, 

czyli zaskoczenia klienta propozycją dodatkowej wartości
13

. Edvardsson wraz 

z zespołem podkreślają konieczność uwzględnienia w systemie świadczenia 

usług antycypowania potrzeb klienta przez usługodawcę
14

, co jest tożsame 

z dostarczaniem klientowi dodatkowej, nieoczekiwanej przez niego wartości. 

We współtworzeniu wartości znajduje się wiele przestrzeni dla inicjatywy 

i kreatywnej roli usługodawcy, co służy zwiększeniu wartości w odbiorze klien-

tów i może okazać się bardzo ważne. Dostarczanie wartości nieoczekiwanej 

przez klientów jest dopełnieniem koncepcji współtworzenia wartości w usłu-

gach.  

                                                      
9 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-creation..., s. 10. 

10 R. Ramirez, Value co-production: intellectual origins and implications for practice and 

research, „Strategic Management Journal” 1999, vol. 20, nr 1. 

11 A.F. Payne, K. Storbacka, P. Frow, Managing the co-creation of value, „Journal of the 

Academy of Marketing Science” 2008, nr 36, s. 89. 

12 D. Ballantyne, Dialogue and its role in the development of relationship specific know-

ledge, „Journal of Business and Industrial Marketing” 2004, nr 19 (2), s. 114. 

13 A. Helkkula, Characterising..., s. 371; S. Hyken, The cult of customer, John Wiley 

& Sons, Hoboken 2009; J. Carlzon, Moments of truth, Ballinger Publishing Company 1987. 

14 B. Edvardsson, G. Ng, C.Z. Min, R. Firth, D. Yi, Does service-dominant design result in 

a better service system?, „Journal of Service Management” 2011, vol. 22, nr 4, s. 547. 
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2. Wybrane praktyczne sytuacje usługowe  

Jak wynika z wyżej przeprowadzonych rozważań, zmiany preferencji 

klientów mogą być bardzo dynamicznie i zachodzić nawet z etapu na etap poje-

dynczego procesu świadczenia usługi. Ponadto klienci pozytywnie przyjmują 

antycypowanie ich potrzeb, niewyrażonych oraz nieuświadomionych. Analizu-

jąc dokładnie wiele z usług, można dostrzec, że sytuacje takie są dość często 

spotykane. Jako przykład weźmy usługę wizażu albo fryzjerską. Klientka przy-

chodzi często z pewną ideą, którą dzieli się z fachowym personelem, jednak ten 

proponuje często własne rozwiązanie, dobrane indywidualnie do stylu tej 

klientki. Po wykonaniu części czynności klientka zazwyczaj wyraża swoje opi-

nie i to pozwala fachowemu wizażyście albo styliście fryzur kształtować usługę 

stosownie do wyłaniających się preferencji klientki. W takiej usłudze jest wiele 

miejsca na propozycje i spontaniczne działania ze strony fachowego personelu, 

które prowadzą do pozytywnego zaskoczenia klientek. Dochodzi do niego 

wówczas, gdy personel trafia w niewyrażone gusta estetyczne klientek, gdy 

antycypuje ich potrzeby, czasami pozwala im się wydobyć lub wręcz je tworzy. 

Zjawisko wyłaniania się potrzeb klientów występuje w wielu innych usłu-

gach. Przykładowo w usługach medycznych lekarz prowadzący pacjenta po 

postawieniu diagnozy obserwuje uważnie, jak pacjent reaguje na podjętą meto-

dę leczenia i w zależności od tej reakcji rozwija przyjęty kierunek albo próbuje 

innych metod. Reakcja pacjenta ma podstawowy wpływ na przebieg kolejnych 

etapów usługi (leczenia), jednak w trakcie procesu dochodzenia do zdrowia 

zmieniają się oczekiwania pacjenta odnośnie do sposobu traktowania go przez 

personel, także te, których pacjent nie wyraża w sposób bezpośredni. Gdy pa-

cjent rozpoczyna leczenie i jest obciążony cierpieniem, słowa współczucia ze 

strony personelu mogą wywołać w nim bardzo pozytywne zaskoczenie, jednak 

już na etapie szybkiego powrotu do zdrowia pacjent odbierze jako pozytywne 

zaskoczenie żart przygotowany przez personel. Na różnych etapach rehabilitacji 

i przy zmieniającym się nastroju pacjenta można zakładać, że innego typu 

bodźce wywołają w pacjencie „efekt wow”. 

Podobny dynamizm przebiegu procesu usługi dostrzega się także w innych 

rodzajach usług. Na przykład zostawiając auto w warsztacie naprawczym, kie-

rowca zleca zazwyczaj wykonanie pewnej usterki technicznej albo też prac 

o charakterze obsługowym i diagnostycznym. W trakcie ich wykonywania me-

chanicy odkrywają nieraz inne usterki, a wówczas tworzy się nowa potrzeba 
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i fachowcy kontynuują naprawę. Kontynuacja naprawy, tj. rozszerzenie usługi, 

zależy od decyzji klienta. Takie rozszerzenie usługi może wywołać różne skut-

ki. Załóżmy, że zdiagnozowano zużycie tarcz układu hamulcowego. Jeden 

klient zareaguje: „jak dobrze, że naprawili mi przy okazji te tarcze hamulcowe, 

teraz już jestem pewny, że jeżdżę całkowicie bezpiecznym autem”; a inny uzna 

taką poszerzoną usługę za „niepotrzebny wydatek”, ponieważ w jego mniema-

niu te tarcze hamulcowe mogłyby pracować bezpiecznie jeszcze przez co naj-

mniej dziesięć tysięcy kilometrów. 

Istnieją także usługi, w których sukcesywne i zindywidualizowane odczy-

tywanie potrzeb klientów jest wpisane w każdy pojedynczy przebieg procesu 

usługowego. Przykładowo usługa architekta wnętrz polega na ciągłej pracy 

z klientem i wydobywaniu z niego jego własnych potrzeb odnośnie do funkcji 

poszczególnych pomieszczeń. Ponadto projektowanie wnętrz to z jednej strony 

odkrywanie wrażliwości estetycznej każdego klienta, zaś z drugiej  

– proponowanie oryginalnego rozwiązania, którego klient nie może mieć 

w sferze swoich sprecyzowanych oczekiwań (gdyby miał je sprecyzowane, 

wówczas pewnie nie zdecydowałby się na zakup takiej usługi). Odczytywanie 

i kształtowanie oczekiwań klientów wraz z zaskakiwaniem ich swoimi rozwią-

zaniami wydaje się stanowić sedno usługi projektowania wnętrz. 

Można z pewną ostrożnością założyć, że z mniejszą lub większą intensyw-

nością w każdym procesie usługowym występują pętle odkrywania wyłaniają-

cych się informacji o potrzebach klientów, a także pętle zebrania informacji 

o tym, jak jest oceniany stan realizacji usługi przez klientów. W każdym proce-

sie usługowym istnieje możliwość wychodzenia poza rutynę realizacji usługi, 

a także poza oczekiwania wyrażone przez klientów, w zamiarze dostarczenia im 

dodatkowej wartości i ich pozytywnego zaskoczenia. Jednocześnie należy pod-

kreślić, że praktycznie każda usługa opiera się w pewnej części na stałych wy-

tycznych, tj. standardach przyjętych i wdrożonych przez danego usługodawcę, 

które stanowią ważny wyznacznik jakości usług tego przedsiębiorstwa.  

3. Trzy składniki jakości usług  

Uwzględniając przywołane przykłady oraz zaprezentowane implikacje 

koncepcji teoretycznych, można wskazać na trzy składniki jakości usług. Pierw-

szym z nich jest jakość według zdefiniowanego wzorca, czyli w tzw. produk-
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cyjnym rozumieniu, drugim składnikiem jest jakość według wyłaniającego się 

wzorca, a trzecim jakość według niepewnego wzorca. Należy podkreślić, że te 

trzy składniki dotyczą jakości widzianej z perspektywy systemu świadczenia 

usługi i wszystkie razem prowadzą do osiągnięcia jakości doświadczanej przez 

klientów. Podstawą do wyodrębnienia powyższych składników jest wiedza 

o pożądanym stanie usługi, która ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia 

przebiegu operacji usługowych. Wiedza o wzorcu jakości (który zawsze ma 

źródło w oczekiwaniach klientów) determinuje odpowiednie przygotowanie 

zasobów ludzkich oraz pozostałych zasobów, odpowiednie procedury i rutyny 

organizacyjne, a także odpowiednie przygotowanie systemów informacyjnych. 

Trzy składniki tworzące jakość usług przedstawiono w formie schematu na 

rysunku 1. 

Pierwszy z elementów stanowi typowe rozumienie jakości w systemie 

produkcyjnym i polega na dążeniu do doskonałości pojmowanej jako ściśle 

zdefiniowany stan cech, który jest znany i możliwy do uchwycenia przez odpo-

wiednie pomiary. Jakość określonego wzorca to stopień spełnienia wymagań 

zawartych w projekcie usługi. Jednym z ważnych składowych tego elementu 

jakości jest stopień przystosowania wyposażenia usługi do określonego wzorca. 

Wyposażenie materialne przygotowuje się zazwyczaj jednorazowo i funkcjonu-

je ono jako zastane przed każdym procesem usługi. Jakość według określonego 

wzorca może być opisana dość wyczerpująco i w dość precyzyjnych katego-

riach, ale nie należy jej utożsamiać z bezwzględnie niezmiennym wzorcem, tj. 

wymagania jakościowe będą się zmieniły w mniejszym lub większym stopniu 

wraz z upływem czasu. Przykładowo wyposażenie usługi modyfikuje się i aran-

żuje stosownie do nowych założeń dotyczących realizowanej usługi. Tutaj cho-

dzi natomiast o wzorzec o stałym charakterze z uwzględnieniem punktu widze-

nia pojedynczego procesu realizacji usługi.  
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Rys. 1. Trzy składniki jakości usług 

Źródło: opracowanie własne.  

Duże znaczenie dla organizacji ma fakt, że już przed rozpoczęciem proce-

su usługi wiadomo, co ta jakość oznacza, tj. personel i menedżerowie mają ja-

sne wyobrażenie, czym jest jakość, a tym samym, do czego należy dążyć. Ten 

element jakości usług może funkcjonować w organizacji usługowej jako okre-

ślone standardy, w tym dokładnie opisane procedury czy tzw. blue printy usłu-

gi. Może być też zawarty jako przyjęte i uznawane za słuszne sposoby postę-

powania określane jako rutyny organizacyjne. Ten element jakości usług dość 

dobrze poddaje się pomiarom od strony organizacji. Na podstawie zgromadzo-

nych pomiarów można zatem gromadzić dane dotyczące jakości i wyciągać 

wnioski. Jakość określonego wzorca, jeśli chodzi o wiele jej aspektów, można 

mierzyć metodą tajemniczego klienta czy metodami służącymi do pomiaru pro-

cesów organizacyjnych. 
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jakośd
wyłaniającego
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etap n procesu
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- realizacja cech jakości

- wzorzec nieznany

- wzorzec nieznany na początku, ale odkryty w trakcie procesu usługi

- wzorzec  określony zanim rozpocznie się proces usługi
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Jakość według wyłaniającego się wzorca polega na tym, że w chwili roz-

poczęcia procesu świadczenia usługi podmiot świadczący usługę nie wie, jakie 

są wymagania klienta. Może się jedynie spodziewać, że pewne wymagania wy-

stąpią, ale nie ma w tym zakresie żadnej pewności. Wzorzec, do jakiego dąży 

wykonawca usługi, pojawia się w trakcie realizacji procesu – wyłania się. Ma-

my tu do czynienia z interakcyjnie wyłaniającym się indywidualnym wzorcem 

określonym na podstawie potrzeb klienta. Wzorzec ten wyłania się w symulta-

niczny sposób. W wielu przypadkach usługodawca będzie miał na niego wpływ 

i w pewnym zakresie może on być kształtowany przez usługodawcę. Jakość 

według wyłaniającego się wzorca polega na tym, że w chwili tworzenia danego 

etapu usługi (epizodu usługowego) odkrywany jest sens tego, co oznacza wyso-

ki poziom jakości.  

Zapewnienie wysokiej jakości „wyłaniającej się” wymaga zbierania od-

powiedniej wiedzy o kliencie w trakcie procesu usługi – odkrywania i śledzenia 

jego potrzeb. Jest to każdorazowe uczenie się organizacji, tego, czego oczekuje 

i czego mógłby oczekiwać dany klient. W jakości wyłaniającego się wzorca 

(symultanicznej) ważna jest szybkość i trafność odczytu tego, jaki jest wzorzec, 

do którego należy podążać. Nie można zdefiniować go na stałe. Ten komponent 

jakości usług jest przede wszystkim determinowany przez symultaniczną naturę 

usługi i należy uznać, że obie strony mają wpływ na jego kształtowanie. Jakość 

tego rodzaju realizuje się w krótkich cyklach, krótszych niż czas pojedynczego 

procesu świadczenia usługi. Jest to jakość dynamiczna, w odróżnieniu od jako-

ści według określonego wzorca, którą w dużej mierze można oprzeć na formali-

zacji działań związanych z procesem usługi. Trudno jest tu o przygotowanie się 

organizacji w sensie sztywnego standardu, ale możliwe jest przygotowanie po-

tencjału organizacji usługowej do zrealizowania różnych ewentualności wyła-

niających się wzorców jakości.  

Jakość według wyłaniającego się wzorca można mierzyć w kategoriach 

pomiarów procesu organizacyjnego, ale można spodziewać się, że trudno bę-

dzie zrobić to w sposób wyczerpujący. Cenną informację zwrotną o stanie jako-

ści w odniesieniu do tego rodzaju jakości można otrzymać poprzez pomiar per-

cepcji klientów, tj. jakości w sensie doświadczeń klientów. 

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie oczekiwana klientów są i mogą 

być wyrażone. Jednocześnie w relacji usługodawca–usługobiorca to usługo-

dawca jest tą stroną, która proponuje potencjał wartości dla klienta. Tworzy się 

więc miejsce dla jakości niepewnego wzorca – jakości, która jest próbą odpo-
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wiedzi na niewyrażone, a często także nieuświadomione oczekiwania klientów. 

Jakość według niepewnego wzorca wiąże się z założeniem, że każdy klient 

dobrze przyjmuje bycie pozytywnie zaskakiwanym w związku z realizowaną 

usługą. 

Jakość według niepewnego wzorca polega na tym, że ani klient, ani usłu-

godawca nie są pewni, co powinno być zrealizowane, a także, jak wygląda po-

żądany wzorzec doskonałej jakości. Ten element jakości wiąże się przede 

wszystkim ze spontanicznością ze strony personelu świadczącego usługę. Jest to 

jakość, która zawiera dużą przestrzeń dla twórczego podejścia ze strony przed-

siębiorstwa usługowego. To próba zindywidualizowanego trafienia w sferę 

potrzeb klienta, która nie jest wyrażana wprost ani dokładnie skonkretyzowana. 

Wraz z niepewnością co do wzorca jakości występuje niepewność odnośnie do 

tego, czy propozycja usługodawcy spotyka się z dobrym przyjęciem przez 

klienta. Może wystąpić sytuacja przeciwna względem intencji usługodawcy, 

tzn. klient może odebrać propozycję jako pogorszenie poziomu jakości. O stanie 

jakości usługodawca najczęściej może się przekonać dopiero po fakcie, dlatego 

w jakości według niepewnego wzorca bezwzględnie podstawowe znaczenie ma 

szybkie uczenie się na podstawie reakcji klienta, a także błyskawiczne oraz 

trafne antycypowanie jego oczekiwań. Jakość według niepewnego wzorca do-

brze koresponduje z koncepcją momentów prawdy w usługach, tj. ten element 

jakości ma duży potencjał tworzenia momentów magii, ale należy zaznaczyć, że 

nie jest to jedyne ich źródło. Pomiaru jakości według niepewnego wzorca naj-

odpowiedniej można dokonać przez zebranie oceny doświadczeń klientów. 

Należy mierzyć przede wszystkim zdarzenia krytyczne. 

Ważne jest pytanie, na ile ten element jakości może być celowo przygoto-

wany w rozumieniu szczegółowo przygotowanych procedur. Z założenia jakość 

tego typu osiąga się poprzez przygotowanie odpowiedniego potencjału organi-

zacji usługowej, np. odpowiednie wytrenowanie i ukierunkowanie personelu 

bezpośredniego kontaktu. Natomiast jeśli są to celowo przygotowane procedury 

postępowania, które uruchamia organizacja usługowa w nadziei zaskakiwania 

klientów, to można je traktować jako pierwszy element jakości usług.  

Podsumowanie 

Jakość – tak jak rozumie się ją w organizacji – ma charakter relacji, tzn. 

zawsze stanowi odniesienie stanu faktycznego do pewnego wzorca. Czasami 
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wzorzec ten jest ściśle określony, jak np. w przypadku cech technicznych wyro-

bu, a czasami stanowi pewien zarys, np. wyobrażenie twórcy jakości. Nawet 

jakość w sensie transcendentnym to podążanie za pewnym wzorcem doskonało-

ści, z tym że wzorzec ten jest niezwykle ulotny. Na takiej samej zasadzie, tj. 

zwracając uwagę na charakter wzorca, wyodrębniono trzy składniki jakości 

usług. Każdy z elementów charakteryzuje się różnym stopniem określenia 

wzorca jakości, a wszystkie razem współistnieją ze sobą, łącznie prowadząc 

powstawanie doświadczeń jakości wśród klientów. Zasadnicze rozróżnienie 

pomiędzy składnikami biorą się z wyprzedzenia informacji o pożądanym wzor-

cu jakości. Usługodawca może znać go przed rozpoczęciem usługi, dowiedzieć 

się o nim w trakcie usługi albo dopiero po fakcie – gdy zorientuje się, czy miał 

trafne założenie co do preferencji klienta. 

Rozróżnienie trzech składników jakości usług jest spójne z teoriami doty-

czącymi współtworzenia wartości z klientami w realizacji usług. W ramach 

trzyskładnikowego spojrzenia na jakość usług starano się uwzględnić proceso-

wy i dynamiczny charakter procesu świadczenia usługi, w którym dochodzi do 

symultanicznych interakcji pomiędzy klientem a usługodawcą. Przedstawiona 

argumentacja wskazuje, że tradycyjne produkcyjne rozumienie jakości jest nie-

wystarczające na potrzeby zarządzania jakością operacjami usługowymi.  

QUALITY MEANING FROM THE PERSPECTIVE  

OF SERVICE PROVIDING SYSTEM  

Summary  

The study aims to analyze recent service theories considering some aspects of ser-

vice providing system, as well as to identify the understanding the quality in services 

which will reflect dynamic and interactive nature of service providing process. Having 

a few practical examples and summarised implications of theoretical concepts there 

were identified three components of service quality. The first one might be called as the 

quality of known specifications, and this is exactly what is meant by traditional ap-

proach to quality management.  

The second one is considered as the quality of emerging standards, and the third 

one as the quality of uncertain standards. The arguments presented in the paper indicate 



76 Wiesław Urban 

the scarcity of the traditional understanding of the quality, namely the production mean-

ing of quality. 

Translated by Wiesław Urban  
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E-USŁUGI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH 

Wprowadzenie  

Serwicyzacja życia stała się faktem. Obecnie nie jest kluczowe pytanie: 

czy mówimy o rozwoju usług w ogóle (rozwoju podaży usług, rozwoju popytu 

na usługi), ale jakie usługi się rozwijają i o jakim wzroście można mówić. Za-

równo rozwój społeczeństwa informacyjnego, jak i gospodarki opartej na wie-

dzy stanowi doskonałe zaplecze do rozwoju rynku usług świadczonych drogą 

elektroniczną (e-usług), a niezbędność występowania e-usług na rynku wywoła-

ła duże zainteresowanie tą problematyką wśród ekonomistów.  

1. E-usługi – definicja i zakres pojęcia  

Świadczenie e-usługi w Polsce jest uregulowane ustawą
1
. Za usługę uznaje 

się wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odle-

głość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesy-

łanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania 

włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości 

                                                      
1 Ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU, 2002, nr 144, 

poz. 1204. 



78 Robert Wolny 

nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej 

(w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne)
2
.  

Określenie w polskim prawodawstwie e-usług jest pochodną definicji za-

pisanej w dyrektywie o handlu elektronicznym przyjętej przez Parlament Euro-

pejski, w której usługi społeczeństwa informacyjnego obejmują wszystkie usłu-

gi świadczone normalnie za wynagrodzeniem, na odległość, za pomocą urzą-

dzeń elektronicznych do przetwarzania (łącznie z kompresją cyfrową) oraz 

przechowywania danych na indywidualne żądanie usługobiorcy
3
.  

W praktyce obrotu gospodarczego kategoria e-usług jest definiowana jako 

usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomaty-

zowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne
4
. W literatu-

rze przedmiotu u-usługi są definiowane jako nowa formuła świadczenia usług, 

a tym samym zaspakajania potrzeb, przy wykorzystaniu Internetu, od momentu 

kontaktowania się firmy z klientem (indywidualnym lub instytucjonalnym) 

w celu przedstawienia oferty poprzez zamówienie usługi, jej świadczenie i kon-

takt po wykonaniu usługi
5
. 

Zgodnie z Ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do 

usług świadczonych drogą elektroniczną zalicza się usługi świadczone za po-

mocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na 

ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udzia-

łu człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest 

niemożliwe
6
. Do usług elektronicznych należy w szczególności zaliczyć: 

– tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarządzanie 

programami i sprzętem; 

– dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień; 

                                                      
2 Art. 2, pkt 4 Ustawy z 18 lipca 2002 roku… 

3 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 roku 

w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 

handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), 
art. 17. 

4 www.parp.gov.pl . 

5 A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 44.  

6 Art. 2, pkt 26 Ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU 2004, 

nr 54, poz. 535.  
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– dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz da-

nych; 

– dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardo-

wych, jak również przekazów o charakterze politycznym, kulturalnym, 

artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji 

o wydarzeniach; 

– usługi kształcenia korespondencyjnego. 

W takim rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług do e-usług nie 

zalicza się usług nadawczych radiowych i telewizyjnych (chyba że program 

radiowy lub telewizyjny jest nadawany wyłącznie za pośrednictwem Internetu 

lub podobnej sieci elektronicznej) oraz usług telekomunikacyjnych. 

Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że za e-usługę moż-

na uznać wyłącznie usługę, która: 

– polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów tele-

informatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. 

przez Internet;  

– jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (zindywiduali-

zowana);  

– jest realizowana bez konieczności przebywania obu stron jednocześnie 

w tej samej lokalizacji (zdalnie);  

– spełnia warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione za-

pytanie czy zamówienie. 

Usługi różnią się od dóbr zawartością komponentów materialnych. Doty-

czy to również e-usług, które podobnie jak usługi charakteryzują się specyficz-

nymi cechami. Większość cech usług świadczonych w sposób tradycyjny moż-

na przenieść na e-usługi, jednak pewne cechy charakteryzujące usługi nie mogą 

być atrybutami e-usług. Do cech e-usług należy zaliczyć: 

– komplementarność i substytucyjność e-usług oraz dóbr materialnych; 

– mniejszą trudność standaryzowania (w porównaniu z usługami świad-

czonymi w sposób tradycyjny) ze względu na ich niejednorodność;  

– niemożność wzięcia ich w posiadanie (niemożność nabycia praw wła-

sności); 

– korzystanie z nich nie musi się dokonywać jednocześnie z ich świad-

czeniem;  

– możliwość rozdzielenia od osoby wykonawcy;  
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– możliwość elektronicznego zmaterializowania (materialny dowód ist-

nienia w postaci serwisu WWW).  

2. Rodzaje e-usług  

Usługi i e-usługi nie różnią się zasadniczo między sobą, a przynajmniej nie 

wpływa to na ich klasyfikację. Usługi świadczone w sposób tradycyjny mogą 

być świadczone online i odwrotnie e-usługa może mieć odpowiednik w świecie 

rzeczywistym, ale już sam sposób ich świadczenia będzie znacznie różnił się od 

usług świadczonych tradycyjnie. Należy wyróżnić następujące typy oferowa-

nych na rynku usług/e-usług:  

– usługi świadczone tylko online;  

– usługi świadczone online i tradycyjnie; 

– usługi świadczone tradycyjnie, ale informacja (rezerwacja, zakup bile-

tu) odbywa się online.  

Zakres świadczonych e-usług jest szeroki. W literaturze przedmiotu oraz 

w aktach prawnych można odnaleźć wiele przykładów takich usług. Najczęściej 

w klasyfikacji e-usług wymienia się: e-administrację, e-eduakcję, e-pracę, 

e-handel, e-komunikację, e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-kulturę, e-turystykę 

i e-zdrowie
7
. Charakterystykę wybranych e-usług wraz z przykładowymi czyn-

nościami dokonywanymi w ich ramach w Internecie przedstawiono w tabeli 1.  

Czynności dokonywanie w Internecie, które łączą wszystkie e-usługi, to 

poszukiwanie informacji. Obecnie e-konsumenci bardzo często poszukują in-

formacji w Internecie zarówno na temat dóbr, usług, jak i e-usług
8
.  

                                                      
7 Zob. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Ofi-

cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008; A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, 

E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009; T. Szopiński, E-konsument na 

rynku usług, CeDeWu, Warszawa 2012. 

8 Zob. M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwi-

ce 2011, s. 116–130.  
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Tabela 1  

Charakterystyka wybranych e-usług  

E-usługi  Czynności dokonywane w Internecie  

E-administracja Pobieranie formularzy, składanie formularzy, pozyskiwanie informacji 

E-edukacja 

Nauka na kursach i szkoleniach tematycznych, nauka języka, studiowanie 

na studiach licencjackich, studiowanie na studiach magisterskich, 

studiowanie na studiach podyplomowych  

E-praca Wyszukiwanie ofert pracy, zamieszczanie ofert pracy, rekrutacja, telepraca  

E-handel Sprzedawanie towarów, kupowanie towarów, porównywanie cen 

E-komunikcja  
Wysyłanie poczty, odbieranie poczty, rozmowy przez komunikatory, 

przekazywanie informacji i sprawdzanie informacji na stronach WWW 

E-bankowość 
Otwieranie rachunków i lokat, zaciąganie kredytów, dokonywanie 

przelewów, spłata kredytów i kart kredytowych,  

E-ubezpieczenia Obliczanie składki ubezpieczenia, zakup ubezpieczeń, zgłaszanie szkody 

E-kultura 

Zwiedzanie wirtualnego muzeum, oglądanie filmów i spektakli, zwiedzanie 

wirtualnej galerii, czytanie i słuchanie książek, czytanie gazet i czasopism, 

słuchanie radia, oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, oglądanie 

wideoklipów, sprawdzanie repertuaru, kupowanie biletów  

E-turystyka Kupowanie wycieczek, rezerwacja miejsc noclegowych, odprawa online, 

kupowanie biletów autobusowych, kupowanie biletów kolejowych 

E-zdrowie Wyszukiwanie informacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej, 

sprzedawanie leków, sprzedawanie sprzętu medycznego, monitorowanie 

stanu zdrowia, wyszukiwanie lekarzy specjalistów oraz przychodni 

i poradni, zapisy na wizyty 

Źródło: opracowanie własne.  

3. Korzystanie z e-usług w Polsce
9
  

E-usługi są przedmiotem wielu badań, w których rozpoznaje się zakres ich 

oferowania i korzystania z nich. Podaż e-usług reprezentują usługodawcy 

(przedsiębiorstwa usługowe), natomiast popyt zarówno konsumenci indywidu-

alni, jak i przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym korzystania z e-usług jest 

dostęp do Internetu.  

W ostatnich latach dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach i gospodar-

stwach domowych znacznie się poprawił. Przedsiębiorstwa powszechnie stosują 

komputery, zwykle połączone w sieci, z dostępem do Internetu. Internet stał się 

poważnym narzędziem biznesowym, służącym do realizacji m.in. transakcji 

                                                      
9 Dane wykorzystane w tej części pracy pochodzą z opracowania: Społeczeństwo informa-

cyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011, GUS, Warszawa 2012. 
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kupna, sprzedaży, wymiany informacji, rozliczeń finansowych czy komunikacji 

z rynkiem  

Tabela 2  

Przedsiębiorstwa mające dostęp do Internetu według wielkości oraz województw  

w styczniu 2011 roku (%) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu 

razem 

poprzez 

modem 

analogowy 

łącze 

szerokopasmowe 

wąskopasmowe 

łącza 

bezprzewodowe 

Ogółem 93,9 34,4 77,5 20,7 

według wielkości  

Małe (10-49) 92,6 35,8 73,5 17,5 

Średnie (50-249) 99,1 28,6 92,3 29,1 

Duże (250 i więcej) 99,7 30,0 98,9 58,2 

według województw  

Dolnośląskie  94,7 29,6 84,9 21,5 

Kujawsko-pomorskie  95,8 33,5 84,3 16,9 

Lubelskie  96,0 27,7 84,0 18,8 

Lubuskie  95,7 31,3 83,9 19,2 

Łódzkie  91,5 31,8 73,3 19,4 

Małopolskie  94,0 36,8 74,7 20,3 

Mazowieckie 95,4 33,2 83,3 26,1 

Opolskie  91,1 30,2 73,7 17,0 

Podkarpackie  93,8 27,6 80,9 14,8 

Podlaskie  95,6 37,8 76,3 14,9 

Pomorskie  94,0 27,8 82,3 22,4 

Śląskie  93,9 41,5 71,3 19,8 

Świętokrzyskie  85,6 39,8 59,9 16,9 

Warmińsko-mazurskie  93,7 33,2 79,3 14,4 

Wielkopolskie 92,4 37,9 70,9 22,2 

Zachodniopomorskie  94,9 40,9 72,3 22,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyni-

ki badań statystycznych z lat 2007–2011, GUS, Warszawa 2012. 

W roku 2011 niemal 94% przedsiębiorstw miało dostęp do Internetu, 

w tym niemal 3/4 za pośrednictwem łącza szerokopasmowego. Dostęp do Inter-

netu wzrasta wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Niemal wszystkie 

firmy zatrudniające powyżej 250 osób miało dostęp do Internetu (prawie 99,0% 

poprzez łącze szerokopasmowe). Biorąc pod uwagę lokalizację, najwięcej 
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przedsiębiorstw miało dostęp do Internetu w województwie lubelskim (96,0%), 

a najmniej w świętokrzyskim (85,6%), co zaprezentowano w tabeli 2 .  

Tabela 3  

Przedsiębiorstwa mające dostęp do Internetu według branż w styczniu 2011 roku (%) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu 

razem 

poprzez 

modem 

analogowy 

łącze 

szerokopasmo-

we 

wąsko-

pasmowe 

łącza 

bezprzewodo-

we 

Naprawa i konserwacja komputerów  

i sprzętu komunikacyjnego  
100,0 37,7 96,2 41,5 

Sektor ICT 99,4 26,8 96,3 49,6 

Informacja i komunikacja 99,4 29,4 97,7 47,9 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  99,1 35,0 96,4 33,4 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna 
98,4 25,3 91,9 27,2 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i parę wodną, dostawa 

wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami  

97,7 32,9 86,8 25,2 

Obsługa rynku nieruchomości  97,3 25,5 85,1 12,1 

Transport i gospodarka magazynowa  96,1 33,5 79,8 26,2 

Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych  
94,8 35,7 78,9 21,5 

Przetwórstwo przemysłowe  93,1 35,1 75,0 18,1 

Budownictwo  91,9 36,9 71,9 17,9 

Administrowanie i działalność 

wspierająca  
91,8 32,5 74,8 22,4 

Zakwaterowanie i gastronomia 87,6 34,0 67,5 16,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce… 

Biorąc pod uwagę branże, w jakich działają przedsiębiorstwa, można 

stwierdzić, że dostęp do Internetu był zróżnicowany. Wszystkie przedsiębior-

stwa zajmujące się działalnością dotyczącą naprawy i konserwacji komputerów 

i sprzętu komunikacyjnego miały w 2011 roku dostęp do Internetu. Z dostępu 

do sieci korzystało ponad 99% przedsiębiorstw z branż zajmujących się ICT, 

informacją i komunikacją oraz działalnością finansową i ubezpieczeniową. Jak 
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widać w tabeli 3, najmniejszy dostęp do Internetu miały przedsiębiorstwa 

świadczące usługi zakwaterowania i gastronomii (87,6%).  

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania dotyczące społeczeństwa 

informacyjnego, w tym korzystania z wybranych e-usług w polskich przedsię-

biorstwach. W roku 2010 zdecydowana większość przedsiębiorstw (niezależnie 

od wielkości i lokalizacji) korzystała z usług e-administracji. Co dziesiąte 

przedsiębiorstwo w 2010 roku dokonywało zakupów przez Internet (wśród 

przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób niemal co trzecie). Zakupy 

przez Internet dokonywało najwięcej przedsiębiorstw z województwa podla-

skiego, a najmniej z kujawsko-pomorskiego (tab. 4).  

Tabela 4  

Przedsiębiorstwa wykorzystujące sieci komputerowe do zakupów, sprzedaży i kontak-

tów z administracją publiczną według wielkości oraz województw w 2010 roku (%) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa wykorzystujące sieci komputerowe do 

zakupów sprzedaży 
kontaktów 

z administracją 

Ogółem 16,4 10,0 93,9 

według wielkości  

Małe (10–49) 14,1 8,3 92,6 

Średnie (50–249) 21,7 14,3 99,1 

Duże (250 i więcej) 44,5 29,0 99,7 

według województw  

Dolnośląskie  19,1 11,6 94,7 

Kujawsko-pomorskie  15,5 6,3 95,8 

Lubelskie  15,8 8,3 96,0 

Lubuskie  14,6 7,8 95,7 

Łódzkie  12,0 8,7 91,5 

Małopolskie  15,1 10,9 94,0 

Mazowieckie 20,7 11,7 95,4 

Opolskie  10,2 9,1 91,1 

Podkarpackie  13,0 7,1 93,8 

Podlaskie  13,7 11,9 95,6 

Pomorskie  15,9 9,6 94,0 

Śląskie  18,2 10,5 93,9 

Świętokrzyskie  14,7 9,4 85,6 

Warmińsko-mazurskie  14,6 6,0 93,7 

Wielkopolskie 15,5 11,5 92,4 

Zachodniopomorskie  14,7 8,3 94,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce… 
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Przedsiębiorstwa częściej dokonują zakupów przez Internet (wśród przed-

siębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób niemal co drugie). Zakupów przez 

Internet dokonuje prawie co piąte przedsiębiorstwo z województwa mazowiec-

kiego 

Biorąc pod uwagę branże, w jakich działają przedsiębiorstwa, można 

stwierdzić, że zakupów przez Internet dokonywało niemal 3/4 przedsiębiorstw 

dokonujących naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego 

oraz niemal co drugie z branży ICT i zajmujących się informacją i komunikacją. 

Sprzedaż przez Internet prowadziły najczęściej przedsiębiorstwa z tych samych 

branż (dotyczy to także kontaktów z administracją publiczną), co uwidoczniono 

w tabeli 5.  

Tabela 5  

Przedsiębiorstwa wykorzystujące sieci komputerowe do zakupów, sprzedaży  

i kontaktów z administracją publiczną według branż w 2010 roku (%) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa wykorzystujące sieci 

komputerowe do 

zakupów sprzedaży 
kontaktów 

z administracją 

Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu 

komunikacyjnego  
73,6 26,4 100,0 

Sektor ICT 54,8 19,1 99,4 

Informacja i komunikacja 47,7 24,2 99,4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 22,9   5,5 98,4 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  20,0 13,4 94,8 

Transport i gospodarka magazynowa  16,0   9,1 96,1 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i parę wodną, dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami  

15,4   1,4 97,7 

Przetwórstwo przemysłowe  13,8 11,6 93,1 

Administrowanie i działalność wspierająca  13,5   5,5 91,8 

Obsługa rynku nieruchomości  11,6   0,3 97,3 

Budownictwo  10,8   2,6 91,9 

Zakwaterowanie i gastronomia 10,4 11,4 87,6 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  . . 99,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce…  
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W 2011 roku 66,6% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do In-

ternetu, z czego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 76,1%, w miastach 

do 100 tys. mieszkańców 67,0%, a na wsi 61,2%.  

Tabela 6  

Częstotliwość korzystania z Internetu przez konsumentów w 2011 roku (%) 

Wyszczególnienie 

Częstotliwość korzystania z Internetu  

codziennie 

lub prawie 

codziennie 

przynaj-

mniej raz 

w tygodniu 

przynaj-

mniej raz 

w miesiącu 

rzadziej 

niż raz na 

miesiąc 

Ogółem 45,5 12,4 3,3 0,7 

w tym według 

Płci 
mężczyźni 47,7 12,1 3,2 0,7 

kobiety 43,5 12,6 3,5 0,8 

Wieku 

16–24  85,7   9,2 1,5 0,4 

25–34  69,5 14,6 3,1 0,8 

35–44  49,7 20,2 5,3 0,8 

45–54  30,9 15,2 5,6 0,9 

55–64  20,9   8,8 2,6 1,1 

65–74    7,5   2,7 1,2 0,3 

Wykształcenia 

podstawowe 

lub 

gimnazjalne 

35,3   5,6 1,2 0,5 

średnie 38,2 15,0 4,5 1,0 

wyższe 79,4 10,5 1,6 0,3 

Aktywności 

zawodowej 

aktywni  
pracujący 53,4 16,4 4,3 0,8 

bezrobotni 40,8 13,2 3,6 1,1 

bierni  

uczący się 90,9   7,2 0,6 0,4 

emeryci, 

renciści  
15,5   7,2 2,6 0,7 

Miejsca zamieszkania 

miasta 

powyżej 

100 tys. 

58,3 10,4 2,6 0,6 

miasta 

 do 100 tys.  
48,0 12,4 2,9 0,8 

wieś 33,4 13,8 4,3 0,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce… 

Wśród osób mących dostęp do Internetu ponad 45% korzystała z niego co-

dziennie lub prawie codziennie, a co dziesiąta co najmniej raz w tygodniu. Co-

dziennie lub prawie codziennie z Internetu korzysta niemal co drugi mężczyzna 

i nieco mniej kobiet. Częstotliwość korzystania z Internetu wzrasta wraz ze 
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spadkiem wieku konsumentów, wzrostem wykształcenia oraz wielkości miej-

scowości zamieszkania konsumentów. Z Internetu częściej korzystają uczący 

się i pracujący (tab. 6).  

Tabela 7  

Cele korzystania z Internetu przez konsumentów w 2011 roku (%) 

Wyszczególnienie 

Cele  

komuniko-

wanie się 

szkolenia 

i kształce-

nie 

usługi 

bankowe 

informacje 

zdrowotne 

rozwój 

zawodowy 

Ogółem 57,9 31,9 27,5 23,4 13,5 

w tym według 

Płci 
mężczyźni 59,0 30,7 28,4 19,4 13,7 

kobiety 57,0 32,9 26,6 27,0 13,4 

Wieku 

16–24  95,2 68,0 26,5 29,2 23,2 

25–34  84,7 45,1 49,8 33,7 28,3 

35–44  70,0 34,8 38,5 31,2 16,2 

45–54  45,7 21,2 23,9 21,0   6,9 

55–64  29,9 12,2 14,4 14,5   2,9 

65–74    9,7 4,4   3,8 5,5   0,5 

Wykształcenia 

podstawowe 

lub 

gimnazjalne 

41,3 27,4   4,5 10,7   4,4 

średnie 53,3 24,4 23,1 20,8 12,8 

wyższe 89,4 35,6 64,2 44,4 25,1 

Aktywno-

ści 

zawodo-

wej 

aktywni  
pracujący 69,9 35,9 40,4 29,1 16,3 

bezrobotni 54,9 25,1 17,8 19,6 34,7 

bierni  

uczący się 98,3 76,0 20,9 29,4 15,9 

emeryci, 

renciści  
23,2 9,6   9,2   9,8   3,8 

Miejsca 

zamieszkania 

miasta pow. 

100 tys. 
69,0 42,6 42,1 31,3 18,7 

miasta  

do 100 tys.  
60,2 31,1 28,1 24,4 12,8 

wieś 47,4 24,3 15,6 16,4 10,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce… 

Podstawowym celem korzystania z Internetu przez konsumentów w 2011 

roku było komunikowanie się (w tym telefonowanie przez Internet, odbywanie 

wideokonferencji, udział w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych online, 

korzystanie z serwisów społecznościowych, korzystanie z komunikatorów in-
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ternetowych, czytanie blogów, prowadzenie własnego bloga). Dotyczyło to 

57,9% konsumentów. Prawie co trzeci konsument wykorzystywał Internet do 

szkolenia się i kształcenia, niemal co czwarty do korzystania z usług banko-

wych lub wyszukiwania informacji na temat zdrowia. Prawie co dziesiąty ko-

rzystał z Internetu w celu rozwoju zawodowego. Cel korzystania z Internetu jest 

zróżnicowany w zależności od wieku, płci, wykształcenia, aktywności zawo-

dowej i miejsca zamieszkania (tab. 7).  

Wśród wybranych e-usług, które były przedmiotem badania Głównego 

Urzędu Statystycznego, w 2011 roku konsumenci najczęściej korzystali z e- 

-handlu i e-administracji. Z usług e-administracji korzystał niemal co drugi 

konsument w wieku 25–34 lat i ponad 60% konsumentów z wyższym wykształ-

ceniem. Z usług e-handlu korzystali najczęściej konsumenci w wieku 16–34 lat 

(tab. 8).  

Tabela 8  

Korzystanie z wybranych e-usług przez konsumentów w 2011 roku (%) 

Wyszczególnienie 
Usługi w zakresie  

e-administracji e-handlu e-pracy 

Ogółem 27,6 29,7 1,2 

w tym według 

Płci 
mężczyźni 27,5 32,6 1,5 

kobiety 27,6 27,1 1,0 

Wieku 

16–24  27,9 48,0 0,3 

25–34  46,2 50,4 2,7 

35–44  36,9 37,5 2,5 

45–54  26,3 20,9 0,8 

55–64  15,7 11,1 0,5 

65–74    5,0   3,6 - 

Wykształcenia 

podstawowe lub 

gimnazjalne 
  7,2 15,7 0,1 

średnie 23,0 25,8 0,6 

wyższe 62,7 56,3 4,3 

Aktyw-

ności 

zawodowej 

aktywni  
pracujący 39,2 38,2 2,3 

bezrobotni 21,7 22,5 - 

bierni  
uczący się 24,7 47,1 - 

emeryci, renciści    9,5   9,7 - 

Miejsca 

zamieszkania 

miasta pow. 100 tys. 39,3 38,8 2,5 

miasta do 100 tys.  27,2 31,2 0,7 

wieś 18,9 21,3 0,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce… 
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Podsumowanie  

W roku 2011 niemal 6 na 10 gospodarstw domowych miało dostęp do In-

ternetu, a niemal 58% osób w wieku 16–74 lat regularnie korzystało z Internetu. 

Jeżeli tak duży odsetek konsumentów korzystających z Internetu zestawić 

z ponad 90-procentowym odsetkiem przedsiębiorstw korzystających z sieci, to 

bez wątpienia można stwierdzić, że mamy do czynienia ze społeczeństwem 

informacyjnym. Kolejne lata będą czasem intensywnego rozwoju usług świad-

czonych w Internecie. Do takiego wniosku prowadzą zaobserwowane wysokie 

wskaźniki korzystania z wybranych e-usług wśród konsumentów i przedsię-

biorstw.  

E-SERVICES AS THE OBJECT OF ECONOMIC STUDIES  

Summary  

The Internet has become daily in business enterprises, public administrations, in-

stitutions and households. The development of information society and knowledge 

economy is the base for development of the electronic services (e-services). This paper 

presents selected issues on e-services, including their characteristics and GUS data 

about using e-services for consumers and companies in Poland in recent years. 

Translated by Robert Wolny  
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Wprowadzenie  

Współcześnie etyka biznesu jest pojmowana jako obszar zainteresowania 

etyki ogólnej, który formułuje etyczne podstawy i kanony ludzkiego działania 

w życiu gospodarczym. Ustala zespół zasad precyzujących zakres zarządzania 

i wskazuje standardy moralne postępowania ludzi biznesu. Warto zauważyć, że 

przytoczona interpretacja etyki biznesu obejmuje trzy podstawowe komponen-

ty: pojęcie etyki, które w sposób jednoznaczny wskazuje, że etyka odpowiada 

przesłance sprawdzalności; podmiot działań etycznych, którym jest zakres mo-

ralnych reguł postępowania oraz przedmiot formalny, który z kolei kategoryzuje 

warsztat badawczy i umożliwia stawianie tezy oraz warunkuje proces badań. 

Ponadto przedłożone określenie wyraźnie wskazuje, że etyka biznesu usytu-

owana jest na poziomie mikro, jest bowiem skierowana na stosunki wewnętrzne 

i zewnętrzne organizacji gospodarczych. Jednak nie oznacza to, że etyki 

w biznesie nie można rozpatrywać w płaszczyźnie makro. Bez wątpienia na 

poziomie tym są prowadzone analizy, lecz wówczas przedmiotem dociekań 

badaczy jest diagnoza zjawisk ekonomicznych odnoszących się do całego sys-

temu gospodarczego.  

Chociaż ogólnie uznaje się, że etyka jest jedna, to w praktyce występuje 

dekompozycja norm etycznych, inaczej ujmując, etyka rozkłada się na wiele 

branż, gałęzi, a nawet profesji, z których każda zajmuje się zagadnieniami 

związanymi ze sprecyzowanym rodzajem działań człowieka. W konsekwencji 
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powstają różne etyki zawodowe, np. etyka nauczyciela akademickiego, ban-

kowca, ubezpieczyciela, sportowca, lekarza, prawnika, policjanta. Zatem etycy 

zajmujący się szczegółowymi dyscyplinami odnoszą badania przede wszystkim 

do norm, których zasięg wiąże się z wykonywanym zawodem. Nie oznacza to, 

że pomijają lub lekceważą najbardziej ogólne normy etyczne, tym bardziej że 

wszelkie prawidła obowiązujące w odrębnych obszarach działalności zawodo-

wej wynikają w największym stopniu z ogólnych zasad etyki. Zajmując się 

różnorodnymi etykami zawodowymi, zakłada się więc w pierwszej kolejności 

podstawowe normy etyczne, a dopiero potem bada, jakie komponenty tej normy 

wpływają na poszczególne zawody.  

Szczególnym i przyszłościowym – w opinii licznych autorów – obszarem 

badań na pograniczu etyki ogólnej i etyki biznesu jest od pewnego czasu pro-

blem norm i reguł ludzkiego działania w życiu gospodarczym, ujętych w kodek-

sach etyki zawodowej. Wzmożona debata nad rolą kodeksów etycznych zbiegła 

się czasowo z występującym współcześnie w gospodarkach światowych kryzy-

sem, który rozpoczął się w roku 2007 na rynku usług finansowych w Stanach 

Zjednoczonych. Wielu autorów nieprzypadkowo twierdzi, że te bezpreceden-

sowe zdarzenia, które miały miejsce w światowej bankowości i finansach, nad-

wyrężyły i tak już wcześniej słabe zaufanie do tych podmiotów usługowych. 

Działalność usługowa (nie tylko banków) pod wpływem wielu nieprawidłowo-

ści – takich jak błędy pracowników i brak profesjonalizmu przekładające się na 

niepełne informacje na temat usług, metody pozyskiwania klientów, agresywna 

sprzedaż, niedyskrecja – od dawna nie cieszy się dobrą reputacją. Oczywiście 

zachowania te nie są wyłącznie charakterystyczne dla sektora usługowego, jed-

nak po uważnej analizie okazuje się, że są one dla niego dosyć typowe. 

W odróżnieniu od innych sektorów gospodarki, w usługach relacja pomiędzy 

świadczącym a kupującym usługę jest ze swej natury bardzo różnorodna i czę-

sto niepowtarzalna. Przede wszystkim w usługach oddziaływanie na drugą oso-

bę dokonuje się najczęściej bezpośrednio, a nie przy pomocy innych ludzi czy 

środków materialnych. Skutkiem tego jest możliwość bezpośredniego oddzia-

ływania i wywierania wpływu świadczącego usługę na usługobiorcę, a także 

usługobiorcy na świadczącego usługę. Zachodzi więc tu pewien ciąg przekazów 

i bodźców w postępującym i zacieśniającym się sprzężeniu złożonej relacji 

międzyosobowej. W rezultacie sytuacja ta szczególnie łatwo wyzwala mechani-

zmy powstawania wielu nieprawidłowości. Zasadne jest więc pytanie: czy 

wprowadzenie kodeksów etycznych w organizacjach usługowych spowoduje 
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choćby częściową eliminację tych nieprawidłowości oraz jaki zakres działalno-

ści powinny one obejmować. 

1. Dylematy związane z celowością wprowadzania etycznych kodeksów 

zawodowych  

Symptomatyczną zasadą na podłożu etyki pojmowanej jako filozofia mo-

ralna jest konflikt między sprzymierzeńcami tzw. etyki kodeksowej a adeptami 

etyki bezkodeksowej. Przy tym zwolennicy etyki kodeksowej dzielą się na 

umiarkowanych i radykalnych. Zwolennicy umiarkowani widzą potrzebę kon-

struowania budowy zbioru norm i prawideł postępowania ludzi określonych 

zawodów w sposób wyważony, w dużym stopniu oparty na etyce ogólnej, 

a więc w takiej formie, w jakiej zbudowana jest np. etyka Dekalogu lub etyka 

Praw człowieka. Radykalni zwolennicy tego poglądu są przychylni budowie 

analitycznych katalogów norm moralnych, cechujących się wysokim stopniem 

szczegółowości i skierowanych do konkretnych grup zawodowych. Stronnicy 

etyki bezkodeksowej akcentują natomiast wyjątkową złożoność uwarunkowań, 

w obliczu których staje człowiek jako podmiot moralny. Ta wieloaspektowość 

powoduje, że niezbędną, jedyną i ostateczną przesłanką oceny etycznej i probie-

rzem zachowań jest ludzkie sumienie. Przystanie na taką koncepcję etyczną 

oznacza, że sumienie człowieka indywidualnego jest ostatecznym źródłem 

norm moralnych. Człowiek w swych decyzjach moralnych jest nieograniczony 

jakimikolwiek zewnętrznymi standardami, które mogłyby wynikać z woli ja-

kiegoś normodawcy. Wyklucza to możliwość sformułowania kodeksu etyczne-

go sprowadzonego do poszczególnych zawodów. Jak stwierdza Lon Fuller, 

u podstaw takiego przekonania leży założenie, że decyzje moralne nie mogą 

mieć charakteru heteronomicznego, zewnętrznego w stosunku do podmiotu 

decyzji. Przy podejmowaniu decyzji moralnych człowiek nie jest związany 

własną istotą, gdyż albo taka istota jest fikcją, albo jest dopiero tworzona przez 

dokonywane wybory
1
. Notabene etyka bezkodeksowa jest charakterystyczna dla 

filozofii egzystencjalnej. Wywierała ona wielki wpływ na zachodnią myśl 

etyczną, zwłaszcza od lat 50. XX wieku.  

                                                      
1 L. Fuller, Moralność prawa, PWN, Warszawa 1978, s. 35–41. 
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Zdaniem Pawła Łabieńca, choć argumentów zwolenników etyki bezko-

deksowej nie można uznać za całkowicie bezzasadne, jednak trudno sobie wy-

obrazić deontologię bez wyraźnie określonych zasad. To właśnie takie zasady  

– odznaczające się trwałością – decydują o specyficznym charakterze etyki 

zawodowej. Bez określonych zasad można mówić jedynie o etyce poszczegól-

nych osób wykonujących dany zawód, a nie wspólnej etyce korporacyjnej. Za-

sady te nie muszą być spisane. Polski prawodawca również nie uzależnia moż-

liwości pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej za złamanie zasad 

deontologicznych od ich wcześniejszego spisania. Taki zbiór zasad deontolo-

gicznych nie musi być kodeksem w ścisłym tego słowa znaczeniu – nie musi 

zawierać wszystkich zasad i reguł danej deontologii. Skonstruowanie wyczerpu-

jącego kodeksu jest bowiem rzeczywiście niemożliwe, jednak nawet niekom-

pletny zbiór zasad i reguł deontologicznych może pełnić pozytywną funkcję
2
.  

Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem Łabieńca, ponieważ powszechnie 

wiadomo, że nie wszyscy zatrudnieni w danej organizacji będą skrupulatnie 

i bez zastrzeżeń przestrzegali zasad i norm ujętych w kodeksie etycznym, nie-

mniej ustanowiony kodeks zawodowy będzie stanowił pewien punkt odniesie-

nia, pomocny w rozwiązywaniu trudnych, delikatnych i złożonych sytuacji. 

Można zatem stwierdzić, że kodeksy etyczne w dużej mierze pozwolą ustabili-

zować działanie organizacji, przedsiębiorstw, społeczeństw i gospodarek. Nie 

bez znaczenia jest fakt, że pozwalają także ograniczyć ryzyko prowadzenia 

biznesu związanego z ponoszeniem dodatkowych kosztów zarówno bezpośred-

nich, jak i pośrednich. Koszty bezpośrednie to przede wszystkim: 

– problemy z dochodzeniem wierzytelności, 

– koszty zabezpieczeń transakcji, 

– brak lojalności pracowników,  

– przekazywanie istotnych informacji poza firmę, 

– przechwytywanie klientów przez konkurencję. 

Koszty pośrednie to głównie utrata wizerunku przedsiębiorstwa lub całej 

branży. Efektem zaś jest brak zaufania do biznesmenów jako grupy społecznej.  

Dyskusja na temat norm etyki zawodowej, szczególnie tych norm, które są 

objęte kodeksem deontologicznym, nie mają charakteru wyłącznie teoretyczne-

go. Poglądy głoszone w tej sprawie implikują bowiem następstwa praktyczne. 

                                                      
2 P. Łabieniec, Etyka. Etyka zawodowa. Prawo (zarys problematyki), ftp://ftp.wsap.edu.pl, 

10.04.2012.  
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Praktyczna wielkość konfliktu daje o sobie znać głównie w antagonizmie mię-

dzy normą deontologiczną a inną normą prawną. Nieprzystawanie polega 

przede wszystkim na tym, że dwie normy nie mogą być zarazem zrealizowane, 

przynajmniej przez niektórych wspólnych odbiorców. W opinii Langa, Wrób-

lewskiego i Zawadzkiego sprzeczność ta może mieć charakter abstrakcyjny 

(taka sprzeczność nazywana jest niekiedy formalną niezgodnością) lub konkret-

ny (ta sprzeczność nazywana jest natomiast przeciwieństwem norm lub ich kon-

fliktem). O abstrakcyjnej sprzeczności norm mówimy, gdy mają one choćby 

częściowo wspólny zakres zastosowania, a jedna z tych norm zakazuje tego, co 

druga nakazuje lub dozwala i odwrotnie. Z tego powodu nie jest możliwe łączne 

spełnienie obu norm przez żadnego ich wspólnego adresata, gdyż spełnienie 

jednej z nich czyni niemożliwe spełnienie drugiej. Przykładem takiej sprzeczno-

ści mogą być normy, z których jedna zezwala na wykonanie skrętu w prawo 

przy zapalonym czerwonym świetle, a druga norma zabrania wykonania takiego 

manewru. Konkretna sprzeczność norm zachodzi natomiast wtedy, gdy tylko 

w pewnych okolicznościach dwie normy nie mogą być łącznie spełnione. Nor-

my sprzeczne w taki sposób nie mają wspólnego zakresu zastosowania, nie 

regulują wprost tych samych zachowań. Wiadomo jednak, że zrealizowanie 

jednej normy sprawia, że zrealizowanie drugiej jest niemożliwe
3
.  

Kwestia niezgodności, a zatem konfliktu norm prawnych i reguł etyki za-

wodowej ujętych w kodeksach etycznych, jest jednym z najbardziej spornych 

problemów w funkcjonowaniu biznesu, a więc także podmiotów usługowych. 

Zagadnienie to jest często omawiane zarówno przez teoretyków, jak i prakty-

ków zajmujących się etyką w biznesie. Wybór między normami prawnymi 

a etyką zawodową wpływa bowiem w sposób istotny na sposób rozstrzygania 

dylematów dotyczących sprzeczności reguł należących do tych dwóch szyków 

normatywnych. Niemniej pewne zagadnienia obejmujące zderzenie reguł etyki 

zawodowej i norm prawnych mogą być rozwiązane bez pociągania za sobą 

ostrych konfrontacji między tymi dwiema teoriami. Do tego rodzaju rozwiązań 

można zaliczyć problemy wymagające rozwiązań praktycznych. Cytowany 

wcześniej Lon Fuller, analizując tę kwestię, podał za przykład zawód prokurato-

ra. Według tego autora w Zbiorze zasad etycznych prokuratora można wskazać 

wiele zakazów dotyczących zachowań, które są przez prawo dozwolone lub 

                                                      
3 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986, 

s. 350–351. 
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prawnie obojętne. Wyłonić tu można choćby następujące normy: zakaz okazy-

wania serwilizmu wobec przełożonych, zakaz publicznego komentowania nie-

korzystnej oceny działalności zawodowej innego prokuratora, zakaz publiczne-

go prezentowania zażyłości z adwokatami. Nie ulega wątpliwości, że przyto-

czone zachowania objęte zakazem etyki zawodowej są dozwolone przez prawo 

(z uwagi na brak wyraźnego prawnego zakazu). Dodać można przykłady naka-

zów zawartych w Zbiorze zasad etycznych prokuratora, które nie mają odpo-

wiedników w nakazach prawnych (np. nakaz okazywania szacunku kolegom 

w stosunkach służbowych i udzielania im pomocy). Tego rodzaju paradoks 

norm prawnych i etycznych (norm dozwalających i nakazujących) nie przez 

wszystkich teoretyków prawa jest uznawany za przypadek sprzeczności norm. 

Nie ma natomiast między Zbiorem zasad etyki prokuratora a normami praw-

nymi najbardziej czytelnego przypadku kolizji norm – sprzeczności norm naka-

zującej i zakazującej. Gdyby przyjąć tezę o włączeniu zasad etyki zawodowej 

do systemu prawa, trzeba by przyjąć również, że właściwym sposobem usuwa-

nia sprzeczności między normami prawnymi a normami etyki zawodowej są 

reguły kolizyjne, a w szczególności reguła hierarchiczna (lex superior derogat 

legi inferiori). Normy etyki zawodowej – jako wydane na podstawie ustawowe-

go upoważnienia – byłyby normami niższymi hierarchicznie i jako takie byłyby 

uchylane przez sprzeczne z nimi normy prawne
4
.  

2. Cele, zadania i funkcje kodeksów etycznych w sektorze usług  

Zaprezentowane powyżej rozważania wskazują, że w ramach badań doty-

czących zarówno szeroko rozumianej etyki, jak i etyki zawodowej koncentruje 

się całe spektrum różnorodnych zagadnień, których nie można ignorować. 

W działalności podmiotów usługowych koncentracja ta jest szczególnie wi-

doczna, wynika bowiem z samej istoty świadczenia usług, polegającej na bez-

pośredniej relacji usługodawca–usługobiorca. Etyka podmiotów usługowych 

musi więc być – obok ekonomii – wypadkową dorobku takich nauk, jak prawo, 

psychologia, socjologia a ostatnio także antropologia. Zatem reguły deontolo-

giczne, ujęte w kodeksach etycznych skierowanych do pracowników podmio-

tów usługowych, powinny uwzględniać zwłaszcza aspekt moralny, zwyczaje 

                                                      
4 L. Fuller, Moralność…, s. 35–41. 
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przyjęte w zawodzie, których podstawą jest jednak prawo handlowe, cywilne 

lub administracyjne. Inaczej ujmując, nakazy takiego kodeksu powinny mieć 

charakter prawideł ustalanych przez oficjalne władze (w casusie zawodów 

o wysokim stopniu zorganizowania) lub przez obyczaj (kiedy brak jest oficjal-

nej kodyfikacji – w przypadku zawodów mniej zorganizowanych) i odnosić się 

do rozwiązań w konkretnych sytuacjach danego zawodu. Reasumując powyższe 

rozważania, należy stwierdzić, że celem kodeksu etycznego obowiązującego 

pracowników zatrudnionych w sektorze usług jest zagwarantowanie praw ludz-

kich (m.in. dochowanie tajemnicy, anonimowości), różnic kulturowych, pod-

trzymywanie jasnych wartości i zasad etycznych w celu stworzenia punktu od-

niesienia w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, nawet jeśli nie są one specjal-

nie wyszczególnione w kodeksie etycznym. Takie podejście do etycznej prakty-

ki pozwoli wykraczać poza zwykłe dostosowanie się do zbioru zasad, które 

wyznaczają, co powinno lub nie powinno być procedowane, i skłaniać do roz-

ważania wartości i zasad osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących 

działalność usługową. Możliwe jest jednak zaistnienie sytuacji, które nie zostały 

obwarowane szczegółowymi zapisami w kodeksie etycznym. Powstaje wtedy 

konieczność wyboru między zasadami a wymiernymi korzyściami materialny-

mi. W takich okolicznościach jakiekolwiek postępowanie staje się nieetyczne, 

jeśli można dowieść, że praktyk nie wykazał się odpowiednią rzetelnością 

w odniesieniu do wartości i obowiązujących zasad.  

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują relacje między podmio-

tem usługowym a etyką postępowania indywidualnego. Układ ten najwyraźniej 

bowiem uwydatnia często pojawiający się wewnętrzny konflikt interesów. Ce-

lem każdego podmiotu usługowego (podobnie jak w przypadku pozostałych 

podmiotów w innych sektorach gospodarki) jest wola zdominowania konkuren-

cji, utrzymanie się na rynku lub zdobycie pozycji lidera, natomiast pracownicy 

zatrudnieni w podmiotach usługowych kierują się chęcią osiągania własnych 

celów, tj. większej prowizji, nagrody, zaspokojenia własnych ambicji przez 

zdobycie np. wysokiej pozycji zawodowej. Pojawia się wówczas swego rodzaju 

dychotomia, polegająca na tym, że z jednej strony pracodawca (podmiot usłu-

gowy) głosi konieczność przestrzegania norm etycznych, zakazuje manipulacji, 

z drugiej natomiast instrumentalizuje relacje interpersonalne, postrzegając je 

wyłącznie przez pryzmat sukcesu firmy, lub też wymaga od pracowników bez-

refleksyjnego posłuszeństwa. Doprowadza to do zaniku indywidualnego poczu-

cia odpowiedzialności, jak również do unikania wszelkich dylematów 
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i dysonansów związanych z wykonywaną pracą. Poza tym wyzwala wśród pra-

cowników mechanizm harmonizowania własnej postawy z tym, co jest w orga-

nizacji dobrze widziane i wynagradzane. Pozostaje jeszcze dodać, że warunki 

społeczno-kulturowe i biznesowe od dawna, a zwłaszcza obecnie, dostarczają 

takiemu modelowi dodatkowych bodźców, nawet w postaci instytucjonalnej. 

Nietrudno także zauważyć, że postępująca liberalizacja, a wraz z nią wzrastają-

ca konkurencja we wszystkich sferach gospodarki – zarówno w ujęciu lokal-

nym, regionalnym, państwowym, jak i globalnym – sprzyjają rozwojowi i upo-

wszechnianiu się takich zachowań.  

Opisane sytuacje naruszania norm etycznych można zniwelować, jeżeli 

będą stosowane poprawne i spójne reguły postępowania etycznego, ujęte 

w kodeksach etycznych. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele propo-

zycji wskazujących, jakie cele, funkcje i zasady powinny zawierać kodeksy 

zawodowe. I tak na przykład Zbigniew Godecki stwierdza, że kodeks etyczny 

obowiązujący podmioty usługowe: 

– powinien przede wszystkim normować, nie powinien zatem zawierać 

opisu wartości i ideałów, którym organizacja usługowa służy; w pierw-

szej kolejności musi dbać o interes publiczny; 

– nie powinien zawierać przepisów, dla których uzasadnieniem jest wy-

łącznie zabezpieczenie interesów pracowników organizacji usługowej;  

– musi być rzeczowy i uczciwy; 

– powinien regulować istotne i specyficzne dla danego zawodu proble-

my, a nie ustalać normy, które i tak tkwią w powszechnej moralności
5
.  

Postulaty proponowane przez Godeckiego są w dużej mierze trafne, poza 

pierwszym warunkiem, który wywołuje pewne zastrzeżenia. Zakłada on bo-

wiem, że kodeks etyki podmiotów usługowych powinien przede wszystkim 

eksponować moralność obowiązku, a nie moralność dążeń (ambicji), jak rów-

nież, że jego funkcją jest określenie minimalnych zasad zachowania reprezen-

tantów korporacji zawodowej, a nie określenie wzorców, do których powinni 

zmierzać. Taka hipoteza wywołuje sprzeciw, ponieważ etyka zawodowa, jak 

podkreślano wcześniej, w całym swym koncepcie może i powinna stawiać swo-

im odbiorcom wyższe przesłanki moralne niż te, które są określane przez kryte-

ria etyki ogólnej. W praktyce widać to zwłaszcza w przypadku deontologii to-

                                                      
5 Z. Godecki, Etyka zawodowa jako problem dla radców prawnych, „Radca Prawny” 1999, 

nr 1, s. 51–55. 
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warzystw ubezpieczeniowych, biur turystycznych czy biur nieruchomości. 

W tych etykach zawodowych postępowanie w stosunku do innych ludzi jest 

często co najwyżej dyrektywą realizacji podstawowych powinności (np. wymóg 

postępowania zgodnie z prawem), a więc normą etyki obowiązku. Nie ma jed-

nak powodu, by równolegle w kodeksie deontologicznym nie mogły wystąpić 

sugestie precyzujące kryteria zachowań znamiennych dla etyki dążeń. Przy tym 

zasad etycznych nie należy stopniować. Nie powinno się także rozwiązywać ich 

w jakiejś ustalonej kolejności. Przeciwnie, należy je stosować jednocześnie 

i ewentualnie stwierdzać, że danej sytuacji one nie dotyczą. Analizując zagad-

nienia z tym związane, warto więc zastanowić się, jakie treści powinien zawie-

rać kodeks etyczny podmiotu usługowego. Wydaje się, że do najważnieszych 

należy zaliczyć: 

– ustalenie czytelnego wzorca etyki, tak aby w praktyce kwestia ta nie 

budziła wątpliwości w sytuacji konieczności wyboru postawy etycznej 

oraz aby wzorzec ten mógł być wykorzystany jako punkt nawiązania 

w różnych sytuacjach praktycznych; 

– budowę i pogłębianie wśród pracowników świadomości wyzwalającej 

myślenie w kategoriach etyki (wartości i zasad, a także norm i zaka-

zów) w taki sposób, aby stworzyć punkt odniesienie dla analizowania 

sytuacji ludzkich; 

– zagwarantowanie zastosowania zasad etycznych pochodzących 

z ogólnie przyjętych norm i wartości w praktyce; chodzi przede 

wszystkim o to, aby pracownicy wszystkich szczebli dostrzegali 

i rozumieli związki i relacje zachodzące pomiędzy etyką ogólną a etyką 

zawodową i nie polegali przesadnie na jednym sztywnym zbiorze za-

sad; 

– zachęcanie do częstego dokonywania autorefleksji, dzięki której istnie-

je większa skłonność i możliwość do odwoływania się do wartości i za-

sad etycznych, zamiast do nie zawsze etycznego wykazu reguł, wyma-

ganych zachowań lub przyzwyczajeń. 

Wymienione kryteria naturalnie charakteryzują się wysokim stopniem 

uogólnienia i stanowią przede wszystkim podstawę do konstruowania szczegó-

łowych kodeksów etycznych, kierowanych do poszczególnych zawodów sekto-

ra usługowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że uwzględnienie proponowa-

nych założeń w kodeksach zawodowych wiąże się z wieloma trudnościami. 

Niełatwo bowiem zbudować kodeks etyczny zawierający wszystkie niezbędne 
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cechy świata rzeczywistego z perspektywy zagadnień, które chce się ująć, 

i jednocześnie nie zawierał ani zbyt dużo, ani zbyt mało szczegółów. 

W pierwszym przypadku okazała liczba wskazówek, wymogów, oczekiwań 

i zależności między nimi sprawia, że w ich gąszczu gubi się istotę problemu 

i kodeks taki staje się nieczytelny, w drugim zaś – duże uproszczenie daje zbyt 

ogólny zarys i w konsekwencji nie pozwala na rzeczowe i zrozumiałe zaprezen-

towanie wzorów postępowania etycznego. Pomimo że budowa kodeksu zawo-

dowego oddającego w dużej mierze rzeczywistość gospodarczą jest trudna 

i skomplikowana, to jednak jest realna i potrzebna. Problem w konstruowaniu 

rzetelnych kodeksów etycznych raczej tkwi nie w kompetencjach i zdolnościach 

ekonomistów i etyków, lecz przede wszystkim w: 

– głębokim przekonaniu, przyzwyczajeniu, a może nawet braku zdecy-

dowanej postawy w obalaniu, modyfikowaniu lub nawet odrzucaniu 

utartych przyzwyczajeń i wzorów moralnych, które nie zawsze są 

obiektywne, a jednak mocno zakorzeniły się w praktyce;  

– ekonomiści i etycy, prowadząc analizy zachowań ludzkich w różnych 

zawodach, opierają się głównie na danych empirycznych odnoszących 

się do przeszłości. W konsekwencji kodeksy etyczne często zawierają 

w sobie tylko podstawowe właściwości rzeczywistej gospodarki.  

Do przedłożonych przyczyn warto dodać jeszcze jedną. Otóż w obecnych 

czasach kodyfikacja zasad etyki zawodowej powoduje swoistą „pozytywizację” 

norm etycznych, a tym samym upodobnia je do reguł prawnych. Kodeksy etyki 

zawodowej są bowiem ogłaszane w taki sposób, by z ich treścią mogli się zapo-

znać członkowie danej grupy zawodowej (najczęściej przez opublikowanie 

w pismach samorządu zawodowego). Ten sposób publikowania zasad etycz-

nych bardzo przypomina promulgację aktu prawnego, która jest traktowana 

powszechnie jako jeden z warunków uznania formalnego obowiązywania nor-

my prawnej. Ponadto struktura kodeksów etyki zawodowej jest wzorowana na 

strukturze aktów prawnych generalnych z charakterystycznym podziałem tekstu 

normatywnego na artykuły, paragrafy, ustępy itd. Jednak tym, co najbardziej 

upodobnia kodeksy etyki zawodowej do aktów prawnych, jest sformalizowanie 

sankcji za ich nieprzestrzeganie. Sankcje te nie są określone w kodeksach etyki 

zawodowej, lecz w przepisach blankietowych sankcji zawartych w ustawach 

regulujących funkcjonowanie poszczególnych korporacji zawodowych
6
. Po-

                                                      
6 L. Fuller, Moralność…, s. 35. 
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dobny punkt widzenia prezentują Ryszard Sarkowicz i Jerzy Stelmach, według 

których można jednak spotkać się z poglądem, że objęcie sankcją dyscyplinarną 

(łącznie z karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania określonego 

zawodu) zachowań regulowanych przez kodeks etyki zawodowej oznacza prak-

tycznie włączenie go do systemu prawa. Na poparcie takiej tezy przywołuje się 

wymienione cechy upodobniające normy etyki zawodowej do norm prawnych, 

a ponadto wskazuje fakt, że takie kodeksy deontologiczne są wydawane na pod-

stawie wyraźnego upoważnienia zawartego w przepisie ustawowym
7
. Daje to 

podstawy do stwierdzenia, że wzorce ujęte w kodeksach etycznych skierowa-

nych do podmiotów usługowych powinny synchronizować ogólne normy 

etyczne, obowiązujące prawo państwa oraz zasady postępowania zgodnego 

z wymogami moralnymi i etycznymi danej profesji. Inaczej ujmując, głównym 

ich przesłaniem powinno być uszczegółowienie wymagań w odniesieniu do 

praktycznych sytuacji.  

Podsumowanie  

W przekonaniu wielu specjalistów zajmujących się zagadnieniami związa-

nymi z szeroko pojętą etyką, etyką biznesu lub etyką zawodową w sektorze 

usług kodeksy nie powinny mieć na celu zastąpienie ogólnych norm moralnych, 

lecz je uzupełnić, spowodować, by były przejrzyste dla określonej grupy od-

biorców i przede wszystkim stawiały wysokie wymagania w stosunku do prze-

słanek zbiorowych lub uniwersalnych. Do rozwiązywania alternatyw moralnych 

we współczesnych działaniach gospodarczych nie wystarczą bowiem wszech-

stronne standardy, przyjazność, życzliwość, wola sprawiania dobra, pragnienie 

bycia uczciwym, należy być świadomym, na czym to dobro czy uczciwość 

opierają się w praktycznej, często zawiłej sytuacji. Z tego względu prawidła 

znajdujące się w kodeksie powinny być wyłonione w następstwie kolektywnej 

refleksji i empirii. Praktyka ta powinna zabezpieczyć przed rozwiązaniami, 

które są mylne z tego powodu, że ktoś w sposób niezamierzony postąpił niemo-

ralnie czy nieetycznie lub zabrakło mu adekwatnych kompetencji. Dlatego nie 

tyle należy zadawać pytanie, czy kodeksy etyczne w sektorze usług są potrzeb-

ne i przydatne, ile – jaki zakres i jakie treści powinny one zawierać.  

                                                      
7 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2001, s. 51–60. 
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ETHICAL CODES IN SERVICE SECTOR. THEORY AND PRACTICE  

Summary  

Although one can observe some lively debates concerning the tasks and role of the 

professional codes on both academic and practical levels, still many of them does not 

seem to be fulfilling the function and the aims supposed to constitute the reason for 

establishing such codes. Their rules are usually based on such a universal level that they 

are prone to be interpreted differently in various circumstances. Moreover there are 

formal errors to be commonly found in them. And in fact it is to be noticed, that the 

codes are often legal regulations reformulated to become a set of professional impera-

tives. Nevertheless they are often unknown to professional workers and as such their 

existence is based solely on formal basis. The aim of the article is to attempt to propose 

a wider discourse on the scope, tasks and functions of the ethical codes in service enter-

prises as well as their detail level in relation to the general ethical normative and nation-

al legal norms. 

Translated by Paweł Wolski  



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 722 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 95 2012 

MIROSŁAWA PLUTA-OLEARNIK 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

BADANIE ZACHOWAŃ FIRM OFERUJĄCYCH USŁUGI  

NA RYNKU ZAGRANICZNYM 

Wprowadzenie  

Znane teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw z góry zakładają, że 

przedsiębiorstwo to organizacja produkująca dobra materialne. Próby opraco-

wania teoretycznych reguł wchodzenia przedsiębiorstw świadczących usługi na 

obce rynki nie zakończyły się dotąd przyjęciem powszechnie uznawanej kon-

cepcji. Niemniej jednak literatura polska i zagraniczna dotycząca zarządzania 

i marketingu usług dostarcza usystematyzowanej wiedzy o modelach, moty-

wach i sposobach umiędzynarodowienia działalności usługowej, które mogą 

być przydatne w prowadzeniu badań nad umiędzynarodowieniem przedsię-

biorstw usługowych. W artykule odwołano się do niektórych elementów tej 

wiedzy i przedstawiono wyniki badań bezpośrednich menedżerów dolnoślą-

skich firm usługowych, które zrealizowano na przełomie lat 2011–2012. Głów-

nym celem tych badań była identyfikacja rynkowych zachowań podmiotów 

usługowych w procesie umiędzynarodowienia ich działalności
1
.  

                                                      
1 Projekt badań własnych MNiSZW realizowany w latach 2010–2012 pt. Procesy interna-

cjonalizacji usług i ich wpływ na strategie rynkowe podmiotów sektora usług (nr rej. 
NN115203039). 
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1. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw usługowych w teorii  

Christian Grönroos zaproponował podstawowe strategie (metody) wejść 

przedsiębiorstw usługowych na rynki zagraniczne, bazując na koncepcji form 

Erramiliego i Rao, uzupełniając je trzecią, której upowszechnienie wynika 

z rozwoju nowych technologii. Obejmują one: 

– strategie podążania za obsługiwanymi już klientami, 

– poszukiwanie nowych rynków zbytu, 

– korzystanie z rynków elektronicznych
2
. 

W praktyce przedsiębiorstwa wykorzystują kombinacje wymienionych 

sposobów internacjonalizacji
3
, z kolei na poziomie działań występują następu-

jące sposoby operacjonalizacji wymienionych strategii (nawiązujące do prakty-

ki przedsiębiorstw eksporterów):  

– eksport bezpośredni usług (ang. direct export) – dotyczy on głównie 

usług wspierających eksportowane dobra przemysłowe;  

– inwestycje systemowe (ang. system export/following the large custo-

mers abroad) – dwie lub kilka firm eksportuje komplementarne dobra 

i usługi w ślad za klientami działającymi na rynkach zagranicznych;  

– bezpośrednie wejście (inwestycje bezpośrednie) – gdy firma usługowa 

powołuje nowy oddział (filię) w obcym kraju, oferując pełny proces 

świadczenia usługi;  

– inwestycje pośrednie (model pośredni) przez: licencje, franchising, 

kontrakty menedżerskie; 

– elektroniczny/internetowy marketing usług – rozszerzanie obszaru ob-

sługi przez stosowanie zaawansowanych technologii ICT
4
. 

Jak podkreśla Grönroos, decyzje dotyczące wyboru jednej z form interna-

cjonalizacji powinny być oparte na wszechstronnej analizie zasobów firmy, 

przewidywanej relacji kosztów do przychodów, szacunku poziomu ryzyka 

i prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu oraz pożądanego zakresu kontroli 

nad przedsięwzięciem. Wejście na rynek zagraniczny powinno być poprzedzone 

                                                      
2 Ch. Grönroos, International Strategies for Service, „Journal of Service Marketing” 1999, 

nr 4–5. 

3 Ibidem. 

4 S. Vandermerwe, M. Chadwick, The international of Services, „The Service Industries 

Journal” 1989, s. 84. 
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audytem zasobów kadrowych, wnikliwą oceną potrzeb w tym zakresie, a także 

analizą ewentualnych źródeł pozyskania odpowiednich pracowników, którzy 

zostaliby zaangażowani do realizacji podejmowanego przedsięwzięcia
5
.  

2. Charakterystyka respondentów  

Badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego ob-

jęły grupę 50 menedżerów przedsiębiorstw świadczących usługi, reprezentują-

cych poziom zarządczy tych podmiotów. Badaniami objęto przede wszystkim 

menedżerów, którzy uzyskali już doświadczenia w sprzedaży usług detalicz-

nych i biznesowych na rynkach zagranicznych oraz usług wspierających sprze-

daż produktów. Ważnym założeniem badań było przyjęcie koncepcji Grön-

roosa, w myśl której istnieje potrzeba prowadzenia analizy internacjonalizacji 

usług „ponadbranżowej”, odwołującej się do „usługowych elementów w ofer-

tach wszystkich dostawców”.  

Kwestionariusz badań wykorzystany w badaniach bezpośrednich obejmo-

wał 22 pytania, w tym 10 pytań identyfikujących zakres internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa kierowanego przez respondentów – menedżerów oraz 12 py-

tań związanych z konkretnymi doświadczeniami i wynikami ich działalności na 

rynku zagranicznym. W kwestionariuszu zastosowano różnorodne pytania, tj. 

zamknięte, półzamknięte, otwarte oraz skalowane. Obszarem geograficznym 

lokalizacji przedsiębiorstw kierowanych przez respondentów – menedżerów 

było województwo dolnośląskie (badania wykonano przy współpracy z dolno-

śląskimi zrzeszeniami przedsiębiorstw i stowarzyszeniem pracodawców). Od-

powiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielali założyciele lub współ-

założyciele firm (24 osoby), członkowie zarządu (6 osób), a także kierownicy 

działów oraz specjaliści ds. marketingu, eksportu lub handlu (13 osób). Wszyst-

kie osoby miały odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat działań firmy 

zmierzających do umiędzynarodowienia. Poniżej zaprezentowano podstawowe 

informacje dotyczące przedsiębiorstw, którymi kierują badani menedżerowie, 

z uwzględnieniem profilu działalności kierowanych przez nich firm, formy 

prawnej, wielkości firmy oraz jej wieku i okresu aktywności na rynkach zagra-

nicznych (rys.1, 2, 3 i 4).  

                                                      
5 Ch. Grönroos, International Strategies… 
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Rys. 1. Profil firm (%) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Rys. 2. Forma prawna firm (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Wielkość firm – ogółem i według profilu (%) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Rys. 4. Wiek firmy a okres aktywności na rynkach (lata)  

Źródło: opracowanie własne.  
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W świetle powyższych informacji można wskazać na typowe cechy firm 

oferujących produkty o różnym udziale usługi:  

– przedsiębiorstwa te charakteryzują się zarówno tzw. czystym profilem 

usługowym (U = 28%), jak i tzw. mieszanym profilem, w którym usłu-

gi wspierają inne formy działalności, jak handel (H–U = 22%) czy pro-

dukcję i handel (P–H–U = 50%); 

– pod względem prawnym działają one przede wszystkim jako spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością (38%) oraz jako zarejestrowana 

działalność gospodarcza (36%); 

– pod względem wielkości dominują przedsiębiorstwa mikro (do dzie-

więciu zatrudnionych) i małe (do 45 zatrudnionych), które łącznie sta-

nowią 66% badanej próby, natomiast firmy średnie (50–249 zatrudnio-

nych) stanowią 26%. Relatywnie małe firmy mają profil usługowy (U) 

lub handlowo-usługowy (H–U), natomiast firmy większe mają profil 

mieszany, czyli produkcyjno-handlowo-usługowy (P–H–U); 

– przedsiębiorstwa charakteryzuje stosunkowo długi okres funkcjonowa-

nia, który wynosi: ponad 11 lat dla firm usługowych, ponad 12 lat dla 

handlowo-usługowych i ponad 13 lat dla produkcyjno-handlowo- 

-usługowych, a tzw. średni czas wejścia na rynki zagraniczne jest dość 

zbliżony i wynosi 5–6 lat.  

3. Internacjonalizacja bierna i czynna przedsiębiorstw oferujących 

usługi  

Szerokie podejście do internacjonalizacji pozwala na rozpatrywanie zakre-

su tego pojęcia przez relacje danej firmy z podmiotami zagranicznymi w obrę-

bie rynku lokalnego. Można wtedy wyróżnić dwa podejścia: internacjonalizację 

czynną, czyli ekspansję przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, oraz internacjo-

nalizację bierną – inaczej wewnętrzną, czyli rozwój powiązań z podmiotami 

zagranicznymi na rynku lokalnym
6
. To drugie podejście wydaje się bardzo 

przydatne dla analizy internacjonalizacji rodzimych firm usługowych, które 

rozwijają w ostatnich latach relacje z zagranicznymi podmiotami obecnymi na 

                                                      
6 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, 

s. 35. 
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polskim rynku, w tym w ramach nowych form kooperacji. W omawianych ba-

daniach poproszono menedżerów, by wskazali, czy ich firmy – zanim podjęły 

decyzję o wejściu na rynki zagraniczne – posiadały kontakty z podmiotami 

zagranicznymi w Polsce oraz jaką przybrały one formę. Wyniki zaprezentowa-

no na rysunkach 5 i 6.  

 

Rys. 5. Kontakty z podmiotami zagranicznymi na rynku polskim (%) 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rys. 6. Formy współpracy z podmiotem zagranicznym na rynku polskim (%) 

Źródło: opracowanie własne.  
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dostęp do rynku zagranicznego
7
.  

                                                      
7 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczą-

ca usług na rynku wewnętrznym, w: Świadczenie usług w Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 
2010. 
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Rys. 7. Obecność firmy na rynkach zagranicznych 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rys. 8. Wpływ czynników zewnętrznych na umiędzynarodowienie firmy  

(w skali od 0 (w małym stopniu) do 5 (w bardzo dużym stopniu)) 

Źródło: opracowanie własne.  
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– zasoby kadrowe, w tym rolę menedżerów i ich wiedzę oraz umiejętno-

ści zarządzania firmą w warunkach rynku zagranicznego; 

– niezbędne zasoby finansowe. 

Wyniki badań, które zaprezentowano na rysunku 9, wskazują hierarchię 

czynników, zdaniem menedżerów, mających wpływ na umiędzynarodowienie 

działań usługowych. Do trzech determinant wejścia na rynek zagraniczny 

i utrzymania pozycji przedsiębiorstwa na tym rynku menedżerowie zaliczają:  

– wysoką jakość oferty usług; 

– konkurencyjność cenową; 

– przedsiębiorcze działania kierownictwa wspierające ekspansję zagra-

niczną przedsiębiorstwa.  

Na tle uzyskanych wyników warto zauważyć, że badani menedżerowie 

przywiązują relatywnie małą uwagę do formalnej strategii firmy ukierunkowa-

nej na jej umiędzynarodowienie (ocena 3,2) oraz nie doceniają możliwości sto-

sowania elektronicznych form sprzedaży usług (ocena 2,5), które z pewnością 

w najbliższych latach będą się dynamicznie rozwijać. Wskazują na to wyraźnie 

międzynarodowe badania menedżerów marketingu przeprowadzone w 2010 

roku
8
. W świetle wyników badań menedżerowie dostrzegają znaczenie komuni-

kacji marketingowej i potrzebę doskonalenia kwalifikacji miękkich oraz znajo-

mości języków obcych. Należy podkreślić, że specyfika działań usługowych 

bazująca na bezpośrednich kontaktach z klientem nie dopuszcza braku podsta-

wowych umiejętności takiej komunikacji, jak np. znajomość języków obcych 

oraz znajomości uwarunkowań kulturowych kraju goszczącego usługodawcę. 

Usługi wykazują wysoką wrażliwość na te czynniki.  

                                                      
8 IBM CMO Study 2011. Insights from the Global Chief Marketing Officer Study, IBM UK 

Ltd., Dublin 2011, s. 72. 
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Rys. 9. Wpływ czynników wewnętrznych na umiędzynarodowienie firmy  

(w skali od 0 (w małym stopniu) do 5 (w bardzo dużym stopniu)) 

Źródło: opracowanie własne. 
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– przedsiębiorstwa prowadzące operacje międzynarodowe odnotowują 

wyższe obroty handlowe; 

– internacjonalizacja firmy wpływa pozytywnie na jej innowacyjność; 

– poziom umiędzynarodowienia ma wpływ na wzrost zatrudnienia 

w firmach; 

– umiędzynarodowienie firmy sprzyja implementacji nowych technologii 

w procesie sprzedaży usług.  

 

Rys. 10. Efekty działalności firmy oferującej usługi na rynkach zagranicznych (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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działalności usługowej w zbyt małym stopniu kształtuje zachowania rynkowe 

firm i ich menedżerów. Istotnym czynnikiem w procesie internacjonalizacji 

przedsiębiorstw oferujących usługi, zwłaszcza bazujące na osobistych kontak-

tach usługobiorcy i usługodawcy, jest otoczenie kulturowe. Menedżerowie tych 

firm w większym stopniu będą zmuszeni do działań różnicujących usługi, gdyż 

rosną oczekiwania usługobiorców odnośnie do indywidualizacji świadczonych 

usług. Takim działaniom będą sprzyjać z pewnością nowe technologie informa-

cyjne, informatyczne i komunikacyjne w usługach.  

BEHAVIOUR OF SERVICE ENTERPRISES AT FOREIGN MARKETS 

Summary  

This paper appeals to the behavioral part of research on processes of the interna-

tionalization of service enterprises. It presents the results of research, which are focused 

on the meaning of various external and internal factors affect on international strategies 

of service firms and achieved economic effects.  

Translated by Mirosława Pluta-Olearnik  
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Wprowadzenie  

Handel elektroniczny zdecydowanie różni się od tradycyjnego, równoważy 

bowiem szale korzyści w relacji sprzedawca–klient. Internet dla wielu przedsię-

biorców jest dodatkowym kanałem pozwalającym na dotarcie do klienta. 

W serwisie elektronicznym mogą oni zaprezentować całą swoją ofertę, ale rów-

nież mają możliwość składania i przyjmowania zamówień, zawierania kontrak-

tów wraz z ich obsługą, która jest związana z przetwarzaniem dokumentów. 

Transakcje zakupu online są zawierane przy wsparciu technologii interaktyw-

nej, daje to klientowi nowe korzyści, takie jak szybkość i dostęp do informacji 

o ofercie, możliwość oceny wartości transakcji w czasie, masowy, zindywidu-

alizowany wybór, szybkość odpowiedzi, a także dotarcie właściwego produktu 

do właściwego klienta we właściwym czasie, wygoda i zadowolenie oraz dostęp 

do innych klientów. 

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji związanej ze sprzedażą deta-

liczną wykorzystującą współczesne technologie elektroniczne, a zwłaszcza In-

ternet.  
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1. Rozwój elektronicznego handlu detalicznego  

Internet z technicznego punktu widzenia to rozbudowany układ świato-

wych sieci komputerowych, niemających uporządkowanej czy hierarchicznej 

struktury, organu zarządzającego (każda z podsieci jest administrowana od-

dzielnie) oraz formalnego właściciela. Termin ,,Internet” ma też szersze zna-

czenie. Przez pojęcie to powszechnie rozumie się ogólnoświatową sieć kompu-

terową złożoną z mniejszych sieci. Znaczenie tego terminu może uwzględniać 

również kombinację sieci, ludzi, którzy go używają, programów służących do 

pozyskania informacji oraz samą informację. Pojęcie „Internet” może być defi-

niowane w różnych aspektach i mieć różne znaczenie. Uwzględniając jego ty-

powo technologiczne znaczenie, Internet można postrzegać w ujęciu marketin-

gowym. Może on być rozpatrywany jako szeroko rozumiany kanał dystrybucji, 

przede wszystkim – kanał dystrybucji informacji. 

Pojęcie „handel elektroniczny” jest stosowane i interpretowane w sposób 

bardzo różnorodny i niejednoznaczny. Handel elektroniczny (ang. e-commerce) 

to specyficzny rodzaj handlu obejmujący zakup i sprzedaż towarów oraz usług, 

wykorzystujący sieć internetową jako środek wymiany pomiędzy kupującymi 

a sprzedającymi. Ze względu na globalny zasięg sieci internetowej istnieje moż-

liwość dotarcia do konsumentów z całego globu. Rozpowszechnioną formą 

handlu elektronicznego są sklepy internetowe
1
. Zakres podmiotowy pojęcia 

,,handel elektroniczny” obejmuje obok działalności handlowej również znaczny 

obszar działalności usługowej i wytwórczej. Najbardziej ogólne wydaje się 

określenie handlu elektronicznego jako dowolnej treści transakcji dotyczącej 

działalności gospodarczej, która jest realizowana przy wykorzystaniu mediów 

teleinformatycznych
2
. 

Handel elektroniczny może być też definiowany:  

– w ujęciu węższym jako sposób sprzedawania i kupowania produktów 

i usług, a więc zawieranie transakcji z wykorzystaniem środków elek-

tronicznych za pośrednictwem Internetu; 

– w ujęciu szerszym jako zawieranie różnorodnych transakcji handlo-

wych za pomocą sieci telefonicznych bez konieczności bezpośredniego 

                                                      
1 Handel elektroniczny, http://mfiles.pl/pl/index.php, 20.03.2012. 

2 P. Drygas, Handel elektroniczny, w: Kompendium wiedzy o handlu, red. M. Sławińska, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 259. 



 Sprzedaż detaliczna w Polsce z wykorzystaniem Internetu 121 

kontaktu między stronami, połączone z dokonywaniem płatności za 

produkty i usługi
3
. 

Powstanie przedsiębiorstw w sieci spowodowane było rozwojem Internetu, 

a także postępem technicznym w polskiej gospodarce. Polskie firmy zajmujące 

się handlem internetowym rozwijają cały czas swoją działalność. W tym przy-

padku głównym problemem jest zbudowanie zintegrowanego łańcucha dostaw 

oraz związaną z tym dostawę produktów do odbiorcy i samego klienta. 

Według Philipa Kotlera przedsiębiorstwa nie powinny dążyć jedynie do 

polepszenia związków ze swoimi partnerami z łańcucha dostaw, ale zmierzać 

do budowania coraz silniejszych więzi ze swoimi klientami, a zarazem wzmac-

niać ich lojalność
4
. Znajomość procesu kształtowania zjawiska lojalności należy 

do najważniejszych umiejętności marketingowych i odgrywa istotną rolę 

w procesie formułowania skutecznej strategii marketingowej
5
. 

Do wskaźników określających powodzenie przedsięwzięć internetowych 

zalicza się: 

– liczbę odwiedzających witrynę, 

– procent powracających klientów, 

– liczbę zamówień przypadających na jednego klienta, 

– stosunek wartości powtórnego zamówienia do wartości pierwszego za-

kupu
6
. 

Wskaźniki te mają jednocześnie związek z lojalnością klienta. Podstawą 

budowania lojalności z klientem powinien być element zaufania do drugiej 

strony i jest on niezbędnym warunkiem efektywnego prowadzenia handlu za-

równo elektronicznego, jak i każdego innego. W gospodarce internetowej za-

ufanie nabiera nawet fundamentalnego znaczenia, ponieważ jedynie poziom 

zaufania pozwala rozróżnić jeden anonimowy podmiot uczestniczący w handlu 

od drugiego
7
. 

                                                      
3 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 

2002, s. 350. 

4 Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, 

Warszawa 1994, s. 42. 

5 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing − punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 

PWE, Warszawa 1996, s. 138. 

6 P. Drygas, Handel elektroniczny…, s. 275. 

7 A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, e-Biznes − strategia sukcesu w gospodarce internetowej, 

Liber, Warszawa 2001, s. 144. 
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Jedną z największych zalet Internetu jest otwartość, która sprzyja kontak-

tom różnych osób i organizacji. Zapewnia on swoim użytkownikom anonimo-

wość, która wiąże się z pewnym uczuciem niepewności, dlatego też najważniej-

szym elementem w drodze do pozyskania grupy lojalnych klientów jest ujaw-

nienie informacji o przedsiębiorstwie prowadzącym sklep internetowy poprzez 

zamieszczenie na stronie dokładnych danych teleadresowych firmy (adres pocz-

towy, numery telefonów, faksów oraz adres poczty elektronicznej). Informacje 

te mają się przyczynić do zwiększenia zaufania przez przełamanie bariery ano-

nimowości ze strony przedsiębiorstwa
8
. Firmy internetowe, które istnieją na 

tym rynku, powinny udzielać informacji związanych z samą firmą i jej danymi 

kontaktowymi. Potencjalni klienci, nie znając podstawowych danych na temat 

konkretnego przedsiębiorstwa, nie będą mieli do niego zaufania, a to stoi na 

przeszkodzie budowania lojalności z klientami. 

Jako jedną z głównych przyczyn niechęci do dokonywania zakupów przez 

Internet wymienia się brak możliwości dotknięcia czy bezpośredniego zapozna-

nia się z towarem, czyli niemożność dokonania oceny jakości oferty. Głównym 

zadaniem przedsiębiorstwa w tej materii jest takie przedstawienie swojej oferty, 

aby wirtualna rzeczywistość jak najbardziej zbliżała się do tego, co klient może 

zaobserwować na półkach w sklepie tradycyjnym. Firmy prowadzące działal-

ność handlową w sieci coraz częściej proponują klientom możliwość stałej wy-

miany informacji i dwustronnej komunikacji
9
. 

Budowanie lojalności z klientami w handlu elektronicznym jest bardzo 

istotne, gdyż firma nie ma możliwości zaprezentowania towaru, a także swych 

zalet, aby uświadomić potencjalnym kupcom, dlaczego to właśnie ona warta 

jest zainteresowania, dlaczego warto jej zaufać. W tego typu handlu jest to trud-

niejsze. Klienci często chcą być anonimowi, przez co kontakt z daną osobą jest 

utrudniony. Firmy muszą dokładać wszelkich starań, aby udowodnić, że one 

i ich produkty spełnią oczekiwania i wymagania klientów.  

Asortyment przedsiębiorstw handlu internetowego jest zbieżny z dominu-

jącym asortymentem wśród przedsiębiorstw działających w innych krajach czy 

też globalnie. W Polsce można wskazać następujące grupy artykułów, które 

występują najczęściej w ofertach sklepów internetowych: kosmetyki (ok. 12%), 

                                                      

8 P. Drygas, Handel elektroniczny…, s. 276. 

9 A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 168. 
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artykuły AGD-RTV (ok. 10%), wyroby jubilerskie (ok. 10%), multimedia (ok. 

9%), książki i prasa (ok. 9%), sprzęt komputerowy (ok. 6%)
10

. 

W roku 2009 w badaniach wykonanych przez Gemiusa e-sklepy w Polsce 

przekroczyły 15 mld złotych obrotu. E-commerce w Polsce rośnie w tempie  

30–50% rocznie. Nadal dominują aukcje i handel artykułami innymi niż spo-

żywcze, tj. elektroniką, multimediami, książkami, sprzętem AGD. Jednak mimo 

to branża spożywcza ma najlepsze perspektywy rozwoju sprzedaży w sieci. 

Gemius od wielu lat analizuje sytuację w polskim i europejskim handlu interne-

towym. Obecnie dostrzega się zainteresowanie nowych podmiotów wejściem ze 

swoją ofertą handlową do Internetu. W przypadku delikatesów i sklepów spo-

żywczych są to na ogół przedsiębiorcy funkcjonujący już w realnym świecie, 

choć zdarzają się też przypadki otwierania sklepów tylko w Internecie. W naj-

bardziej rozwiniętych krajach zakupy w sieci robi 90% użytkowników Interne-

tu
11

. 

Jak widać z badań przeprowadzonych przez Gemius, handel w Internecie 

wciąż się rozwija, a więc istnieje możliwość jego rozbudowy i jeszcze większej 

popularyzacji. W czasach, gdy technologia idzie na przód, a coraz więcej ludzi 

przekonuje się do tej formy dokonywania zakupów, handel ma możliwości 

rozwoju w sieci.  

2. Historia sklepów internetowych 

Początki Internetu w Polsce datuje się na koniec roku 1991, a pierwsze 

znaczące portale pojawiły się dopiero cztery lata później. Od tego czasu w Pol-

sce obserwuje się dynamiczny rozwój Internetu. Również dostęp do sieci staje 

się coraz bardziej powszechny. Według danych GUS w roku 2010 aż 63% Po-

laków miało stały dostęp do sieci – to o ponad 3% więcej niż rok wcześniej
12

. 

W latach rozwoju Web 2.0 handel rósł wraz z dynamicznym wzrostem 

liczby użytkowników. W roku 2007 przychody polskich sklepów internetowych 

wzrosły średnio o 73%, a łączne obroty platform aukcyjnych zwiększyły się 

o około 53%. Cały rynek osiągnął wartość 8,1 mld złotych. W latach 2006–

                                                      

10 P. Drygas, Handel elektroniczny…, s. 283. 

11 http://www.firma.egospodarka.pl, 20.03.2012. 

12 http://www.twoja-firma.pl, 20.03.2012. 
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2007 globalny rynek e-commerce, według liczby konsumentów, wzrósł o około 

40%. Według badań agencji Nielsen, w 2007 roku 85% światowej populacji 

internautów zrobiło zakupy w Internecie. Najchętniej kupowano książki. Sklepy 

z książkami jako pierwsze odniosły sukces i dziś są największe, jeśli chodzi 

o liczbę klientów
13

. Każdego roku zwiększa się aktywność polskich konsumen-

tów korzystających ze sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych. Jest 

to spowodowane większym zaufaniem do towarów, które są oferowane w Inter-

necie. Klienci coraz częściej rezygnują z zakupów w tradycyjnych sklepach, 

doceniając wygodę, niższe ceny, a także oszczędność czasu. 

W roku 2010 Europejczycy wydali w sieci około 20% więcej niż rok 

wcześniej. W Polsce dynamika wzrostu internetowego rynku sprzedaży jest 

znacznie bardziej imponująca. W ubiegłym roku sprzedaż wzrosła aż o 35% 

w stosunku do roku poprzedniego. Potwierdzają to również najnowsze badania 

firmy Gemius, które pokazują, że obecnie aż 74% polskich internautów kupuje 

w sieci. Natomiast według danych firmy Euromonitor Internatinal w roku 2010 

Polacy wydali w sklepach internetowych 6,5 mln złotych, czyli o ponad 16% 

więcej niż przed rokiem
14

. 

Zgodnie z zasadą „popyt rodzi podaż”, liczba e-sklepów w Polsce w ostat-

nich czterech latach gwałtownie się zwiększyła, zbliżając się obecnie do 25 tys. 

podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną online. Przykładem rozwoju 

i rosnącej popularności e-sklepów w Polsce jest drogeria internetowa SuperKo-

szyk.pl, która została założona w roku 2006 przez ludzi z ponad 20-letnim do-

świadczeniem w sprzedaży oraz dystrybucji środków czystości i kosmetyków. 

Obecnie w ofercie drogerii znajduje się ponad 7 tys. znanych i docenianych 

produktów, a także trudno dostępnych i poszukiwanych marek.  

Rynek sklepów internetowych w Polsce jest stosunkowo młodym rynkiem. 

Zdaniem analityków Euromonitora, polskie sklepy internetowe będą się dalej 

rozwijać. W 2012 roku prognozowana wartość zakupów w polskich e-sklepach 

ma wynieść 2,1 mln dolarów (ok. 7,3 mld zł), by w 2014 roku sięgnąć blisko 

3 mln dolarów (ponad 10 mld zł)
15

. 

Dziś dynamika przyrostu obrotów branż innych niż książki jest większa. 

Z badań Nielsena wynika, że przeważnie jesteśmy wierni jednemu serwisowi. 

                                                      
13 Ibidem. 

14 Ibidem. 

15 Ibidem. 
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Badań dotyczących wielkości rynku e-commerce publikuje się mnóstwo, 

a wszystkie wskazują, że rynek ten dynamicznie rośnie. Wiele tradycyjnych 

firm tworzy więc sklepy internetowe lub szuka partnerów w tym obszarze. Do 

sieci wchodzą firmy typowo handlowe, coraz trudniej zatem handlować tym, 

którzy znają się bardziej na Internecie niż na handlu. Internet to tylko medium, 

a handlować można na wiele sposobów. Wejście do biznesu firm handlowych 

generuje popyt na profesjonalne usługi związane z projektowaniem i wdraża-

niem rozwiązań e-commerce. Obecnie od strony technicznej otworzenie sklepu 

internetowego jest dość proste. Wachlarz dostępnych rozwiązań zaczyna się od 

kilkudziesięciu złotych miesięcznego abonamentu (a nawet są już darmowe 

platformy). Największe wyzwania prowadzenia e-commerce wiążą się z logi-

styką − zapewnienie szybkiej realizacji dostaw wymaga optymalizacji polityki 

magazynowej oraz samego procesu zamawiania i dostawy. W wielu branżach 

uzależnienie od dostawców z Azji i brak własnych magazynów stanowią coraz 

większy problem. Na polu walki zaczynają zostawać ci, którzy zainwestowali 

w logistykę i magazyny, dzięki czemu zapewniają lepszą jakość obsługi. 

W dużych firmach z siecią niezależnej dystrybucji pojawia się także problem 

konkurowania z własnymi dystrybutorami. Znane są wojny cenowe toczone 

wewnątrz sieci dystrybucji. Przykładowo dystrybutor specjalistycznych urzą-

dzeń chłodniczych z Wrocławia, który ma małe szanse, by sprzedać produkt 

komuś z Gdańska, wystawia towar z minimalną marżą na Allegro w myśl zasa-

dy „lepszy rydz niż nic”. Tym samym tworzy wyłom w sieci i zachęca konsu-

mentów do omijania regionalnych punktów dystrybucji. Konkurowanie ceną 

w dłuższym czasie nie jest jednak skuteczne, a handel elektroniczny dąży do 

przejrzystości. Chcąc utrzymać klienta, trzeba zadbać, by zakup wiązał się 

z wartością dodaną. Do sprzedaży online zalicza się także rezerwacje biletów, 

aukcje internetowe czy możliwość założenia konta bankowego. Występuje tu 

przecież wybór i zakup produktu czy usługi. Zazwyczaj porady odnoszące się 

do sklepów internetowych można z powodzeniem wdrożyć w tego typu przed-

sięwzięciach
16

.  

Historia Internetu oraz sklepów internetowych jest dość młoda. Zarówno 

w Polsce, jak i na świecie rozwija się bardzo intensywnie i wciąż odnotowuje 

się wzrost użytkowników sieci oraz klientów w sklepach internetowych i na 

portalach aukcyjnych. 

                                                      

16 Ibidem. 
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Aukcje są bardzo obiecującym modelem e-commerce – prawdopodobnie 

w przyszłości przestaną odgrywać znaczną rolę jako osobna forma handlu elek-

tronicznego, a staną się jednym z elementów wzbogacającym funkcjonowanie 

sklepów internetowych. Aukcja internetowa to sposób zakupu podobny do tra-

dycyjnej aukcji. Różni się jednak przede wszystkim tym, że nie wymaga wy-

chodzenia z domu. Aukcja internetowa zaczyna się podobnie jak aukcja trady-

cyjna, czyli od tzw. punktu wyjściowego, którym zwykle jest jakaś minimalna 

cena wywoławcza. Od tej ceny zaczyna się dopiero licytacja, w której uczestni-

czą wszyscy zainteresowani. Licytacja polega na zgłoszeniach potencjalnych 

nabywców, którzy podbijają poprzednią cenę, stawiając poprzeczkę swoim 

poprzednikom lub następnym potencjalnym nabywcom. Przypomina to pewne-

go rodzaju walkę i dostarcza uczestnikom często niemałych emocji. Aukcję 

wygrywa osoba, która podała najwyższą cenę, a cena nie została przez nikogo 

ostatecznie podbita
17

. Aukcje internetowe można nazwać swoistym rynkiem 

sprzedaży towarów, w którym za pośrednictwem stron internetowych i poczty 

elektronicznej strony składają oświadczenia zmierzające do zawarcia transak-

cji
18

. 

W Polsce w tej chwili widać gwałtowny rozwój segmentu B2B, stworzo-

nego dla klientów detalicznych. W sieci jest już około 9 mln potencjalnych 

klientów detalicznych. W 2005 roku działało około tysiąca sklepów interneto-

wych, a obecnie szacuje się, że na polskim rynku działa ich około 10 tys.
19

 

Segment B2B w Polsce jeszcze się organizuje, a transakcje internetowe między 

przedsiębiorstwami to tylko niewielki ułamek transakcji ogółem. Na świecie 

segment ten to ponad 80% wszystkich transakcji w sieci, a więc można spo-

dziewać się, że w Polsce także będzie się on gwałtownie rozwijał. Przedsiębior-

stwa nie wytrzymują już rosnących kosztów i zwiększającej się konkurencji, 

dlatego będą poszukiwać oszczędności w zakupie materiałów i półfabrykatów, 

a nie od dzisiaj wiadomo, że najlepszym instrumentem do porównywania cen 

jest Internet. Właśnie teraz korzystnie jest uruchamiać tego typu przedsię-

wzięcia.  

                                                      

17 www.swiat-pc.biz/opcje-aukcji-internetowych.php, 20.03.2012. 

18 P. Podrecki, Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2004, 

s. 53. 

19 http://wyborcza.pl/1,75248,2809200.html; http://www.egospodarka.pl/72343,Polacy-a-

bezpieczne-zakupy-w-Internecie,5,39,1.html, 20.03.2012. 
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3. Praktyka funkcjonowania wybranych firm 

Allegro to nazwa jednego z polskich internetowych serwisów aukcyjnych. 

Allegro jest najstarszym i zarazem największym polskim serwisem przeprowa-

dzającym aukcje internetowe, często określanym jako pionier aukcji interneto-

wych w Polsce. Serwis rozpoczął przeprowadzanie aukcji online w grudniu 

1999 roku. W roku 2000 zespół Allegro Aukcje Internetowe liczył zaledwie 

8 osób, dziś to kilkadziesiąt osób wyspecjalizowanych w różnych aspektach 

handlu w Internecie – od bezpieczeństwa przez marketing i programowanie po 

obsługę klienta. Allegro oferuje odpowiednie narzędzia, usługi, zachowując 

pozycję największej platformy handlowej w polskim Internecie. W aukcjach 

internetowych czynnie uczestniczący ponad 5 mln osób
20

. Allegro oferuje dwie 

formy sprzedaży − aukcję z licytacją oraz sprzedaż towaru po stałej cenie „Kup 

Teraz”. Dostępnych jest wiele narzędzi wspomagających sprzedaż oraz efek-

tywne nią zarządzanie. Allegro stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo 

zawieranych transakcji. Partnerami tego serwisu są m.in. banki internetowe, 

centra autoryzacyjne kart płatniczych oraz największe w kraju portale interne-

towe.  

Serwis ten działa również w Czechach pod nazwą Aukro, na Węgrzech 

pod nazwą TeszVesz oraz w Rosji i na Ukrainie pod nazwą Av-Av. Aukcje 

Allegro.pl zostały dołączone do wielu portali (m.in. Onet.pl, Wirtualna Polska, 

Interia.pl, Gazeta.pl), co zapewniło serwisowi jeszcze większą popularność. 

Aukcje internetowe oparte są na komentarzach użytkowników − za poprawnie 

przeprowadzoną transakcję naliczany jest punkt (pozytywny komentarz), nato-

miast za źle przeprowadzoną transakcję (w opinii kontrahenta) otrzymuje się 

punkt ujemny (negatywny komentarz). W przypadku oceny neutralnej punkta-

cja nie ulega zmianie. Administracja tego portalu nie ingeruje w treść komenta-

rzy, a oceny (pozytywna, neutralna, negatywna) są wystawiane na zakończenie 

aukcji i nie można ich zmienić. Przed zakupem można zobaczyć historię sprze-

dającego, otrzymane i wystawione komentarze. Aukcje internetowe Allegro co 

roku włączają się aktywnie w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, organizując charytatywne aukcje internetowe. 

Merlin to jeden z polskich sklepów internetowych, którego asortyment 

stanowi ponad 200 tys. produktów z działów: książki, filmy, muzyka, multime-

                                                      

20 www.allegro.mojeaukcje.net/aukcje_allegro.php, 20.03.2012. 
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dia, zabawki, elektronika, kosmetyki, odzież i artykuły sportowe. Wspólnie ze 

sklepem partnerskim e-Cyfrowe oferuje też sprzęt fotograficzny. Sklep został 

oficjalnie otwarty 1 kwietnia 1999 roku. Merlin.pl rozwijał się w szybkim tem-

pie, wykorzystując boom technologiczny i rozwój infrastruktury informatycz-

nej. Zaczynając od 20 tys. książek jako księgarnia internetowa, rozwinął się 

i przekształcił w duży sklep internetowy. Sklep ma ponad milion zarejestrowa-

nych klientów oraz blisko 100 tys. realizowanych zamówień miesięcznie. War-

tość towarów sprzedanych od początku działalności osiągnęła prawie 0,5 mld 

złotych. W roku 2009 wolumen sprzedaży osiągnął rekordową wartość 3 mln 

towarów. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce” z 2008 roku przygoto-

wanego przez Gemius, Merlin.pl jest obecnie najlepiej rozpoznawalnym skle-

pem internetowym w Polsce. Według badań SMG/KRC, 75% internautów roz-

poznaje markę Merlin.pl, natomiast 60% badanych ceni ją za wysoką jakość 

usług. Ponad 1,2 mln osób w całej Polsce choć raz kupiło coś za pośrednictwem 

sklepu Merlin.pl. W październiku 2004 roku Merlin.pl zdobył pierwsze miejsce 

w rankingu Deloitte & Touche na najszybciej rozwijającą się firmę w Europie 

Środkowej w branży informatycznej. Rok później przez tygodnik „Wprost” 

i portal Money.pl został uznany na najlepszy polski sklep internetowy 

w kategorii książki, filmy i muzyka. Otrzymał również m.in.: nagrodę NASK 

im. prof. Tomasza Hofmokla „za propagowanie idei społeczeństwa informacyj-

nego”, tytuł CoolBrand Polska, tytuł Superbrand, złote godło Laur Klienta 

2009
21

. W marcu 2006 roku Merlin.pl został przekształcony w spółkę akcyjną. 

W lipcu 2010 roku NFI Empik Media & Fashion podpisało umowę inwestycyj-

ną, na mocy której miało objąć 60% akcji Merlin.pl przez wniesienie do tej 

spółki pionu handlu internetowego spółki Empik sp. z o.o. pod nazwą E-Newco. 

Aby się połączyć, firmy potrzebowały zgody Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, której nie uzyskano, wobec czego transakcja nie doszła do 

skutku, a serwis Merlin.pl nadal oczekuje na inwestora. 

Serwis eBay został założony w 1995 roku w Stanach Zjednoczonych. Fir-

ma utworzyła giełdę umożliwiającą sprzedaż produktów i usług przez ogarnięte 

wspólną pasją osoby indywidualne, a także małe i średnie firmy. Obecnie eBay 

działa na 33 rynkach w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Każdego dnia 

na giełdach eBay wystawia się na sprzedaż miliony artykułów w tysiącach róż-

nych kategorii, takich jak antyki, zabawki, książki, komputery, artykuły spor-

                                                      

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Merlin.pl, 20.03.2012. 
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towe, fotograficzne, elektronika oraz wiele innych
22

. Od początku działalności 

eBay użytkownicy serwisów pomagali sobie nawzajem. Ten duch koleżeństwa 

oparty na wierze, że ludzie są w istocie dobrzy, nadal się rozwija. Użytkownicy 

eBaya utrzymują kontakty, m.in. przez fora dyskusyjne i pokoje spotkań. Wielu 

z nich utrzymuje także kontakty poza portalem. Początkowo serwis nie pobierał 

opłat ani prowizji za świadczone usługi, dzięki czemu szybko stał się drugim 

portalem aukcyjnym w Polsce. Obecnie eBay.pl zajmuje piąte miejsce wśród 

serwisów aukcyjnych w Polsce, z 1% udziału w ogólnej liczbie aukcji
23

. Zało-

żony w kwietniu 2005 roku eBay.pl jest pierwszym rynkiem elektronicznym 

eBay w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstał jako reakcja na coraz większą 

aktywność użytkowników z Polski na innych giełdach eBay. Wszystkie infor-

macje na eBay.pl zamieszczone są w języku polskim, a ceny artykułów wyra-

żone w złotych. Użytkownicy eBay.pl mają też ułatwiony dostęp do międzyna-

rodowych serwisów eBay.  

Możliwość handlu w sieci pozwala uruchomić działalność gospodarczą 

mimo braku lokalu oraz środków finansowych niezbędnych przy otwieraniu 

tradycyjnego sklepu (koszt wyposażenia i wynajmu). Dla przedstawienia roz-

ważanego problemu posłużono się przykładem funkcjonowania konkretnej fir-

my. W czerwcu 2007 roku powstał sklep internetowy AmberPlaza.pl, w którym 

można nabyć wyłącznie naturalny bursztyn. Działalność została współfinanso-

wana z środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszali-

nie. Otrzymanie dotacji pozwoliło zakupić niezbędne licencje, oprogramowanie, 

sprzęt komputerowy oraz towar handlowy. Sklep AmberPlaza.pl od samego 

początku dynamicznie się rozwijał. Dzięki współpracy z firmą hostingową Ho-

me.pl i aktywnemu uczestnictwu w pierwszych w Polsce szkoleniach „Google” 

w Warszawie oraz warsztatach „Allegro” w Poznaniu rozwijał się i poszerzał 

grono stałych klientów. W czerwcu 2007 sklep odwiedzały średnio dwie osoby 

dziennie. Z miesiąca na miesiąc liczba odwiedzin wzrastała, w lipcu 2009 roku 

było to średnio 58 osób dziennie, a aktualnie stronę WWW odwiedza ponad 330 

osób dziennie (statystyki udostępnione przez www.stat.pl dotyczą zarejestrowa-

nych wejść na stronę z różnych adresów IP). W roku 2012 sklep zamierza nadal 

rozszerzać asortyment w istniejących kategoriach i rozwijać współpracę marke-

                                                      
22 Historia Ebay, http://zrobzakupy.com/, 20.03.2012. 

23 Aukcjostat.pl, 20.03.2012. 
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tingową z porównywarką cen Ceneo.pl oraz wyszukiwarką Google.pl. W ciągu 

roku funkcjonowania asortyment sklepu powiększył się trzykrotnie. W tym 

czasie sklep otrzymał wiele wyróżnień, rekomendację Portalu Sztuki Polskiej 

i certyfikat „Super sprzedawcy” na Allegro, co potwierdza osiągnięcie świet-

nych wyników sprzedaży i wysokiej jakości obsługi klienta. Nawiązano wiele 

partnerskich stosunków z firmami z branży, udało się także uruchomić współ-

pracę informatyczną w transferze plików zdjęć sprzedawanych wyrobów z naj-

popularniejszymi porównywarkami cenowymi, m.in. Ceneo i Nokaut. Dzisiaj 

sklep AmberPlaza.pl jest już rozpoznawany w branży i doceniany przez klien-

tów.  

4. Handel elektroniczny w percepcji badanych 

Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem 

było sprawdzenie funkcjonowania sklepów internetowych i określenie, czy tego 

typu usługi są potrzebne. W badaniu wzięło udział 100 osób, których dane są 

anonimowe. Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2012 roku. 

Na stronie www.ankietka.pl zamieszczono formularz, który wypełnili zaintere-

sowani tym tematem. 

Respondenci, którzy przystąpili do badania, pochodzili w większości 

z miast, jedynie 9% ankietowanych pochodziło ze wsi. Najwięcej osób mieszka-

ło w miastach liczących 50–100 tys. mieszkańców (34% badanych). Z miast 

o wielkości 50 tys. mieszkańców pochodziło 28%, a 18% badanych żyje w mia-

stach o wielkości 100–150 tys. mieszkańców. Z miast liczących powyżej 

150 tys. pochodziło 11% ankietowanych. 

Badana populacja internautów najczęściej przeglądała oferty sklepów in-

ternetowych kilka razy w tygodniu (27% badanych), 23% respondentów odwie-

dza strony sklepów raz w tygodniu, a 16% – raz na dwa tygodnie. Raz w mie-

siącu przegląda je 10% ankietowanych, natomiast okazjonalnie 11% i kilka razy 

w roku 13% badanych. 

Najwięcej internautów, bo aż 39%, dokonało zakupu w ciągu ostatniego 

miesiąca. Na wyrównanym poziomie znajdują się osoby, które dokonały zaku-

pów w ciągu tygodnia i roku, natomiast 17% badanych nie pamięta, kiedy do-

konywało ostatniej transakcji za pośrednictwem Internetu. 
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Dla badanych najpopularniejszym sklepem internetowym okazał się serwis 

Allegro. Korzysta z niego 82% ankietowanych, w tym 1 osoba poniżej 15. roku 

życia, 44 osoby w wieku 16–25 lat, 16 badanych pomiędzy 26. a 35. rokiem 

życia i 21 ankietowanych powyżej 36. roku życia. Drugim w kolejności skle-

pem jest Merlin, w którym zakupy robi 11% badanych. Z serwisu eBay korzy-

sta 6% respondentów, w tym 2 osoby w wieku 16–25 lat i 4 między 26. a 35. 

rokiem życia. Z usług innych sklepów korzysta 1% badanych. Są to osoby ma-

jące powyżej 36 lat, korzystające ze stron producentów. 

Dokonując zakupów, 38% respondentów najczęściej szuka czegoś dla sie-

bie. Inną rzeczą, jaką kupują internauci, są ubrania (16% badanych), natomiast 

pomiędzy prezentem, gadżetem i telefonem komórkowym występuje niewielka 

różnica procentowa. Samochody w sklepach internetowych kupuje zaledwie 7% 

ankieterów, natomiast 2% stanowią inne przedmioty, takie jak: monety czy 

wyposażenie domu. 

Ankietowani są zadowoleni z obsługi w sklepach internetowych. Więk-

szość sklepów oceniana jest dość wysoko. Najwyższą liczbę pozytywnych ocen 

otrzymał sklep Allegro. Internauci w większości uznali, że tego typu usługa 

w Internecie jest potrzebna i aż 62% badanych przyznało ocenę 10 (najwyższą). 

Większość badanych ocenia dość wysoko jakość usług oferowanych przez te 

sklepy. Większość spośród przebadanych osób, bo aż 86%, z pewnością poleci-

łaby ten sposób kupowania swoim znajomym. 

Wśród badanych 37% zadeklarowało, że większość ich znajomych robi 

zakupy za pośrednictwem Internetu, natomiast 30% stwierdziło, że tylko niektó-

rzy korzystają z tej formy dokonywania zakupów.  

Respondenci, którzy na zakupy w sieci przeznaczają od 101 do 200 zło-

tych stanowią 31% próby, 30% ankietowanych wydaje 201–300 złotych, 19% 

pytanych w sklepach internetowych pozostawia od 301 do 400 złotych, 6% 

wydaje ponad 401 złotych, natomiast 14% przeznacza na zakupy mniej niż 

100 złotych. 

Na pytanie: czy respondent został oszukany podczas robienia zakupów 

w sieci, 19% odpowiedziało twierdząco, w tym 12 kobiet i 7 mężczyzn. Bez-

pieczne zakupy w sieci robi 81% badanych. 

W odpowiedzi na pytanie o przypadek, w którym respondent został oszu-

kany, 60% badanych wskazało niezgodność przedmiotu z opisem aukcji, 20% 

stwierdziło, że towar nie doszedł, a w przypadku kolejnych 20% towar był 

uszkodzony. 
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Wyniki badania ankietowego potwierdziły tezę, że obecność sprzedaży de-

talicznej w Internecie wpływa pozytywnie na postrzeganie tego typu handlu 

przez użytkowników sieci. W świetle uzyskanych danych widać, że coraz więk-

sza liczba internautów korzysta z zakupów w sklepach internetowych.  

5. Prognozy rozwoju e-commerce  

Obecnie w świecie zachodzą radykalne zmiany w sferze politycznej, spo-

łecznej i gospodarczej. Społeczeństwa przechodzą od epoki przemysłu do epoki 

informacji. Zmianom tym towarzyszy m.in. zjawisko globalizacji, w wyniku 

którego przestają istnieć granice państwowe, co nieuchronne prowadzi do po-

szerzania rynków. Wzrasta zatem konkurencja, ponieważ państwa nie stwarzają 

dostatecznej ochrony w swobodnym przepływie towarów, pieniędzy i informa-

cji, a często i osób. Ponadto we współczesnej gospodarce światowej dochodzi 

do skrócenia cyklu życia produktów i usług, co prowadzi do wzrostu znaczenia 

innowacji jako podstawowego czynnika przewagi konkurencyjnej. W tzw. no-

wej gospodarce wzrasta znaczenie składników niematerialnych.  

Zachodzące zmiany ogólnoświatowe coraz bardziej upowszechniają do-

stęp do największego źródła informacji, jakim jest Internet. Internet to także 

sieć, za pomocą której można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży. Elek-

troniczne zakupy coraz bardziej się upowszechniają i z roku na rok wartość 

transakcji jest wyższa. 

W warunkach nowej gospodarki ulegają zmianom zasady funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Wynikają przede wszystkim z tego, że zmniejsza się znaczenie 

strategii konkurowania opartej na korzyściach, jakie niesie ekonomia skali. 

W strategii tej korzyści przedsiębiorstw wynikają z tego, że wraz ze zwiększe-

niem obrotów maleją koszty jednostkowe, głównie jednostkowe koszty stałe. 

W „starej gospodarce” przewagę konkurencyjną osiągały zatem przedsiębior-

stwa duże, ponieważ im większe przedsiębiorstwo, tym jego koszty jednostko-

we były mniejsze, a jego pozycja konkurencyjna silniejsza. Mogły konkurować 

z przedsiębiorstwami małymi i średnimi przez obniżanie cen swoich towarów. 

Obowiązywała wtedy zasada: „większy może więcej”. Jednak pojawienie się 

„nowej gospodarki” sprzyja małym i średnim przedsiębiorstwom. Zaczyna za-

tem obowiązywać nowa zasada: „małe jest piękne”, a przede wszystkim „jest 

bardziej elastyczne”. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają większe moż-
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liwości przystosowania się do warunków funkcjonowania w nowej gospodarce, 

ponieważ zmienia się model konkurowania. Są bardziej podatne na wprowa-

dzenie zmian (można je szybciej i niższym kosztem realizować) wynikających 

ze zmienności otoczenia. Zmiany w nowej gospodarce zachodzą tak szybko 

i z taką intensywnością, że można powiedzieć, iż zmieniają się wszystkie cha-

rakterystyki otoczenia, a stała jest tylko zmienność
24

. 

Współcześnie przedsiębiorstwa muszą sobie radzić z rosnącą nieprzewi-

dywalnością i złożonością pojawiających się zadań, które powinny być rozwią-

zywane bardzo szybko. Dodatkowe komplikacje wynikają z tego, że występuje 

konflikt celów, jakie stara się realizować przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa 

dążą bowiem do sukcesów krótkoterminowych, które można osiągnąć, pono-

sząc wysokie nakłady na inwestycje rzeczowe. Inwestycje takie mają charakter 

decyzji długoterminowych. Na ogół przecież nie pozyskuje się składników ma-

jątku trwałego na kilka tygodni czy miesięcy. Przy podejmowaniu decyzji inwe-

stycyjnych niezbędne jest opracowanie planów długoterminowych. Należy za-

tem zdawać sobie sprawę z tego, że plany te bardzo szybko będą rewidowane, 

modyfikowane, a często radykalnie zmieniane. Takie zadania będą mogli speł-

niać tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy o uzdolnieniach do szybkiego 

rozwiązywania problemów i natychmiastowego podejmowania dobrych decyzji, 

uwzględniających występowanie konfliktu celów. Na rynku pozostaną zatem 

jedynie te przedsiębiorstwa, które nie tylko będą w stanie reagować na istnieją-

ce na rynku zmiany, lecz przede wszystkim będą je trafnie przewidywać, a na-

wet kreować
25

. 

Zasady obowiązujące internautów zarówno w sferze kontaktów prywat-

nych, jak i biznesowych można podzielić na te o charakterze nieformalnym oraz 

regulacje prawne, które w szczególności dotyczą ochrony praw konsumenta, 

transakcji dokonywanych poza siedzibą przedsiębiorstwa oraz promocji . 

Zbiór zasad dobrego zachowania w Internecie (netykieta) nie jest dokład-

nie skodyfikowany, ich nieprzestrzeganie może jednak doprowadzić do interne-

towego wykluczenia danego użytkownika, a nawet skończyć się wyrokiem są-

dowym. 

Aspekt ekonomiczny i prawny globalnej sieci jest zdecydowanie lepiej 

rozpoznany przez społeczeństwo niż sfera społeczna i psychologiczna oddzia-

                                                      

24 Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004, s. 316. 

25 Ibidem. 
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ływania Internetu. Przedstawiciele nauk społecznych zgadzają się co do tego, że 

Internet zmienia życie ludzi. Ocena tych zmian pozostaje jednak przedmiotem 

ostrych sporów. Konsekwencją zmian jest nowy sposób komunikacji, jej treści, 

czasu, używanej symboliki, rozproszenie uwagi odbiorcy między wiele me-

diów, nielojalność odbiorców, poszukiwanie nowych wzorców i jednocześnie 

łatwość nawiązywania kontaktów oraz znaczny wpływ sieci na zachowania 

konsumentów. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że sklepy inter-

netowe w Polsce stają się coraz bardziej popularne wśród klientów detalicznych 

i rynek ten będzie się dalej dynamicznie rozwijał. Z opublikowanego 25 lipca 

2007 roku raportu o sklepach internetowych sporządzonego przez firmę badaw-

czą Geminius SA we współpracy z serwisem Sklepy24 można wywnioskować, 

że szczególny rozwój cechuje przedsięwzięcia skierowane do klienta detalicz-

nego
26

. Na świecie jest odwrotnie – handel internetowy skupia się głównie na 

transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Coraz wyższe marże sklepowe oraz 

duża popularność porównywarek cenowych i serwisów aukcyjnych w Polsce 

sprawia, że w sieci bardzo często można zakupić identyczny wyrób nawet kil-

kadziesiąt procent taniej. Globalizacja w ogólnoświatowym handlu nie objęła 

jeszcze polskiej części sieci Internet, co pozwala dziś na rozpoczęcie działalno-

ści każdemu i daje duże szanse powodzenia inwestycji.  

Podsumowanie  

Sklep internetowy jest nową, dynamicznie rozwijającą się formą sprzeda-

ży. Podstawę przy tworzeniu i prowadzeniu takiej działalności stanowi dokład-

ne zapoznanie się z obowiązującymi zasadami oraz mechanizmami. Prawidło-

wo zorganizowany sklep internetowy będzie dobrze promowany w wyszuki-

warkach internetowych, co pozwoli zaoszczędzić środki na dalsze inwestycje 

i inne formy reklamy. Z uwagi na łatwość wyszukiwania informacji o danym 

przedsiębiorstwie w sieci Internet konieczne jest wprowadzenie narzędzi uła-

twiających profesjonalne podejście do zawieranych transakcji oraz utrzymanie 

bardzo dobrej jakości obsługi klienta. W przypadku dobrze zorganizowanego 

sklepu internetowego można spodziewać się wysokich wyników sprzedaży 

i pozytywnych opinii klientów budujących zaufanie do witryny internetowej. 

                                                      

26 www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2007-07-25/01, 20.03.2012. 
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Sklep internetowy ma obowiązek zapewnienia poufności i integralności trans-

misji danych oraz weryfikacji zadeklarowanej tożsamości osoby. Taką bazę 

może wykorzystać w przyszłości do promocji sklepu lub asortymentu w sytu-

acji, gdy klient wyraża zgodę na takie rozwiązanie.  

RETAIL SALES IN POLAND, USING THE INTERNET  

Summary  

In the last few years the Internet has spread to virtually the entire world. In the be-

ginning it was a research tool, and then transformed into a universal means of commu-

nication. Anyone can become a broadcaster of content. The Internet has become an 

interactive tool, so it came to be used in retail sales by network users. The paper 

presents the development of online stores and illustrates the activities of selected com-

panies. To assess this type of trade, the results of the study how customers perceive the 

state and level of sales have been used. The illustration of the particular online store is 

an example of an online store Amber Plaza.pl. Projections of e-commerce development 

are presented in part five. 

Translated by Krystyna Kańska  
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Wprowadzenie  

Wielu autorów pisze o kompetencjach lub umiejętnościach jako składowej 

zaufania. Ten typ zaufania wydaje się szczególnie ważny w procesie świadcze-

nia usług, szczególnie opartych na współtworzeniu wartości wspólnie 

z klientami. Usługobiorca, aby skorzystać z usługi, chce ufać, że usługodawca 

ma odpowiednie kompetencje, aby zapewnić deklarowany poziom wykonania 

usługi. Z kolei usługodawca, któremu zależy na dobrym wykonaniu usługi, chce 

mieć zaufanie do usługobiorcy jako współtwórcy wartości, że ma konieczne do 

tego kompetencje. 

W artykule postawiono tezę, że zaufanie oparte na kompetencjach nabiera 

szczególnego znaczenia, obok innych typów zaufania, w zaangażowaniu klien-

tów we współtworzenie wartości w procesie świadczenia usług. Przy tym klu-

czową cechą w odniesieniu do usług i współtworzenia wartości wspólnie 

z klientami jest wzajemność tego zaufania. O ile konieczność zaufania klientów 

wobec usługodawcy nie budzi wątpliwości, o tyle konieczność posiadania okre-

ślonych kompetencji przez klientów, a w konsekwencji zaufania usługodawcy 

względem tych kompetencji, wymaga głębszej analizy. W artykule na gruncie 

teorii współtworzenia wartości wspólnie z klientami odniesionej do marketingu 
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usług poddano analizie dwa różne typy zaangażowania klientów w świadczenie 

usług, zilustrowane przez projekt NIKEiD oraz serwis IdeaStorm.com firmy 

Dell.  

1. Zaangażowanie klientów we współtworzenie wartości w procesie 

świadczenia usług  

Za twórców koncepcji współtworzenia wartości wspólnie z klientami uwa-

ża się dwóch naukowców z Ross School of Business Uniwersytetu Michigan, 

Prahalada i Ramaswamy‟ego. W 2003 roku wydali oni nakładem Harvard Busi-

ness School Press monografię zatytułowaną The Future of Competition. Co-

creating Unique Value with Customers, a rok wcześniej opublikowali artykuł 

pt. The Co-Creation Connection w czasopiśmie „Strategy and Business”. Pod-

stawy nowej teorii zostały przedstawione jeszcze wcześniej w artykule opubli-

kowanym w 2000 roku w „Harvard Business Review” i zatytułowanym Co-

Opting Customer Competence
1
. Autorzy przyrównali dotychczasowy model 

konkurencji do konstrukcji klasycznego teatru, w którym każdy z aktorów ma 

ściśle zdefiniowaną rolę
2
. Klienci płacą za bilety, siadają na widowni i oglądają 

przedstawienie, nie angażując się w stworzenie i przebieg przedstawienia. Oce-

niają jedynie efekt końcowy. 

Kleemann, Voss i Rieder, podkreślając tradycyjną bierność klienta, nazy-

wają takie zachowanie postawą pasywnego króla
3
. Klienci w przypadku zarzą-

dzania zgodnego z industrialnym paradygmatem nie angażują się w proces 

świadczenia usług i jak pasywny król czekają, aż zostaną obsłużeni. Oczekują, 

że ktoś inny weźmie odpowiedzialność za zaspokojenie ich potrzeb. W przy-

padku części usług staje się to jednak niemożliwe. Usługi te wymagają od klien-

tów zwiększonego zaangażowania i posiadania określonych kompetencji. Doty-

czy to szczególnie usług, w których klient współtworzy wartość dla siebie lub 

dla innych. Może to wynikać z decyzji usługodawcy bądź klienta lub z samego 

                                                      

1 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Opting Customer Competence, „Harvard Business 
Review”, styczeń 2000, s. 79–87. 

2 Ibidem. 

3 F. Kleemann , G. Voss, K. Rieder., Un(der)paid innovators: The commercial utilization of 

consumer work through crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies” 2008,  
vol. 4, nr 1, s. 5–26. 
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charakteru usługi, jak ma to miejsce choćby w przypadku edukacji. Zaangażo-

wanie ucznia jest warunkiem koniecznym osiągnięcia zadowalających efektów. 

Kleemann, Voss i Rieder piszą o nowym typie klienta, którego nazywają 

pracującym konsumentem (ang. working consumer) lub współpracownikiem. 

Akcentują w ten sposób aktywność i zaangażowanie klientów w przeciwień-

stwie do ich tradycyjnej bierności. Aktywni klienci przejmują część odpowie-

dzialności za niektóre zadania w ramach procesu wytwórczego, który jako ca-

łość zostaje pod kontrolą organizacji
4
. 

Trudno nie zgodzić się z opinią Prahalada i Ramaswamy‟ego, że koniecz-

ne jest przygotowanie organizacji do nowych warunków konkurowania i budo-

wy przewagi konkurencyjnej
5
. Na tradycyjnym, industrialnym rynku przedsię-

biorstwa miały znacznie lepszy dostęp do informacji niż indywidualni konsu-

menci, dzięki czemu mogli dużo swobodniej kształtować swoje ceny. Przedsię-

biorcy kierowali się głównie kalkulacją kosztów i własną oceną oferowanej 

wartości. 

Konstruując teorię współtworzenia wartości, Prahalad i Ramaswamy 

zwrócili szczególną uwagę na zmieniającą się rolę konsumenta, który prze-

kształcił się z odizolowanego we współdziałającego z innymi oraz z nieświa-

domego w poinformowanego
6
. Jednocześnie dzięki Internetowi i innym narzę-

dziom komunikacji klienci dysponują obecnie niespotykanym dotąd dostępem 

do informacji, co sprawia, że są znacznie bardziej świadomi dokonywanych 

przez siebie wyborów. Zaczynają nawet dzielić się swoją wiedzą z innymi 

klientami, tworząc w ten sposób bazę wiedzy na temat swoich doświadczeń
7
. 

Dostęp do pełnej informacji rynkowej zmienił panujący dotychczas układ sił 

pomiędzy oferentami produktów i usług a klientami
8
. 

Na chęć zaangażowania klientów we współtworzenie wartości wspólnie 

z oferentami produktów i usług ma wpływ również brak zadowolenia z dostęp-

nych na rynku ofert. Z jednej strony obserwuje się rosnącą ofertę produktów 

                                                      
4 Ibidem. 

5 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Opting…, s. 86–87. 

6 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej war-
tości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005, s. 14. 

7 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The Co-Creation Connection, „Strategy and Business” 

2002, 9 kwietnia, s. 6–7. 

8 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Opting…, s. 86. 
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i usług w każdym niemalże obszarze rynku, z drugiej zaś ta rosnąca oferta wca-

le nie wpływa na wzrost zadowolenia klientów. Zostało to obszernie omówione 

m.in. przez Philipa Koltera i Fernanda Trias de Bes
9
 oraz Prahalada i Rama-

swamy‟ego
10

. W opinii Kotlera i Triasa de Bes „wiele nowych produktów jest 

dzisiaj skazanych na niepowodzenie”
11

. Trudno nie zgodzić się z wynikiem ich 

rozważań, które prowadzą do wniosku, że istniejący asortyment może nie tylko 

zaspokoić, lecz także przesadnie zaspokoić większość ludzkich potrzeb
12

. Jed-

nocześnie Prahalad i Ramaswamy zauważają, że ta różnorodność produktów 

i usług wcale nie doprowadziła do lepszych doświadczeń konsumentów
13

. Wie-

lość ofert utrudnia możliwość nie tylko ich gruntownej weryfikacji, lecz także 

coraz częściej nawet ich wstępnej selekcji. Narastająca złożoność produktów 

sprawia, że do ich rzetelnej oceny potrzeba coraz większej wiedzy i kompeten-

cji. 

Uwzględniając rozważania i opinie Kazimierza Rogozińskiego
14

, warto na 

gruncie teorii współtworzenia wartości wspólnie z klientami zastanowić się, czy 

priorytetem w procesie świadczenia usług powinien być w ogóle imperatyw 

zaspokajania potrzeb. Rogoziński wyraźnie podkreśla, że wartości się nie kon-

sumuje, tylko urzeczywistnia przy zaangażowaniu i współudziale ludzi
15

. 

Wskazuje na antropologiczny charakter organizacji usługowej, szukając uza-

sadnienia przyjętego aksjomatu w człowieku i jego poszukiwaniu sensowności 

(a nie tylko opłacalności) jako podstawie świadczenia usług
16

. Rogoziński wią-

że jednocześnie usługobiorcę z wprowadzonym przez Prahalada i Ramaswa-

my‟ego ujęciem klienta jako współtwórcy wartości
17

. 

                                                      
9 Ph. Kotler., F. Trias de Bes, Marketing lateralny, PWE ,Warszawa 2004, s. 15–16. 

10 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 13–14. 

11 Ph. Kotler., F. Trias de Bes, Marketing…, s. 15. 

12 Ibidem, s. 16. 

13 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 13. 

14 K. Rogoziński, Zarys „pozytywnej” teorii usług (z jej odniesieniem do organizacji usłu-

gowej), w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty 

Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, 

www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_37579475.doc, s. 22; K. Rogoziński, Zarządzanie wartością 
z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

15 K. Rogoziński, Zarys „pozytywnej” teorii usług…, s. 17. 

16 Ibidem, s. 12. 

17 K. Rogoziński, Zarządzanie…, s. 320. 
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Koncepcję współtworzenia rozwinęli Prahalad i Krischnan w książce pt. 

Nowa era innowacji
18

. Autorzy wskazują na współtworzenie wartości jako je-

den z kluczowych procesów generowania innowacji. Uważają, że w wyniku 

cyfryzacji, globalizacji i niespotykanych dotąd możliwości komunikowania 

dokonuje się transformacja biznesu, która zmienia istotę działania przedsię-

biorstw i sposób tworzenia przez nich wartości
19

. Ich zdaniem, pojedyncze fir-

my nie mają ani wystarczających kompetencji, ani dostępu do zasobów, które 

pozwoliłyby im samodzielnie tworzyć prawdziwą wartość dla konsumentów, co 

pogłębia poważną lukę pomiędzy ich strategicznymi zamierzeniami 

a zdolnością do działania
20

. Prawdziwa wartość nie wynika bowiem z wymiany 

rynkowej dostarczającej pojedynczych produktów lub usług, lecz z rozwiązania 

ludzkich problemów przez pozytywne doświadczenia współtworzenia wartości.  

2. Zaufanie oparte na kompetencjach w procesie świadczenia usług  

Zaufanie jest emocją okazywaną ludziom, przedmiotom oraz instytucjom, 

takim jak przedsiębiorstwa, rząd czy społeczeństwo. Hardin wskazuje, że „ufać 

komuś to znaczy wierzyć, że osobą tą kierują dobre intencje oraz że jest zdolna 

do tego, czego od niej oczekujemy”
21

. Zaufanie oznacza gotowość do podej-

mowania czynności opartych na oczekiwaniu, że ludzie i instytucje będę działać 

w sposób korzystny. Budowanie zaufania umożliwia współpracę pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami, między którymi zachodzą relacje współpracy. 

Zaufanie często jest związane z przekonaniem, że druga strona współpracy jest 

uczciwa wobec danego podmiotu w swoich zamiarach i działaniach.  

Analizę zaufania można przeprowadzać według różnych kryteriów. Po-

ziom i rodzaje występującego zaufania zależą od cech danej społeczności (tzw. 

skłonność do zaufania), ale także od zasad moralnych obowiązujących w da-

                                                      
18 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010. 

19 Ibidem, s. 15. 

20 Ibidem, s. 9–15. 

21 R. Hardin, Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 25. 
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nych społecznościach. W definicjach zaufania można odnotować następujące 

analizy zaufania
22

:  

– zaufanie jako dyspozycja związana z subiektywnym stosunkiem wobec 

drugiej strony (polega na wydaniu pewnej oceny lub przewidywaniu 

pewnych zachowań); 

– zaufanie jako decyzja, czyli intencja związana z poleganiem na pew-

nym obiekcie zaufania (podmiocie lub przedmiocie), przez co ufający 

staje się zależny od drugiej strony; 

– zaufanie w zachowaniu, które wypływa z aktu powierzenia się drugiej 

stronie.  

Pojęcie zaufania składa się z wielu elementów, takich jak oczekiwanie, po-

leganie na kimś, ryzyko, prawdopodobieństwo i niepewność. Najlepszym przy-

kładem relacji opartej na zaufaniu jest relacja wymiany lub szeroko rozumianej 

współpracy. Zaufanie umożliwia współpracę pomiędzy poszczególnym pod-

miotami. Szczegółowa analiza zaufania jest związana z wyróżnieniem części 

składowych (elementów zaufania). Najczęściej wyróżnia się trzy grupy czynni-

ków kształtujących zaufanie: zdolności, życzliwość i uczciwość
23

. Zdolności są 

rozumiane jako kompetencje oraz umiejętności do wykonywania określonych 

zadań. Życzliwość kojarzy się z zaangażowaniem, troskliwością, lojalnością, 

dostępnością i otwartością na nowe idee. Uczciwość jest utożsamiana ze spra-

wiedliwością, spełnianiem obietnic, konsekwencją oraz niezawodnością. Covey 

zwraca uwagę na inne elementy składowe zaufania. Wyróżnia dwie grupy 

czynników, które mogą kształtować zaufanie do danej organizacji na rynku
24

. 

Do tych determinant można zaliczyć charakter i kompetencje.  

Pierwsza cecha – charakter – jest związana z prawością i intencjami. Pra-

wość oznacza uczciwość działania. Łączy się z solidnością oraz spójnością 

funkcjonowania danej organizacji (to, co dzieje się wewnątrz, jest zgodne 

z tym, co jest przekazywane na zewnątrz). Z kolei intencje mają związek z mo-

tywami, jakimi kieruje się organizacja, oraz zamiarami, z których wynika po-

stępowanie organizacji. W przypadku, gdy organizacja ma jakieś cele ukryte, 

                                                      
22 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 

w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 22. 

23 A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa we-

wnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 42. 

24 S.M. Covey, R. Merrill, Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces 

w biznesie, Rebis, Poznań 2009.  
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trudno będzie uwierzyć, że jej celem jest dobro innych podmiotów (w tym np. 

klientów). W przypadku braku zaufania do charakteru organizacji trudno będzie 

wzbudzić zaufanie u podmiotów współpracujących. 

Druga cecha – kompetencje – jest związana z umiejętnościami i rezultata-

mi działalności danej organizacji. Umiejętności są środkami służącymi do osią-

gnięcia celu. Można tu wymienić umiejętności techniczne, organizacyjne 

i społeczne. Ostatnia cecha wiąże się z rezultatami działania organizacji. Rezul-

taty odnoszą się do historii funkcjonowania organizacji oraz jej doświadczeń.  

Proces świadczenia usług poprzedza komunikacja – przekazywanie infor-

macji o czynnościach wykonywanych w ramach usługi. Z punktu widzenia 

przekazywania informacji istotne jest zaufanie, które można kształtować po-

przez sposób i jakość przekazywanej wiedzy. Analiza sposobów przekazywanej 

wiedzy umożliwia wyróżnienie dwóch rodzajów zaufania, tj. zaufania opartego 

na życzliwości i zaufania opartego na kompetencjach
25

. Życzliwość można 

określić jako troskę i motywację do działania w interesie drugiej strony 

i stanowi przeciwieństwo działań oportunistycznych
26

. Kompetencje można 

zdefiniować jako zestaw umiejętności lub/i zdolności niezbędnych do wykony-

wania tego, co potrzebne
27

. Na podstawie tak określonych pojęć życzliwości 

i kompetencji podjęto próbę zdefiniowania zaufania opartego na życzliwości 

i kompetencjach. 

Zaufanie oparte na życzliwości jest rodzajem zaufania zakładającym, że 

jednostka nie skrzywdzi innej jednostki w sytuacji, gdy pojawi się taka możli-

wość. Dla budowania zaufania opartego na życzliwości ważne są czynniki, takie 

jak wrażliwość i silne więzi, które stanowią elementy strategii współtworzenia 

wartości z klientami. 

Zaufanie kompetencyjne odnosi się do sytuacji, w której istnieje przeko-

nanie, że druga strona dysponuje w danym temacie odpowiednią wiedzą i umie-

jętnościami. Zaufanie oparte na kompetencjach występuje w sytuacji, w której 

istnieje przekonanie o chęci pomocy innym przez drugą stronę i niewykorzy-

stywaniu okazji do czynienia szkody innym. Zaufanie tego typu pozwala jedno-

stce poszukującej wiedzy wierzyć, że podmiot będący jej źródłem wie, o czym 

                                                      
25 K. Królak-Wyszyńska, Pomocna dłoń zaufania, http://kadry.nf.pl, 10.04.2012. 

26 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zaufanie w zarządzaniu 

pracownikami wiedzy, www.e-mentor.edu.pl, 10.04.2012. 

27 Ibidem. 

http://www.nf.pl/slownik/umiej%EAtno%B6ci/
http://www.nf.pl/slownik/umiej%EAtno%B6ci/
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mówi. To skłania jednostkę poszukującą wiedzy do uczenia się i umożliwia 

realizację założonych celów. Zaufanie oparte na kompetencjach stwarza warun-

ki do wymiany informacji na temat potrzeb klientów i lepszego dostosowania 

produktów do potrzeb odbiorców. Z jednej strony klient wierzy, że przez okre-

ślenie swoich potrzeb firma będzie mogła lepiej dostosować produkty do ocze-

kiwań odbiorców. Z drugiej strony organizacja wierzy, że klient przekazuje mu 

informacje, podnosząc wartość współpracy. Wzajemna wymiana informacji 

pomiędzy stronami prowadzi do integracji celów
28

. 

Zaufanie nabiera szczególnego znaczenia, gdy wiedza i jej wykorzystanie 

są elementem relacji pomiędzy stronami współpracującymi
29

. W przypadku 

usług, których świadczenie oparte jest na przekazywanej wiedzy, zaufanie od-

grywa doniosłą rolę. Można w tym miejscu wskazać zaufanie transakcyjne 

wprowadzone do literatury przez D.S. Reina i M.L. Reina. Autorzy określili 

zaufanie transakcyjne jako „wzajemną wymianę, opartą na obustronnej i budo-

wanej w czasie relacji”
30

. Na zaufanie transakcyjne składają się trzy elementy: 

zaufanie kompetencyjne, zaufanie kontraktowe oraz zaufanie komunikacyjne. 

Zaufanie kompetencyjne zostało opisane powyżej. Zaufanie kontraktowe jest 

związane z dotrzymywaniem ustaleń pomiędzy stronami, konsekwencją działa-

nia oraz zachęcaniem do wzajemnie korzystnych zamiarów działania. Zaufanie 

komunikacyjne obejmuje przekazywanie i dzielenie się informacjami, prawdo-

mówność, ochronę tajemnic i wykazywanie się dobrymi intencjami.  

Zaufanie kompetencyjne jest szczególnie ważne w przypadku zaangażo-

wania klienta w proces świadczenia usług. Efektem zaangażowania polegające-

go na przekazaniu informacji będzie usługa lepiej dostosowana do potrzeb 

klienta. Z jednej strony klient musi wierzyć, że przekazane informacje do 

świadczeniodawcy nie zostaną wykorzystane przeciw niemu. Z drugiej strony 

świadczeniodawca musi wierzyć, że klient ma odpowiednie kompetencje do 

przekazania informacji. Klient może dysponować wiedzą na temat swoich po-

trzeb i może wiedzieć, jak te potrzeby powinny zostać zaspokojone. Kształto-

wanie zaufania kompetencyjnego może stać się podstawą do zaangażowania 

                                                      
28 Zob. B. Dobiegała-Korona, Zaufanie klienta, „Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie” 

2007, nr 2. 

29 D.S. Rein, M.L. Rein, Building Sustainable trust, za: A. Sankowska, Wpływ zaufania na 

zarządzanie…, s. 11. 

30 Ibidem, s. 55. 



 Rola zaufania opartego na kompetencjach w zaangażowaniu klientów… 145 

klientów w proces świadczenia usług. Zaufanie względem kompetencji powin-

no być obustronnie budowane, tj. powinno to być zarówno zaufanie względem 

kompetencji świadczeniodawcy, jak i zaufanie względem kompetencji klientów. 

Jeśli organizacja jest zdolna, czyli kompetentna, życzliwa (wykazuje dobrą 

wolę, troskę, chęć kooperacji, zaangażowania w relacje), osiąga pozytywne 

wyniki, działała uczciwie (przewidywalnie, dotrzymuje zobowiązań), to ozna-

cza, że jest godna zaufania. Usługodawca godny zaufania stwarza podstawy do 

rozwoju zaangażowania klientów w proces świadczenia usług. Również zaan-

gażowanie klientów może umacniać (podtrzymywać) zaufanie do usługodawcy.  

3. Rola kompetencji w zaangażowaniu klientów w świadczenie usług 

Organizacje, jak piszą Grażyna Prawelska-Skrzypek i Grzegorz Baran, 

kierują się w swoich decyzjach i działaniach zasadami racjonalności i efektyw-

ności
31

. Trudno jednak nie zgodzić się z Kazimierzem Rogozińskim, że nie ma 

usług bez ludzi, a ludzie w swoich działaniach wybierają nieraz to, co warto 

wybrać, a nie tylko to, co wydaje się opłacalne
32

. Zmienia się zatem rola kom-

petencji w relacjach związanych ze świadczeniem usług, szczególnie tych opar-

tych na współtworzeniu wartości. 

W ujęciu Alicji Sajkiewicz na kompetencje składają się: wiedza, uzdolnie-

nia, style działania, osobowości, wyznawane zasady, zainteresowania i inne 

cechy, które używane i rozwijane poprzez pracę, wpływają pozytywnie na osią-

ganie zamierzonych rezultatów
33

. Tomasz Rostkowski zwraca uwagę, że pier-

wotnie kompetencje były postrzegane bardzo wąsko – jako wiedza, umiejętno-

ści i zdolności, co jest niewystarczające, aby w pełni zrozumieć ich rolę w or-

ganizacji
34

. Uwzględniając rozważania i opinie wielu autorów, można stwier-

dzić, że obecnie poprzez kompetencje rozumie się wszelkie cechy, które uży-

                                                      
31 G. Prawelska-Skrzypek, G. Baran, Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawo-

dowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów, MCDN, Kraków 2010, s. 21. 

32 K. Rogoziński, Zarządzanie…, s. 93. 

33 A. Sajkiewicz, Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002, s. 90. 

34 T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami w UE, w: Standardy europejskie w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004. 
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wane i rozwijane w procesie pracy, prowadzą do osiągania strategicznych rezul-

tatów organizacji
35

. 

Współczesne zmiany w myśleniu o kompetencjach zostały obszernie 

omówione przez Tadeusza Oleksyna
36

. Jego zdaniem następuje stopniowe za-

właszczenie przez termin „kompetencje” nie tylko tego, co rozumiemy przez 

„kwalifikacje”, ale w coraz większym stopniu wszystkiego, co kryje się pod 

pojęciem „kapitału ludzkiego”. Wśród elementów składowych kompetencji 

Oleksyn wymienia: uzdolnienia i predyspozycje ważne w danej pracy, we-

wnętrzne motywacje, wykształcenie i wiedzę, doświadczenie i praktyczne umie-

jętności, postawy i zachowania, formalne uprawnienia do działania w imieniu 

organizacji, cechy psychofizyczne ważne w danej pracy, jak np. kreatywność, 

przedsiębiorczość, odwaga, siła czy sprawność fizyczna
37

. 

W trakcie analizy zaangażowania klientów w świadczenie usług i współ-

tworzenie wartości znaczenia nabierają także ich kompetencje, a nie tylko kom-

petencje organizacji i jej pracowników. W związku z tym – obok innych typów 

zaufania – priorytetowe staje się zaufanie oparte na kompetencjach, będąc uwi-

kłane w dwustronną relację usługodawca–usługobiorca. Nie wystarczy już za-

ufanie usługobiorcy do usługodawcy, lecz równie ważne zaczyna być zaufanie 

usługodawcy do aktywnie zaangażowanego we współtworzenie wartości usłu-

gobiorcy. 

Można wyróżnić co najmniej dwa przypadki zaangażowania klientów 

w świadczenie usług: zaangażowanie klientów w świadczenie usług dla samych 

siebie oraz zaangażowanie klientów w świadczenie usług dla innych. W pierw-

szym przypadku klient – usługobiorca współtworzy wartość dla siebie wspólnie 

z usługodawcą. Ta sytuacja bliska jest zjawisku, które Kleemann, Voss i Rieder 

nazwali pracującym konsumentem
38

, czyli usługobiorca przejmuje część zadań 

w ramach procesu świadczenia usługi. Jako przykład można tu wskazać firmę 

Nike, która tworząc unikatową platformę NIKEiD, umożliwia indywidualnym 

klientom zaprojektowanie swoich przyszłych butów
39

 i w pewnym stopniu an-

                                                      
35 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2006; T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami…; A. Sajkiewicz, Jakość zasobów… 

36 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami… 

37 Ibidem, s. 97. 

38 F. Kleemann, G. Voss, K. Rieder, Un(der)paid innovators…, s. 5–26. 

39 http://nikeid.nike.com, 17.04.2012. 
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gażuje klientów w świadczenie usług dla samych siebie. Klient, korzystając 

z przystępnej „instrukcji”, która prowadzi go przez kolejne etapy projektowa-

nia, wybiera rodzaj podeszwy, kolor wkładki, kolor stebnowania, sznurówek, 

logotypu. Wprowadzone w projekcie zmiany można na bieżąco śledzić na ekra-

nie. Zaprojektowane przez siebie buty można oznaczyć własnym ID, tzn. inicja-

łami, numerem, symbolem, który nada im niepowtarzalny charakter. Możliwość 

indywidualizacji dotyczy nie tylko butów sportowych, lecz także koszulek, 

toreb i zegarków. Firma realizuje zamówienie w ciągu 2 tygodni od złożenia, 

a zamawiający może monitorować online stopień realizacji złożonego zamó-

wienia (od momentu jego złożenia do dostawy). Projekt NIKEiD powstał 

w USA w 1999 roku, w Europie jest realizowany w 20 krajach, od sierpnia 

2001 roku także w Polsce
40

. 

W drugim przypadku organizacje, chcąc wykorzystać potencjał, zasoby 

lub kompetencje klientów, angażują ich do wykonania części zadań, które tra-

dycyjnie były wykonywane w ramach wewnętrznych procesów wytwórczych. 

Przypadek ten jest bliski mechanizmowi nazywanemu crowdsourcingiem. Me-

chanizm był znany od dawna jako „zbiorowa mądrość” lub „mądrość tłumu”, 

ale dopiero Jeff Howe z magazynu „Wired” w artykule zatytułowanym The Rise 

of Crowdsourcing sprawił, że stał się tak popularny
41

. W ciągu kilku lat 

crowdsourcing przeszedł poważną przemianę od zbiorowego dzielenia się in-

formacją (w tym własnymi gustami) do konkretnych działań podejmowanych 

przez klientów na rzecz organizacji. Znanym przykładem wykorzystania 

crowdsourcingu w biznesie jest firma Dell i jej serwis IdeaStorm.com. Użyt-

kownicy platformy mogą zamieszczać na niej swoje pomysły dotyczące ulep-

szeń związanych z urządzeniami Della. Pozostali użytkownicy, głosując na 

zamieszczone pomysły i oceniając je, pomagają firmie w wyborze rozwiązań 

najtrafniejszych z punktu widzenia wartości dla klienta. Pytania do użytkowni-

ków zadawane poprzez serwis IdeaStorm.com dotyczą bardzo wielu zagadnień 

– od preferowanych parametrów sprzętu przez jego wygląd do takich kwestii, 

jak ochrona środowiska i społeczna odpowiedzialność biznesu
42

. Według da-

                                                      
40 Ibidem. 

41 B. Brzoskowski, Crowdsourcing, www.brzoskowski.pl, 17.04.2012. 

42 Ibidem. 
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nych, ze strony serwisu od początku jego istnienia zgłoszono już ponad 17 tys. 

pomysłów, z których blisko 500 zostało wykorzystanych
43

. 

W obydwu z badanych przypadków niezwykle istotne okazują się kompe-

tencje klientów, których rola – zgodnie z koncepcją Rieder i Vossa – zaczyna 

być rozbudowywana o cechy typowe dotąd dla pracowników organizacji
44

. 

Usługodawca angażujący klienta w wykonanie części zadań w ramach świad-

czonej usługi obdarza go zaufaniem opartym na kompetencjach. Jest ono zwią-

zane z przekonaniem usługodawcy, że klient ma posiada wystarczające kompe-

tencje do wykonania powierzonych mu zadań. Brak kompetencji klienta w tym 

przypadku spowoduje jego niezadowolenie z wartości otrzymanej usługi, o co 

będzie obwiniał nie siebie, lecz usługodawcę. Podobna potrzeba zaufania opar-

tego na kompetencjach występuje w przypadku crowdsourcingu, kiedy organi-

zacja chce wykorzystać kompetencje i zaangażowanie swoich klientów, aby 

zwiększyć osiągane w ten sposób rezultaty. Niskie kompetencje klientów będą 

przyczyną nieskuteczności crowdsourcingu.  

Podsumowanie  

W artykule podjęto próbę udowodnienia tezy, że zaufanie oparte na kom-

petencjach ma szczególne znaczenie w zaangażowaniu klientów we współtwo-

rzenie wartości w procesie świadczenia usług. Na podstawie dwóch wybranych 

przypadków zaangażowania klientów we współtworzenie wartości przez świad-

czenie usług, reprezentujących dwa różne typy zaangażowania, wykazano 

słuszność postawionej tezy. W zaangażowaniu klientów w świadczenie usług 

warunkiem koniecznym współtworzenia wartości jest wzajemne zaufanie usłu-

godawcy i usługobiorcy, a szczególnie zaufanie oparte na kompetencjach. 

Zaufanie stwarza warunki do zaangażowania się wszystkich stron w prze-

kazywanie informacji, komunikację i działania będące niezbędną częścią usługi. 

Szczególnie ważne jest wzajemne przekonanie o kompetencjach drugiej strony. 

Stanowi ono ważny warunek zaangażowania się w proces świadczenia usługi 

oparty na współtworzeniu wartości. W badanych przypadkach wystąpiły dwa 

typy zaangażowania klientów: współudział klienta w świadczeniu usługi dla 

                                                      
43 http://www.ideastorm.com, 17.04.2012. 

44 K. Rieder, G. Voss, The Working Customer – an Emerging New Type of Consumer, 

„Psychology of Everyday Activity” 2010, vol. 3, nr 2, s. 2–10. 
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samego siebie oraz współtworzenie wartości z organizacją dla innych klientów. 

Wykazano, że niski poziom kompetencji klientów w obu przypadkach byłby 

niekorzystny dla usługodawcy, stąd niezbędne jest jego przekonanie, że klient 

dysponuje wymaganym poziomem kompetencji.  

THE ROLE OF COMPETENCE-BASED TRUST IN THE INVOLVEMENT  

OF CUSTOMERS IN THE PROVISION OF SERVICES  

Summary  

This article attempts to prove that competence-based trust is an important factor in 

the involvement of customers in the provision of services. An important part of the 

article is to define the essence of competence-based trust and emphasize the importance 

of value co-creation with customers in the provision of services. Two different cases of 

customer involvement in the provision of services were analyzed on the basis of the 

theory of value co-creation. Thus, the thesis has been proved. 

Translated by Grzegorz Baran, Małgorzata Marzec 
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GLOBALIZACJA A POLSKA WYMIANA USŁUG 

Wprowadzenie  

Współcześnie sektor usług podlega istotnym zmianom – zachodzą w nim 

procesy, które wpływają na charakter wielu usług, powodując również zmiany 

ich zakresu. Wiąże się to ściśle ze zjawiskiem globalizacji, które dotyka wielu 

aspektów ekonomii i innych nauk. Celem artykułu jest zaprezentowanie miejsca 

usług w międzynarodowej wymianie handlowej Polski w ostatnich latach.  

1. Pojęcie globalizacji  

W literaturze nie ma jednoznacznej, ogólnie obowiązującej definicji globa-

lizacji
1
. Jest to termin dość nowy, który do powszechnego użycia wszedł 

w połowie lat 80. XX wieku i był rozumiany jako głębokie przeobrażenia 

w gospodarce światowej, będące wynikiem liberalizacji stosunków gospodar-

czych, internacjonalizacji kapitału, rewolucji informatycznej i wzrostu znacze-

nia międzynarodowych korporacji
2
. Globalizacja to proces zmierzający do 

                                                      
1 E. Jasińska, Globalizacja – ewolucja i skutki gospodarcze, w: Gospodarka w dobie globa-

lizacji, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Szczecin 2008, s. 115. 

2 R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, 

PWE, Warszawa 2012, s. 18. 
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 coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek 

i kultur
3
. Prowadzi do tworzenia społeczeństwa światowego, zanikania kategorii 

państwa narodowego oraz wpływa na wzrost znaczenia organizacji międzyna-

rodowych. Według Anny Zaorskiej jest to proces długofalowy, związany 

z integrowaniem działalności na poziomie gospodarek, przemysłów/sektorów 

oraz przedsiębiorstw ponad granicami państw dzięki rozszerzaniu, pogłębianiu 

i intensyfikowaniu różnego rodzaju powiązań (handlowych, inwestycyjnych, 

kooperacyjnych, informacyjnych), co prowadzi do tworzenia się współzależne-

go systemu ekonomicznego w skali światowej, czyli globalnej gospodarki
4
. 

 

  

Rys. 1. Siły oddziałujące na proces globalizacji 

Źródło: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja, Felberg SJA, 

Warszawa 2001, s. 25.  

                                                      
3 M. Kempny, Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 

1998, s. 124. 

4 A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007, s. 17. 
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Globalizacja to nie tylko zjawiska o charakterze gospodarczym. Ma ona 

wymiar wieloaspektowy i oprócz gospodarki dotyczy kwestii politycznych, 

społecznych, kulturowych, naukowych, prawnych i wielu innych (rys. 1). 

Czynnikami, które wpłynęły na przyśpieszenie procesu globalizacji, były: po-

jawienie się gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystywanie na szeroką skalę 

sieci internetowej oraz rozwój organizacji międzynarodowych mających wpływ 

na funkcjonowanie państw i rozwój organizacji pozarządowych
5
.  

U podstaw globalizacji ekonomicznej leżą dwie kwestie: postęp technicz-

ny prowadzący do spadku kosztów komunikowania się i transportu oraz libera-

lizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracy. Globalizacja wykracza 

poza zjawiska typowo ekonomiczne. Zastanawiając się nad cechami procesu 

globalizacji, można wymienić kompresję czasu i przestrzeni, dialektyczny cha-

rakter procesu globalizacji, jej wielowymiarowość, złożoność i wielowątko-

wość, integrowanie, międzynarodową współzależność, związek z postępem 

nauki, techniki i organizacji, wielopoziomowość
6
. Jako cechy współczesnej 

globalizacji można zatem wymienić
7
: 

– gwałtowne kurczenie się świata – świat jako „globalna wioska”; 

– powstanie globalnego rynku finansowego; 

– gwałtowny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych; 

– zdominowanie gospodarki globalnej przez korporacje transnarodowe; 

– zinstytucjonalizowanie wielu sfer życia, w tym działalności gospodar-

czej.  

Do jakościowych cech globalizacji zalicza się
8
: 

– kompleksowość; 

– intensyfikację świadomości o świecie jako całości i związaną z tym 

odpowiedzialność; 

– redefinicję znaczenia państwa; 

– powstanie globalnej gospodarki opartej na wiedzy, wykształcenie się 

czwartego – informacyjnego – sektora gospodarki. 

                                                      
5 B. Ostrowska, Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce,  

w: M. Lasoń, Gospodarka światowa w dobie globalizacji, KTE, Kraków 2011, s. 48. 

6 A. Zorska, Ku globalizacji?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 16–17. 

7 R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Globalizacja i regionalizacja…, s. 25. 

8 S. Flejterski, P.T. Wahl, Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003, s. 24. 
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Przyczyny globalizacji można podzielić klasycznie na ekonomiczne, poli-

tyczne, społeczne
9
 bądź na zewnętrzne i wewnętrzne

10
. Wewnętrzne są związa-

ne z wolą polityczną państw narodowych i ich świadomą decyzją. W tym kon-

tekście globalizacja jest konsekwencją rozwoju stosunków międzynarodowych 

lub procesu postępującej internacjonalizacji. Zewnętrzne przyczyny globalizacji 

wiążą się z dynamiką rynku światowego, rozwojem nowych technologii umoż-

liwiających rozbudowę globalnych sieci produkcji oraz z rewolucją w komuni-

kowaniu się, która polega na przejściu od społeczeństwa przemysłowego do 

społeczeństwa informacji i wiedzy. 

Według większości autorów zajmujących się zagadnieniami globalizacji, 

otwartość gospodarcza przynosi w skali świata oczywiste korzyści. Zintegro-

wane rynki światowe ułatwiają optymalną alokację czynników produkcji
11

. 

Należy pamiętać o tym, że proces globalizacji ma również wady
12

, jednak za-

równo jego przeciwnicy, jak i zwolennicy są zgodni w jednym – nie można go 

zatrzymać
13

.  

2. Usługi w procesie globalizacji  

W literaturze ekonomicznej usługi są definiowane bardzo różnorodnie, co 

wynika z ich złożoności. Najczęściej spotyka się definicje negatywne, enumera-

tywne, analityczne i pozytywne
14

, które przede wszystkim odwołują się do po-

                                                      
9 A. Lubbe, Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: Roz-

wój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 42. 

10 M. Mielus, Dylematy globalizacji w XXI wieku, w: Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu 

makro- i mikroekonomicznym, red. D. Fatuła, WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzew-

skiego, Kraków 2009, s. 45. 

11 V.K. Aggarwal, C. Dupont, Współpraca i koordynacja w globalnej ekonomii politycznej, 

w: Globalna ekonomia polityczna, red. J. Ravenhill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2011, s. 85; J. Kulig, Meandry globalizacji XXI wieku, Vizja, Warszawa 2010, s. 53. 

12 M. Mielus, Dylematy…, s. 48; W. Grzywacz, Globalizacja – szanse, zagrożenia, w: Za-

rządzanie i ekonomika usług, red. P. Niedzielski, W. Downar, Wydawnictwo Naukowe US, 
Szczecin 2010, s. 86. 

13 M. Megier, Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku?, Politechnika Koszalińska, 

Koszalin 2010, s. 45. 

14 M. Boguszewicz-Kreft, Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 11–12. 
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tencjału, procesu i wyniku
15

. Analizując różne definicje usług, można wyodręb-

nić pewne ich charakterystyczne cechy
16

: 

– usługa to produkt niematerialny, którego użyteczność konkretyzuje się 

u usługobiorcy lub w rzeczy, którą on ma; 

– usługa jest szczególnym rodzajem wartości użytkowej, która jest wy-

twarzana w wyniku pracy ludzkiej; 

– usługi w sensie gospodarczym są przedmiotem obrotu handlowego;  

– czynności usługowe o znaczeniu gospodarczym tworzą nową wartość 

bądź powiększają wartość przedmiotu materialnego już istniejącego. 

Jeszcze bardziej sprawa się komplikuje, gdy chcemy znaleźć definicję 

usługi, która jest przedmiotem obrotu międzynarodowego. Obrót taki ma miej-

sce i jest wynikiem m.in. procesu globalizacji. 

Globalizacja usług w ostatnich latach jest związana przede wszystkim z in-

ternacjonalizacją przedsiębiorstw, gwałtownym rozwojem technologii informa-

tycznych oraz szeroko rozumianego biznesu międzynarodowego
17

. Wzrost zna-

czenia usług w wymianie międzynarodowej w dużej mierze bierze się z
18

: 

– liberalizacji obrotów usługowych wynikających z funkcjonowania 

międzynarodowej współpracy w ramach międzynarodowych organiza-

cji (World Trade Organization, General Agreement on Trade in Servi-

ces)
19

; 

– integracji stosunków gospodarczych pomiędzy państwami w ramach 

bloków regionalnych (Unia Europejska); 

– biurokratyzacji działań administracyjnych; 

– informatyzacji związanej z upowszechnianiem środków gromadzenia 

przetwarzania i przekazywania informacji w skali międzynarodowej, 

                                                      
15 I. Rudawska, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009, s. 11. 

16 R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Globalizacja…, s. 80; K.A. Kłosiński, Światowy rynek 

usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa 2011, s. 51. 

17 E. Gołembska, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, Logistyka w usługach, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 17. 

18 M. Cyrek, Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług  

w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 86; A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Pol-

sce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 206. 

19 Z.W. Puślecki, A. Szymaniak, K. Kałążna, Usługi we wzroście konkurencyjności Unii 

Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2010, s. 212. 
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cyfryzacji i materializacji wielu efektów działalności usługowej, 

w efekcie czego wzrasta zdolność handlowa usług; 

– rozwoju komunikacji umożliwiającej fizyczne przemieszczanie się 

usługodawców, usługobiorców i środków realizacji świadczenia usłu-

gowego, co jest związane z coraz niższymi kosztami transportu i krót-

szym czasem przemieszczania oraz upodobnianiem standardów, wzor-

ców i preferencji konsumentów; 

– rosnącej skali globalnych przepływów finansowych i równoczesnego 

oderwania tych przepływów od procesów realnych; 

– rozwoju usług komplementarnych wobec dóbr materialnych, składają-

cych się na produkt rozszerzony lub pakiet usług logistycznych; 

– specjalizacji, która wynika z komplikacji, wielu rozwiązań prawno-

instytucjonalnych wymagających profesjonalnego wsparcia oraz ze 

wzrastającej konkurencji wymuszającej poszukiwanie nowych sposo-

bów pozyskania klienta i uzyskiwania przewagi nad rywalami; 

– zmiany modelu prowadzenia biznesu w kierunku umiędzynarodowienia 

i rozwoju form outsourcingowych i offshoringowych
20

; 

– demokratyzacji stosunków w wielu gospodarkach krajów słabo rozwi-

niętych oraz wzrostu wytwarzanego tam dochodu, co powoduje uwol-

nienie popytu tych społeczeństw i przyczynia się do adaptacji wzorców 

konsumpcyjnych z krajów wysoko rozwiniętych; 

– wzrostu dochodów, dobrobytu i jakości życia; 

– wzrostu aspiracji edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa wynika-

jących również ze wzrastającej zmienności rynku pracy; 

– aktywizacji zawodowej kobiet powodującej urynkowienie wielu usług 

wykonywanych dotychczas w ramach samoobsługi; 

– stopniowej depopulacji najwyżej rozwiniętych społeczeństw. 

Usługi mają szczególne cechy odróżniające je w handlu międzynarodo-

wym od wytworzonych produktów. Najczęściej przytaczane są następujące 

z nich
21

: 

                                                      
20 T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Światowe trendy offshoringu usług, w: Serwicyza-

cja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010, s. 111; 

L. Kuczewska, Kierunki i warunki rozwoju sektora usług w Polsce, w: Usługi w Polsce  

2002–2007, red. B. Słomińska, IBRKiK, Warszawa 2008, s. 160. 

21 B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 345. 
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– niematerialność – usługi nie da się dotknąć, skutkiem tego międzyna-

rodowe transakcje usługami trudno jest nieraz monitorować, mierzyć 

i opodatkować
22

; 

– niemożność przechowywania – nie da się zazwyczaj przechować usługi 

w postaci zapasów, zatem nie tylko trudniej jest handlować usługami 

w przestrzeni, lecz także trudniej jest handlować nimi w czasie; 

– heterogeniczność – usługi są często niestandaryzowane i w wysokim 

stopniu dostosowane do potrzeb klientów. Istnieje więc znaczna różno-

rodność sposobów, jakimi usługi zostaną efektywnie dostarczone „po-

nad granicami” międzynarodowymi. Skala zróżnicowania produktu jest 

ogromna; 

– wspólna produkcja – usługi zazwyczaj produkuje się z pewnym wkła-

dem ze strony odbiorcy. Oznacza to, że klient uczestniczy w procesie 

produkcji, dostarcza dostawcy decydujące informacje lub sygnały 

zwrotne, które w pewnej mierze decydują o jego skuteczności i wydaj-

ności (high-touch).  

Konsekwencją postępującej globalizacji rynków usług jest globalizacja 

konsumpcji usług, można zatem wyróżnić czynniki sprzyjające globalizacji 

konsumpcji usług i hamujące ją (tab. 1).  

Globalizacja usług może mieć różne oblicza – korzystne i niekorzystne, 

jednak z uwagi na szybko postępujący proces globalizacji, rozwój powiązań 

gospodarczych między krajami jest nieunikniony, a usługi będą w tym procesie 

znajdowały należne sobie miejsce.  

                                                      
22 Manual on Statistics of International Trade in Services 2010 (MSITS 2010), WTO, Ge-

newa 2011 s. 29–40; M. Kruszka, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 145. 
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Tabela 1 

Czynniki wpływające korzystnie i niekorzystnie na globalizację konsumpcji usług 

Czynniki sprzyjające globalizacji konsumpcji 

popytowe podażowe 

Dążenie konsumentów do nowoczesnej 

struktury konsumpcji „usługowego modelu 

konsumpcji” 

Poszukiwanie usług nowych, nowoczesnych  

i wysokiej jakości 

Nabywanie usług globalnych jako 

możliwości podniesienia poziomu życia, 

szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych 

gospodarczo 

Wzrost przestrzennej mobilności 

konsumentów 

Wzrost konkurencji na rynkach usług 

Zmuszający do stosowania strategii ekspansji 

na nowe rynki 

Funkcjonowanie na jednolitym rynku Unii 

Swobodny przepływ usług – dyrektywa  

o usługach na rynku wewnętrznym 

Rozwój nowoczesnych technologii 

informatycznych, zwłaszcza Internetu, który 

pozwala pokonywać barierę czasu 

 i przestrzeni 

Czynniki hamujące globalizację konsumpcji usług 

Postawy konsumenckie preferujące usługi rodzimych usługodawców 

Uwarunkowania kulturowe 

Etnocentryzm konsumencki 

Gettyzacja obszarów bogactwa i ubóstwa  

Wysoki poziom bezrobocia ograniczający możliwości konsumpcji usług 

Skutki globalizacji konsumpcji usług 

pozytywne negatywne 

upowszechnienie się etyki globalnej 

konsumpcji usług, wyznaczającej określony 

sposób zachowań 

Zwiększenie dostępu do usług bogatych  

w wiedzę, inteligentnych 

Lepsze warunki i możliwości zaspokajania 

potrzeb i preferencji konsumentów w zakresie 

usług 

Ujednolicenie prawa konsumenckiego 

Rozwój infrastruktury usługowej 

Rozwój e-usług 

Ryzyko utraty lokalnych wartości 

kulturowych 

Upowszechnienie się nie tylko dobrych, lecz 

także i negatywnych wzorców zachowań 

Słabsza pozycja konsumentów w krajach 

o niższym poziomie rozwoju, także 

w kontekście rozwiązań legislacyjnych 

dotyczących praw konsumentów 

Zagrożenie wynikające z nabywania usług 

globalnych kosztem zaspokajania potrzeb 

podstawowych 

Źródło: A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, War-

szawa 2008, s. 321. 

3. Polski handel usługami w latach 2003–2010  

Udział usług w tworzeniu PKB w skali świata sięga ponad 60%, a w towa-

rowo-usługowej wymianie międzynarodowej usługi uczestniczą w mniej niż 
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20%
23

. Podobnie jest w gospodarce polskiej, w której znaczenie usług stale 

wzrasta. Ulegają one również w coraz większym stopniu internacjonalizacji
24

, 

jednak znaczenie międzynarodowych obrotów usługowych Polski w ogólno-

światowej wymianie handlowej jest relatywnie niewielkie
25

. 

Saldo wymiany handlowej usług od roku 2000 jest stale dodatnie. W la-

tach 2007 i 2009 wyniosło 4,8 mld dolarów, w roku 2008 – 5,0 mld dolarów, 

w 2010 spadło do 3,5 mld dolarów, co było wynikiem ogólnego kryzysu
26

 (rys. 

2). 

  

Rys. 2. Eksport i import polskich usług jako % PKB 

Źródło: opracowanie na podstawie www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 21.02.2012.  

                                                      
23 K.A. Kłosiński, Międzynarodowy rynek usług, Usługi w gospodarce światowej, IBRKiK, 

Warszawa 2009, s. 5. 

24 A. Kuźniar, Międzynarodowy wymiar polskiego sektora usług, w: Polska. Raport o kon-

kurencyjności 2008, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 249; K. 

Nowacka-Bandosz, Zmiany struktury światowego handlu usługami w latach  

1980–2006, w: Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, red. H. Nakonieczna-

Kisiel, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 105. 

25 M. Cyrek, Procesy modernizacji…, s. 210. 

26 OECD Factbook 2011, OECD 2011, s. 93. 
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W okresie 2000–2010 w strukturze polskiego handlu zagranicznego usłu-

gami zaszły istotne zmiany. Można je zaobserwować nawet w ramach bardzo 

szeroko ujętych agregatów usługowych w układzie trzech grup: usług transpor-

towych, podróży i pozostałych usług handlowych
27

. O ile w roku 2000 w eks-

porcie polski dominowały podróże, o tyle w roku 2010 struktura ta uległa zmia-

nie i na czoło wysunęły się pozostałe usługi. Jest to tendencja korzystna, zwa-

żywszy, że w grupie pozostałych usług znajdują się usługi nowoczesne, które 

stanowią o rozwoju gospodarki. W Polsce wzrasta zapotrzebowanie na tego 

typu usługi, co ma odzwierciedlenie w wielkości i strukturze importu. Obserwu-

je się również dynamiczny wzrost znaczenia w międzynarodowym obrocie tzw. 

usług pozostałych. Ich udział w światowym eksporcie usług wzrasta z okresu na 

okres i w roku 2010 wyniósł 53,3%, a w imporcie – 48,5% (tab. 2). Jest to zróż-

nicowana grupa usług, obejmująca zarówno usługi finansowe, informacyjne, 

opłaty licencyjne, jak i usługi budowlane czy osobiste
28

.  

Tabela 2 

Struktura handlu usługami w Polsce i na świecie 

Eksport 2000 2005 2010 

 Polska świat Polska świat Polska świat 

Transport 23,4 23,2 33,5 22,8 27,0 21,3 

Podróże 54,7 32,1 38,6 27,6 29,3 25,4 

Pozostałe  21,9 44,7 27,9 49,6 43,7 53,3 

Import 2000 2005 2010 

 Polska świat Polska świat Polska świat 

Transport 17,0 28,4 21,4 28,6 21,0 27,3 

Podróże 37,0 29,9 36,0 27,0 28,3 24,1 

Pozostałe 46,0 41,7 42,6 44,4 50,7 48,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WTO International Trade Statistics 2011, 

s. 114, www.wto.org.  

Jeśli przyjrzeć się dokładniej wymianie handlowej Polski usługami 

w ostatnich latach, to można zauważyć, że optymizm wynikający z dodatniego 

salda ogółem jest przedwczesny. Rozbijając pozostałe usługi na części składo-

                                                      
27 Ibidem, s. 92. 

28 Manual on Statistics of International Trade in Services 2010, WTO, Genewa 2011, s. 14. 
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we, można dostrzec, że w latach 2003–2010 jedynie usługi komunikacyjne 

pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne miały w latach 2002–2010 dodatnie 

saldo usług. Dla pozostałych usług wyszczególnionych w tej grupie od 2000 

roku odnotowano w wymianie międzynarodowej saldo ujemne (tab. 3).  

Tabela 3 

Eksport polskich usług w latach 2003–2010 (mln dolarów) 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Usługi ogółem 11 178 13 323 16 292 20 535 28 665 35 240 28 679 32 495 

Transportowe 3 997 4 161 5 463 6 977 9 220 10 874 8 629 8 793 

Podróże 4 070 5 750 6 287 7 221 10 506 11 651 8 907 9 482 

Komunikacyjne 244 298 310 396 504 618 642 562 

Budownictwo 732 654 866 1 222 1 605 1 898 1 483 1 297 

Ubezpieczeniowe 217 62 68 96 19 142 24 188 

Finansowe 161 159 218 218 391 549 419 551 

Komputerowe  

i informacyjne 
134 197 197 408 661 928 878 1 546 

Opłaty za dobra 

niematerialne 
29 30 63 38 99 231 104 246 

Inne usługi dla 

biznesu 
1 529 1 886 2 681 3 748 5 373 7 998 7 324 9 527 

Związane z życiem 

osobistym, kulturą  

i rekreacją 

60 90 94 148 192 204 140 286 

Świadczone przez 

jednostki rządowe 

(gdzie indziej 

nieuwzględnione) 

4 35 46 62 94 147 129 11 

Źródło: www.stats.oecd.org./index.aspx?DatasetCode=TIS, 21.02.2012.  

Można również zauważyć, że w roku 2009 na skutek kryzysu nastąpił wy-

raźny spadek międzynarodowych obrotów usługami. Trwałe dodatnie saldo 

zanotowano w odniesieniu do usług transportowych i podróżniczych. Trwałe 

ujemne saldo dotyczyło szybko rozwijających się usług przesądzających  

o nowoczesności oraz dynamice współczesnych gospodarek (tab. 4).  
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Tabela 4 

Import usług do Polski w latach 2003–2010 (mln dolarów) 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Usługi ogółem 10 655 13 314 15 562 19 814 24 001 30 104 23 935 29 012 

Transportowe 2 298 2 925 3 337 4 242 5 650 7 111 5 194 6 109 

Podróże 2 802 4 756 5 577 7 220 7 728 9 627 7 268 8 189 

Komunikacyjne 245 313 364 467 698 774 803 650 

Budownictwo 792 632 514 724 901 1 254 974 583 

Ubezpieczeniowe 413 256 387 395 458 486 444 313 

Finansowe 285 365 385 376 513 843 863 880 

Komputerowe  

i informacyjne 
351 422 419 585 869 982 845 1 669 

Opłaty za dobra 

niematerialne 
745 873 1 037 1 312 1 564 1 759 1 535 2 239 

Inne usługi dla 

biznesu 
2 472 2 465 3 175 3 849 4 944 6 419 5 280 7 350 

Związane z życiem 

osobistym, kulturą i 

rekreacją 

128 129 159 233 300 325 333 858 

Świadczone przez 

jednostki rządowe 

(gdzie indziej 

nieuwzględnione) 

122 181 208 412 375 523 397 163 

Źródło: www.stats.oecd.org./index.aspx?DatasetCode=TIS, 21.02.2012. 

Obecnie mamy do czynienia z międzynarodową dywersyfikacją wymiany 

usług. Tracą na znaczeniu usługi transportowe i podróżnicze, które osiągają 

dodatnie saldo w wymianie międzynarodowej Polski. Znacznie rośnie udział 

pozostałych usług w strukturze usług na świecie i w Polsce, lecz saldo wymiany 

tymi usługami w Polsce jest ujemne. 

Podsumowanie  

Struktura usług mających znaczenie w handlu międzynarodowym zmienia 

się w czasie. Oprócz tradycyjnych usług, takich jak transport, turystyka i ubez-

pieczenia, coraz większego znaczenia nabierają usługi nowoczesne oparte na 

postępie technologicznym (informatyczne, sprzedaż licencji i patentów) oraz 

usługi z zakresu obsługi przedsiębiorstw (usługi biznesowe). Niestety, Polska 
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jest krajem eksportującym tradycyjne usługi związane z transportem, spedycją 

i logistyką.  

GLOBALIZATION AND THE POLISH TRADE SERVICES  

Summary  

Growing role of services in the world economy can be observed from the second 

half of the twentieth century, but particularly from the beginning of previous decade. 

The structure of international trade in services has changed during that period. The 

reason for this is globalization. The paper presents transformations in international trade 

in services and develops the issue of modern services. Moreover, there were described 

changes in international trade in services in Polish international exchange.  

Translated by Anna Cudowska-Sojko  
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Wprowadzenie  

Rozwojowi działalności gospodarczej od zawsze towarzyszyła troska o ja-

kość jej wytworów. Z czasem zarządzanie jakością zyskało rangę jednej z waż-

niejszych dziedzin zarządzania organizacjami. Obecnie w zarządzaniu jakością 

poczesne miejsce zajmują standardy określające – zwykle ramowo – wymaga-

nia, których spełnienie powinno przybliżyć organizacje do realizacji celu, jakim 

jest satysfakcja klientów. Standardy, o których mowa, były wprowadzane po-

czątkowo w przedsiębiorstwach wytwórczych, później również usługowych 

oraz handlowych i miały charakter uniwersalny (mogły je wprowadzać organi-

zacje prowadzące działalność w różnych sektorach) lub sektorowy (adresowane 

do organizacji reprezentujących wybrany sektor). W artykule przedmiotem 

opisu są standardy zarządzania jakością usług w e-commerce, a więc obszarze 

relatywnie nowym, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. My-

ślą przewodnią tekstu jest teza mówiąca o tym, że standardy zarządzania jako-

ścią usług w e-commerce znajdują się w początkowej fazie ich powstawania 

i rozwoju. Podstawowym celem przyjętym przez autora jest z kolei identyfika-

cja podstawowych wymagań określonych w wybranych standardach zarządza-

nia jakością usług e-commerce powstałych w Polsce, a także określenie ram 

konceptualnych modelu zarządzania jakością usług w organizacjach  

e-commerce.  
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1. Specyfika e-commerce jako miejsca kształtowania jakości usług  

E-commerce to w Polsce względnie nowa formuła prowadzenia działalno-

ści gospodarczej. Nie zaskakuje więc fakt, że transakcje odbywające się w tej 

formule są jeszcze stosunkowo słabo uregulowane przepisami prawa, a także 

raczej mało poznane od strony naukowej. To ostatnie spostrzeżenie dotyczy 

także funkcji zarządzania jakością. W obrębie relacji pomiędzy organizacjami 

a ich klientami wskazuje się następujące różnice pomiędzy e-commerce i ryn-

kami tradycyjnymi
1
: 

Wirtualizacja. W procesie wirtualizacji następuje częściowe lub całkowi-

te ucyfrowienie produktu oraz jego wzbogacanie w informacje. Ucyfrowienie 

oznacza całkowitą lub częściową zamianę postaci produktu z materialnej na 

cyfrową. Drugim wymiarem wirtualizacji produktu jest jego wzbogacanie 

w informacje. Sam produkt nie musi zmieniać swojej postaci, ale zostaje obu-

dowany warstwą informacyjną zwiększającą jego wartość. Przykładem tego 

procesu jest wzbogacanie produktu, jakim są usługi kurierskie, w możliwość 

śledzenia online aktualnej lokalizacji przesyłki. 

Indywidualizacja. Pozwala na dostosowanie kompozycji wartości zwią-

zanej z produktem do preferencji klienta lub użytkownika. Indywidualizacja 

kryje się też pod takimi pojęciami, jak personalizacja, kastomizacja oraz maso-

wa kastomizacja. Ta ostatnia zachodzi między innymi wówczas, gdy klienci 

dostają jednorodny produkt z możliwością samodzielnego dostosowania go do 

własnych potrzeb (np. serwis muzyczny Yahoo!). 

Usieciowienie. Dotyczy kreowania wartości dla klienta na podstawie war-

tości dostarczanych przez innych użytkowników. Przykładami przedsięwzięć 

wykorzystujących efekt usieciowienia są aukcje, serwisy społecznościowe oraz 

komunikatory internetowe. Wykorzystanie efektu usieciowienia i osiągnięcie 

masy krytycznej jest jedną z najskuteczniejszych barier wejścia chroniących 

pozycję firmy przed konkurencją. Może to prowadzić do tzw. efektu lock-in, 

czyli sytuacji, w której rozwiązania oferowane przez firmę stają się standardem 

rynkowym. 

Marketing doświadczeń. Polega na dostarczeniu klientowi wydarzeń 

wywołujących u niego oczekiwane przeżycia, doświadczenia, zachowania 

i emocje, na podstawie których można budować z nim relacje. Internet pozwala 

                                                      
1 Zob. P. Okonek, Relacje z klientami w e-biznesie, PARP, Warszawa 2010. 
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na kontakt z klientami za pomocą przekazu multimedialnego. Taki przekaz 

charakteryzuje się połączeniem obrazu, animacji, filmu i dźwięku, a przez to 

pozwala na przyciągnięcie i zatrzymanie uwagi klienta.  

Cykl życia klienta. Jest to koncepcja marketingowa, w której przyjęto za-

łożenie, że na różnych etapach relacji klienta z firmą zmieniają się jego potrze-

by, a przez to zmianie powinien podlegać również repertuar wartości, która 

służy zaspokojeniu potrzeb klienta. Wykorzystanie sieci w relacjach z klientami 

pozwala na bliskość klienta i firmy, a przez to pełniejsze zrozumienie oraz speł-

nienie bieżących potrzeb klienta. Przykładami firm, które w swoich strategiach 

zarządzania relacjami z klientem wykorzystują model cyklu życia klienta, są np. 

sklep internetowy Amazon, a także Yahoo! oraz Google. 

Równocześnie zwraca się uwagę na dużą dynamikę sektora e-usług, która 

przejawia się między innymi powstawaniem ich nowych rodzajów oraz rozwo-

jem usług już istniejących
2
. W zarysowanych wyżej uwarunkowaniach prowa-

dzenia działalności gospodarczej w sektorze e-commerce zarządzanie jakością 

usług odgrywa ważną rolę, mając status istotnej dziedziny zarządzania wywie-

rającej bezpośredni wpływ na konkurencyjność organizacji i skuteczność zarzą-

dzania relacjami z klientami. Sama jakość usług stanowi zaś istotny czynnik 

przesądzający o satysfakcji i – w konsekwencji – lojalności klientów.  

2. Wybrane standardy zarządzania jakością usług w e-commerce 

Poniżej zaprezentowano trzy wybrane standardy zarządzania jakością, ad-

resowane wyłącznie do organizacji funkcjonujących w e-commerce. 

2.1.  Kodeks jakości e-biznesu 

Powstał pod egidą polskiego Stowarzyszenia Rynku E-commerce. Prze-

strzeganie zasad ujętych w kodeksie, zgodnie z intencją jego twórców, może 

służyć realizacji dwóch zasadniczych celów: po pierwsze – przyczynić się do 

wzrostu zaufania wobec organizacji handlowych i usługowych funkcjonujących 

w obszarze e-commerce, po drugie – oddziaływać pozytywnie na satysfakcję 

klientów tych organizacji. Zaakceptowanie i wdrożenie w życie zasad kodeksu, 

                                                      
2 B. Mazurek-Kucharska, J. Kuciński, R. Flis, Spodziewane trendy sektora e-usług, PARP, 

Warszawa, 2009. 
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oprócz zapewnienia wysokich standardów jakościowych, świadczy o kulturze 

organizacyjnej przedsiębiorstwa, przestrzeganiu przez nie zasad społecznej 

odpowiedzialności oraz o transparentności prowadzonej działalności gospodar-

czej
3
. Główne postulaty jakościowe zawarte w kodeksie przedstawiono w tabe-

li 1.  

Warte podkreślenia jest to, że wymagania jakościowe ujęte w Kodeksie ja-

kości e-biznesu zdecydowanie wykraczają poza formalne, a nawet zwyczajowe 

zasady obowiązujące dostawców na rynkach tradycyjnych. Tak wysokie „usta-

wienie poprzeczki” dostawcom na rynku e-commerce zostało dokonane 

z zamiarem uzyskania efektu zaufania konsumentów do tych dostawców, 

a także do całościowej formuły funkcjonowania rynku.  

Tabela 1 

Zasady i wymagania jakościowe zawarte w Kodeksie jakości e-biznesu 

Zasada (wymaganie) Treść zasady (wymagania) 

1 2 

Przestrzeganie praw 

klienta do informacji 

 

Organizacja zapewni, że klient w momencie podejmowania 

decyzji o zakupie towaru lub usługi zostanie poinformowany  

o: dostawcy usługi, cenie, zasadach zapłaty, możliwościach 

dostawy, możliwościach odstąpienia od umowy, kosztach 

wzajemnego komunikowania się, terminie ważności udzielonych 

informacji, zasadach składania reklamacji, prawie do 

wypowiedzenia umowy, posiadanych zezwoleniach na 

prowadzenie działalności, ewentualnych zagrożeniach związanych 

ze stosowaniem towaru lub usługi, możliwościach rozstrzygania 

sporów między stronami 

Przedstawienie 

regulaminu sprzedaży 

towarów lub usług 

Regulamin taki powinien zawierać: zakres, rodzaj i warunki sprzedaży  

i świadczenia usług drogą elektroniczną; wymogi techniczne stawiane 

klientowi w celu sprawnego korzystania  

z usługi; warunki, na jakich zawierana i rozwiązywana jest umowa, 

sposób oraz procedury reklamacji 

Przestrzeganie zasad 

przesyłania informacji 

handlowych 

Przesyłane informacje handlowe powinny zawierać: nazwę oraz adres 

elektroniczny podmiotu zlecającego rozpowszechnienie danej 

informacji; szczegółowy opis prezentowanej oferty oraz zasad, na 

jakich można z niej korzystać (szczególnie w przypadku ofert 

promocyjnych), informacje na temat zakresu odpowiedzialności stron, 

w tym wyraźnego wymienienia 

zastrzeżeń z tym związanych 

 

                                                      
3 Zob. Kodeks jakości e-biznesu, Stowarzyszenie Rynku E-commerce, 2010, s. 1. 
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1 2 

Przestrzeganie zasad 

przetwarzania danych 

osobowych 

Wymaganie dotyczy zapewnienia: możliwości korzystania przez klienta 

z oferowanej mu usługi w sposób anonimowy, komunikowania 

stosowanych przez usługodawcę środków zabezpieczających dane 

osobowe klienta, komunikowania informacji na temat podmiotu, 

któremu powierzone zostało przetwarzanie danych w przypadku, gdy 

zawarta została tego rodzaju umowa 

Przestrzeganie praw 

klienta 

w zakresie 

administrowania 

danymi osobowymi 

Wymaganie dotyczy wszechstronnego informowania klienta  

o administrowaniu jego danymi osobowymi 

Przestrzeganie praw 

klienta 

do odstąpienia od umowy 

Wymaganie dotyczy zapewnienia konsumentom prawa do odstąpienia 

od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów  

i z gwarancją zwrotu zapłaty 

Przestrzeganie prawa 

klienta do reklamacji 

Wymaganie dotyczy: transparentności zasad procedury reklamacyjnej, 

braku ograniczeń w stosunku do klientów w procedurze reklamacyjnej, 

pierwszeństwa roszczeń konsumenta związanych z reklamacją przed 

roszczeniami pierwotnymi, stosowania przez sprzedawców 

sześciomiesięcznego okresu domniemania niezgodności towaru 

z umową, zagwarantowania konsumentowi możliwości zgłoszenia 

niezgodności towaru z umową w okresie dwóch miesięcy od 

stwierdzenia wady, odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność 

towaru z umową przez dwa lata od momentu wydania towaru 

Przestrzeganie zasad 

postępowania 

gwarancyjnego 

Wymaganie dotyczy: wymienienia przez sprzedawcę w jasny sposób 

swoich obowiązków jako gwaranta; zapewnienia pisemnej formy 

gwarancji; poinformowania klienta, że korzystanie przez niego z prawa 

do gwarancji nie wyklucza prawa do reklamacji z tytułu niezgodności 

towaru z umową; zawarcia w dokumencie gwarancyjnym wszystkich 

istotnych informacji 

Przestrzeganie zasad 

rozstrzygania sporów 

Wymaganie dotyczy: zobowiązania sprzedawcy, że w trakcie 

rozstrzygania sporów dążyć będzie przede wszystkim do spełnienia 

roszczeń klienta; zapewnienia, że kontakt z klientem w warunkach sporu 

odbywać się będzie zgodnie z zasadami kultury osobistej i szacunku dla 

każdej ze stron; zapewnienia, że w sytuacji braku możliwości spełnienia 

roszczeń klienta zostanie zaproponowane rozstrzygnięcie sporu przez 

Polubowny Sąd Internetowy działający przy Stowarzyszeniu Rynku  

E-commerce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kodeksu jakości e-biznesu… 

2.2.  Elementy zarządzania jakością w konkursie Bezpieczny esklep 

O ile kodeks jakości e-biznesu był adresowany do wszystkich organizacji 

e-commerce, o tyle konkurs Bezpieczny eSklep dotyczy wyłącznie organizacji 

handlowych. Organizatorem konkursu jest Instytut Logistyki i Magazynowania 

w Poznaniu. Model oceny uczestników konkursu ukazano na rysunku 1.  
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Rys. 1. Model oceny uczestników konkursu Bezpieczny eSklep 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu konkursu Bezpieczny eSklep, 

2010. 

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające następujące 

kluczowe warunki: 

– prowadzenie działalności w formie sklepu internetowego przez co naj-

mniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do konkursu; 

– realizacja sprzedaży dla konsumentów drogą elektroniczną. 

Pierwszy etap oceny prowadzony jest przez organizatora konkursu. Punkt 

ciężkości na tym etapie spoczywa na ocenie poprawności formalnej oraz praw-

nej stosowanych zapisów regulaminowych, a także praktyk obsługi koszyka 

zamówień i ochrony danych osobowych. Etap ten przebiega w interesującej 

Wymagania  

wstępne 

Etap 1 Kryteria oceny  

dla etapu 1 

Wymagania  

traktowane  

jako odniesienie 

Wynik etapu 1 negatywny 

pozytywny 

Wynik 

Kryteria oceny 

 dla etapu 2 

Etap 2 
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formule, którą można określić mianem oceny do pierwszej nieprawidłowości. 

Jeśli bowiem taka się zdarzy którejś z ocenianych organizacji w czasie trwania 

pierwszego etapu, to automatycznie eliminuje tę organizację z uczestnictwa 

w drugim etapie konkursu. Jest to zatem formuła wysoce restrykcyjna. Kryte-

riami branymi pod uwagę w pierwszym etapie konkursu są
4
: 

– czytelność oraz zakres informacji zawartych w regulaminie sklepu lub 

zasadach sprzedaży, w tym: dostępności oraz kompletności informacji 

o przedsiębiorcy, kroków składających się na procedurę zawarcia 

umowy na odległość, dostępności informacji dotyczących przedmiotu 

sprzedaży/oferty, opisu zasad płatności, kosztów, terminów oraz spo-

sobów dostawy towaru, przedstawienia prawa do odstąpienia od umo-

wy, miejsca i sposobu składania reklamacji, terminu obowiązywania 

umowy oraz prawa wypowiedzenia umowy; 

– poprawność zapisów regulaminu sklepu w odniesieniu do Rejestru 

Klauzul Niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów; 

– poprawność informowania konsumenta o prawach związanych 

z ochroną danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia; 

– realizacja przewidzianych w prawie zasad poprzedzających oraz towa-

rzyszących procesowi zakupu drogą elektroniczną.  

Odniesieniem dla oceny stopnia spełnienia wyżej wymienionych kryteriów 

są powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące 

ochrony konkurencji i konsumentów, warunków sprzedaży konsumenckiej, 

świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa przewozowego, prawa cywilne-

go, prawa handlowego. W kontekście tak przyjętego zbioru dokumentów odnie-

sienia wydaje się uzasadniony restrykcyjny tryb oceny uczestników przyjęty 

w pierwszym etapie. Stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości oznacza 

bowiem naruszenie przepisów prawa. Uczestnicy, którzy uzyskali pozytywny 

wynik w etapie pierwszym, przechodzą do etapu drugiego. W tym etapie są 

oceniani przez członków kapituły konkursu. Każdy z członków ocenia indywi-

dualnie każdego uczestnika. Ocena jest prowadzona z zastosowaniem skali licz-

bowej 1–10 i z uwzględnieniem następujących kryteriów
5
:  

– czytelności strony internetowej sklepu; 

                                                      
4 Zob. Regulamin…, s. 3. 

5 Ibidem, s. 4. 
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– czytelności regulaminu sklepu; 

– jakości oraz czytelności opisu produktu; 

– stosowania przez sklep zasad „dobrych obyczajów kupieckich” lub ko-

deksów postępowania; 

– jakości obsługi klienta; 

– elastyczności form płatności; 

– elastyczności form dostawy. 

Jak widać, ocena w drugim etapie jest silniej ukierunkowana na zagadnie-

nia bezpośrednio związane z jakością i obsługą klientów. Można również do-

strzec związki pomiędzy omawianym modelem oceny a Kodeksem jakości 

e-biznesu. Stosowanie zasad kodeksowych znacząco zwiększa prawdopodo-

bieństwo spełnienia przez uczestnika wymagań konkursowych.  

2.3.  Znak jakości Q 

Standard jakości Q, podobnie jak poprzednio omawiany konkurs Bez-

pieczny eSklep, odnosi się wyłącznie do sklepów internetowych. Nadania znaku 

jakości Q sklepom internetowym dokonuje niezależny serwis Opineo, 

a procedura ta odbywa się w formule dynamicznej certyfikacji. Certyfikacji tej 

mogą się poddać sklepy, które spełniają następujące warunki
6
: 

– aktywnie współpracują z Opineo dłużej niż 3 miesiące; 

– są uczestnikami programu Słucham swoich klientów, poddając się oce-

nie i pozyskując informację zwrotną od swoich klientów; 

– są oceniane przez co najmniej 30 klientów w ciągu ostatnich 60 dni. 

Warunkiem progowym jest również otrzymanie od klientów ogólnej oceny 

na poziomie wyższym niż 8,79 pkt. Ocena dokonywana przez klientów uzupeł-

nia ocenę przyznawaną przez Opineo. Ta druga odnosi się do spełnienia przez 

sklep wymagań prawnych funkcjonowania oraz sprzedaży przez Internet 

i obejmuje osiem kryteriów
7
: 

– kompletność danych podmiotu prowadzącego sklep; 

– przejrzystość sposobu informowania o kosztach dostawy produktu; 

– przejrzystość sposobu informowania o terminie dostawy produktu; 

– przejrzystość sposobu informowania o trybie postępowania reklama-

cyjnego oraz dostępność różnych form zgłaszania reklamacji; 

                                                      
6 Zob. Znak jakości Q, www.opineo.pl, 29.03.2012.  

7 Ibidem. 
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– elastyczność form płatności za produkt oraz brak praktyk niezgodnych 

z prawem dotyczących żądania zapłaty przed wysyłką towaru; 

– przejrzystość sposobu informowania o prawie zwrotu towaru; 

– dołączanie instrukcji dotyczącej każdego produktu; 

– polityka prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.  

Dynamika procesu certyfikacji polega na tym, że nadanie znaku jakości Q 

nie jest bezterminowe i podlega ciągłemu monitorowaniu. Sklep, który w do-

wolnym momencie przestanie spełniać wymagania certyfikacji (np. spadek 

wyniku oceny klientów poniżej 8,80 pkt), może utracić znak jakości Q.  

3. Ramy konceptualne modelu zarządzania jakością w organizacjach 

e-commerce  

W formułowaniu propozycji modelu zarządzania jakością adresowanego 

do organizacji e-commerce przyjęto następujące założenia: 

– postać formalna modelu powinna dotyczyć systemu zarządzania jako-

ścią, ponieważ jedynie formuła systemowa zapewnia podejście holi-

styczne do zarządzania; 

– z uwagi na nieco operacyjny charakter modelu jego propozycja powin-

na wynikać z zasad zarządzania jakością tworzących łącznie koncepcję 

zarządzania tą dziedziną działalności organizacji; 

– w tworzeniu modelu należy uwzględnić istniejące standardy zarządza-

nia jakością usług w e-commerce, jak również doświadczenia związane 

z zarządzaniem jakością w innych dziedzinach gospodarki; 

– ogólna postać modelu powinna zostać uzupełniona propozycją narzędzi 

zarządzania jakością, pozwalających realizować przewidziane funkcje 

modelu.  

3.1.  Cele systemu zarządzania jakością w organizacjach e-commerce  

Jako podstawowy cel funkcjonowania systemu zarządzania jakością w or-

ganizacjach e-commerce proponuje się przyjąć wspieranie rozwoju tych organi-

zacji, szczególnie poprzez wzmacnianie ich potencjału zasobowego, a także 

poprawianie wizerunku w otoczeniu. W ramach tak określonego celu ogólnego, 

można wskazać następujące cele szczegółowe: 
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– zapewnianie spełnienia przez organizacje obowiązujących je wymagań 

prawnych, szczególnie odnoszących się do procesów obsługi klientów; 

– wspieranie implementacji strategii rozwoju przyjętych przez kierownic-

two organizacji; 

– poprawę sprawności realizacji procesów wewnętrznych przez dostar-

czanie zapisanych wzorców działań dla pracowników; 

– poprawę ogólnej efektywności działania organizacji oraz efektywności 

poszczególnych procesów dzięki ich monitorowaniu; 

– przeciwdziałanie zagrożeniom ciągłości działania organizacji (np. 

związanych z wystąpieniem przesłanek do nałożenia na nie sankcji 

prawnych lub utratą dobrego wizerunku); 

– kształtowanie wizerunku organizacji przez działania na rzecz osiągania 

wysokich wyników ocen wśród klientów oraz w różnych konkursach;  

– stymulowanie pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej, przeja-

wiających się powszechną wśród pracowników orientacją na jakość 

oraz zwiększanie prawdopodobieństwa rzeczywistego wprowadzenia 

w organizacjach zasad koncepcji TQM.  

3.2.  Zasady zarządzania jakością w organizacjach e-commerce  

Zbiór zasad zarządzania jakością adresowanych do organizacji sektora 

e-commerce może być odwzorowany z propozycji ujętej w standardach ISO 

9000. Wyszczególnienie zasad oraz objaśnienie znaczenia ich stosowania ujęto 

w tabeli 2. Przedstawione zasady stanowią „tkankę” koncepcji zarządzania ja-

kością w e-commerce.  
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Tabela 2 

Zasady zarządzania jakością w organizacjach e-commerce 

Zasady Objaśnienie i znaczenie stosowania zasady 

Orientacja na klienta Organizacje e-commerce są zależne od swoich klientów i dlatego 

powinny spełniać ich wymagania i oczekiwania 

Przywództwo Jest związane z ustanawianiem wizji, kreowaniem polityki  

i prowadzeniem organizacji e-commerce w sposób odpowiadający 

dynamicznie zmieniającym się wyzwaniom współczesnego otoczenia 

Zaangażowanie 

ludzi 

Pracownicy są najcenniejszym zasobem organizacji. Działania 

kierownictwa powinny zmierzać w kierunku ułatwiania i umożliwiania 

zaangażowania i maksymalizacji użyteczności ludzkich kompetencji, 

umiejętności i kreatywności 

Podejście procesowe Pożądany w organizacjach e-commerce wynik można osiągać  

z większą efektywnością, jeśli działania i związane z nimi zasoby są 

zarządzane jako proces. Powinno się identyfikować stopień, w jakim 

wszystkie procesy operacyjne tworzą wartość dla klientów, z kolei 

zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy procesami jest istotne 

w celu ich holistycznego doskonalenia w ramach systemu zarządzania 

jakością 

Podejście 

systemowe do 

zarządzania 

Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi 

procesami jako systemem przyczyni się do zwiększenia skuteczności 

 i efektywności organizacji w osiąganiu celów 

Ciągłe doskonalenie Umożliwia utrzymywanie trwałego rozwoju organizacji w otoczeniu. 

Procesy ciągłego doskonalenia wzmagają rozwój ludzi w formule 

innowacji i konstruktywnego rozwiązywania problemów 

Podejmowanie 

decyzji na 

podstawie faktów 

Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji,  

w związku z tym organizacje e-commerce powinny gromadzić, 

analizować i wykorzystywać informacje potrzebne do skutecznego 

zarządzania 

Wzajemne 

korzystne relacje  

z dostawcami 

Partnerzy organizacji e-commerce mogą istotnie podwyższać ich 

zdolność do tworzenia wartości dla klientów 

Elastyczność Cecha elastyczności jest kluczowa dla trwałego rozwoju organizacji  

e-commerce w sytuacji dramatycznie burzliwego otoczenia i pozwala 

wykorzystywać pojawiające się szanse w działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Batagan, A. Pocovnicu, S. Capisizu,  

E-service quality management, „Journal of Applied Quantitative Methods” 

2009, nr 3.  

3.3.  Ramowy model systemu zarządzania jakością w organizacjach 

sektora e-commerce  

Na rysunku 2 przedstawiono propozycję ramowego modelu systemu za-

rządzania jakością w organizacjach e-commerce.  
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Rys. 2. Ogólny model systemowego zarządzania jakością w organizacjach e-commerce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Selection and use of the ISO 9000 family 

of standards, International Organization for Standardization, 2009.  

Odpowiedzialność kierownictwa organizacji e-commerce w obszarze sys-

temu zarządzania jakością powinna przejawiać się wypełnianiem poszczegól-

nych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, przewodzenia i kon-

trolowania. Uzupełnieniem funkcji zarządzania w systemie zarządzania jakością 

organizacji e-commerce są tzw. funkcje rzeczowe. Do podstawowych funkcji 

rzeczowych powinno należeć: prowadzenie działań marketingowych, projekto-

wanie i rozwój usług (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wynikają-

cych z rozwoju infrastruktury Internetu), świadczenie (realizacja) usług, współ-

praca z dostawcami. Pomocniczymi funkcjami rzeczowymi systemu zarządza-

nia jakością mogą być zarządzanie zasobami ludzkimi, nadzór nad infrastruktu-

rą (w tym szczególnie w kierunku zwiększenia udogodnień dla klientów). 

Oprócz wyżej wymienionych funkcji podstawowych i pomocniczych w syste-

mie zarządzania jakością organizacji e-commerce nieodzowne są także specy-

ficzne funkcje analityczno-doskonalące, które odpowiadają potrzebie prowa-
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dzenia pomiarów, analiz i doskonalenia. Powinny to być: audyty wewnętrzne, 

monitorowanie i pomiary procesów, monitorowanie i pomiary usług, nadzór 

nad usługami niezgodnymi z wymaganiami, pomiar satysfakcji klientów, anali-

zy danych, działania korygujące, działania zapobiegawcze. W analizie i ocenie 

własnych dokonań organizacje e-commerce mogą i powinny uwzględniać kryte-

ria i formuły przewidziane w standardach zarządzania jakością omówionych 

w punkcie 2.  

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono rozważania na temat wybranych współczesnych 

standardów zarządzania jakością usług w e-commerce. Badania przeprowadzo-

ne przez autora wykazały brak standardu zarządzania jakością usług 

w e-commerce, który miałby status wymagań dla systemu zarządzania. Opra-

cowanie takiego standardu, który mógłby mieć charakter sektorowy lub stano-

wić wytyczne wdrożenia normy ISO 9001 w sektorze e-commerce, należy 

uznać za ważne i jednocześnie pilne wyzwanie.  

STANDARDS OF SERVICE QUALITY MANAGEMENT 

 IN THE E-COMMERCE  

Summary  

The specific aspects of e-commerce as an area for service quality creating and 

conditions of the selected standards of service quality management was described in this 

text. Additionaly the proposition of service quality management framework in 

e-commerce including objectives and principles of quality management was showed.  

Translated by Piotr Jedynak  





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 722 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 95 2012 

BARBARA MRÓZ-GORGOŃ 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ZARZĄDZANIE MARKĄ POLSKICH SIECI FRANCZYZOWYCH  

W KONTEKŚCIE TWORZENIA ICH WIZERUNKU 

Wprowadzenie 

Prowadzenie działalności gospodarczej w systemie franczyzowym od cza-

su zmiany ustroju w Polsce nieustannie wykazuje tendencję wzrostową. Rośnie 

również świadomość polskich menedżerów na temat prowadzenia systemu 

franczyzowego. Powstają także nowe inicjatywy, jak portale internetowe i cza-

sopisma, które propagują franczyzę, przedstawiają możliwości, jakich ona do-

starcza, oraz ukazują obowiązki wiążące się z prowadzeniem działalności 

w tym systemie.  

Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań rozwoju, jak również 

czynników sprzyjających kreowaniu wizerunku marki sieci franczyzowej po-

przez działania związane z zarządzaniem marką. Przedstawiane wnioski opiera-

ją się na analizie literatury przedmiotu oraz na wynikach przeprowadzonego 

badania własnego o charakterze pierwotnym, którego celem było poznanie 

funkcjonowania systemów zarządzania marką sieci franczyzowych w Polsce.  

1. Podstawowe definicje związane z systemem franczyzowym 

W literaturze światowej sformułowano wiele definicji określających sys-

tem sieciowy. Praktycznego i zwięzłego opisu tej formy działalności dokonała 
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Ewa Banachowicz, która podaje, że „franchising polega na przekazaniu przez 

działającą już na rynku, z reguły uznaną firmę, prawa do korzystania z dobra, 

które jest jej własnością”
1
. Europejski Kodeks Etyki Franczyzy definiuje fran-

chising jako „system marketingu dóbr i/lub usług i/lub technologii, oparty na 

ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi przedsię-

biorcami, franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami, w ramach której franczy-

zodawca nadaje swym franczyzobiorcom prawo, a także nakłada obowiązek 

prowadzenia działalności zgodnie z koncepcją franczyzodawcy. Prawo to upo-

ważnia i obliguje każdego franczyzobiorcę w zamian za bezpośrednie lub po-

średnie świadczenie finansowe, do wykorzystania nazwy handlowej i/lub znaku 

towarowego i/lub znaku usługowego, know-how, metod handlowych i technicz-

nych, systemów proceduralnych i innych praw własności przemysłowej intelek-

tualnej, przy zapewnieniu stałej pomocy handlowej i technicznej, w ramach i na 

czas trwania pisemnej umowy franczyzy, zawartej w tym celu między strona-

mi”
2
. Definicja ta zdaje się nad wyraz wyczerpująca i oddaje w sposób dogłęb-

ny istotę prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej, w przypadku 

której słowo system jest kluczem do jej idei.  

Innymi ważnymi pojęciami dla tej formy prowadzenia działalności gospo-

darczej są określenia obu stron kontraktu franczyzowego. Jak stwierdza Barbara 

Pokorska
3
, franczyzobiorca (ang. franchisse, fr. franchisé) jest to podmiot go-

spodarczy lub osoba fizyczna, która kupuje pakiet franczyzowy i prowadzi dzia-

łalność zgodnie z jego warunkami określonymi w umowie franczyzowej zawar-

tej z franczyzodawcą. Innymi słowy, uzyskuje on prawa do dóbr dawcy, ale 

i przyjmuje pewne, określone w umowie, obowiązki. Farnczyzodawcą (ang. 

franchisor, fr. franchiseur) jest z kolei podmiot – organizator sieci, dawca sys-

temu. Do niego należy nakładanie obowiązków i udzielanie praw franczyzo-

biorcom oraz określanie poziomu i rodzaju opłat franczyzowych. Franczyzo-

dawca udostępnia franczyzobiorcy swój model biznesowy, czyli tzw. format, 

który jest niczym innym, jak pełnym know-how dawcy franczyzy. 

Przedmiotem umowy franczyzowej jest ów model biznesowy dawcy, zwa-

ny najczęściej pakietem franczyzowym lub licencją franczyzową. Zawiera 

kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej oferowaną przez 

                                                      
1 E. Banachowicz, Franchising – skorzystaj z tej szansy, Warszawa, Poltext 1994, s. 7. 

2 www.eff-franchise.com. 

3 B. Pokorska, Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa 2002, s. 47. 
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franczyzodawcę, w której skład wchodzą: opłaty na rzecz franczyzodawcy, 

usługi świadczone przez dawcę na rzecz biorcy franczyzy oraz know-how za-

warte w tzw. podręczniku operacyjnym. O ile umowa franczyzowa jest klamrą 

spinającą wszystkie elementy wchodzące w skład systemu sieciowego w jedno-

litą całość, o tyle podręcznik operacyjny jest jego kręgosłupem. Jest w nim bo-

wiem spisane całe know-how organizatora sieci udostępniane przez niego part-

nerom. 

Według działającej na polskim rynku Agencji Rozwoju Systemów Siecio-

wych
4
 podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. 

Przede wszystkim zawiera opis zasad i procedur, zgodnie z którymi partnerzy 

systemu powinni prowadzić działalność w jego ramach. Z drugiej strony dzięki 

swojej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyj-

ny ma za zadanie umożliwić organizatorowi systemu należytą ochronę jego 

koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych. 

2. Franczyza na polskim rynku 

Pojawienie się systemu franczyzowego na polskim rynku nastąpiło dopiero 

po okresie transformacji ustrojowej. System ten jako forma prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej zachęcał przedsiębiorców znaną, często światową marką, 

więc w niedługim czasie zdobył dużą, ciągle powiększającą się rzeszę zwolen-

ników. Mimo różnorodnych trudności polski rynek nieustannie się rozwija. 

Niektóre zmiany dokonują się szybko, a inne opornie. Okresem, który wiele 

zmienił w sytuacji franchisingu na polskim rynku, był rok 2004. W porównaniu 

z poprzednimi latami, w których średnio przybywało rocznie około 12 sieci, 

w roku 2004 przyrost ten był pięciokrotnie większy. Franczyza zdobywa coraz 

większe zaufanie wśród polskich przedsiębiorców, którzy od roku 2004 gwał-

townie zaczęli przemieniać swoje firmy w system sieciowy. Ogromny wpływ 

na rozwój rynku miało bez wątpienia przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

Wydarzeniem, które umocniło franchising na polskim rynku, było bez wątpie-

nia powstanie (w 2000 r.) Polskiej Organizacji Franczyzodawców.  

                                                      
4 Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych to firma zajmująca się budową i zarządzaniem  

systemami sieciowymi, www/arss.com.pl. 
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Analizując rozwój systemów franczyzowych na polskim rynku w kolej-

nych latach, można zaobserwować, co jest zadowalające, stałą tendencję wzro-

stową. W Polsce franczyza rozwija się głównie w usługach i handlu. Zwiększa-

jącą się popularność franczyzy na polskim rynku dostrzegają również rodzime 

media. Według „Gazety Prawnej”
5
 w 2010 roku padł kolejny rekord na rynku 

franczyzowym. Jak wynika z najnowszych danych, na polskim rynku funkcjo-

nuje 660 systemów franczyzowych, w ramach których działa 38,2 tys. przedsię-

biorstw. Koniunkturę na rynku napędzają same sieci franczyzowe, które łago-

dzą warunki nawiązania współpracy, zmniejszając m.in. koszty otwarcia nowej 

placówki. W 2009 roku średnia kwota inwestycji wynosiła 264 tys. złotych. 

W roku 2010 kwota ta zmalała do 241 tys. złotych. Szacuje się, że już ponad 

6% systemów wymaga wkładu nieprzekraczającego 100 tys. złotych, a w przy-

padku około 30% nie płaci się za licencję franczyzową. W tabeli 1 przedstawio-

no ranking polskich sieci franczyzowych według liczby nowych otwarć w 2010 

roku. 

Tabela 1 

Ranking polskich sieci franczyzowych według liczby nowych otwarć w 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://forsal.pl.  

3. Kreowanie marki sieci franczyzowej 

Znaczenie marki w kreowaniu wizerunku sieci franczyzowych, a tym sa-

mym w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, czego efektem jest sukces ryn-

kowy, jest niezastąpione. Kreowanie wizerunku marki powinno być poprzedzo-

                                                      
5 P. Otto, Dobry biznes pod znaną marką, „Dziennik Gazeta Prawna” 2011, nr 51, s. 7. 

Lp. Nazwa sieci franczyzowej 
Liczba istniejących 

punktów 

Liczba nowych 

otwarć w 2010 roku 

1 ABC 3899 648 

2 InPost 770 109 

3 Reserved 170 40 

4 Chata Polska 235 20 

5 Biesiadowo 51 17 



 Zarządzanie marką polskich sieci franczyzowych… 183 

ne nakreśleniem wizji marki. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że przedsię-

biorcy działający na polskim rynku zdają się czasem zapominać, iż stworzenie 

wizji marki inspiruje zespół marketingowców, wyznacza kierunek myślenia 

i pomaga osiągnąć wyznaczone cele. 

Dla przedsiębiorstw franczyzowych zarówno reputacja firmy, na którą 

pracują wszyscy uczestnicy sieci franczyzowej, jak i ich wspólny szyld, czyli 

marka, stanowią najwyższej wagi źródła przewagi konkurencyjnej, a zarazem 

istotę wykreowanego wizerunku sieci jako jednego organizmu. Jeśli zatem mar-

ka i funkcje, jakie ona pełni, stanowią filar, na którym opiera się koncepcja 

franchisingu, to główną podporą tego systemu jest markowa obsługa klienta. 

Jak twierdzą Janielle Barlow i Paul Stewart
6
, jest to znacznie więcej niż obsługa 

w znaczeniu ogólnym, a nawet niż obsługa doskonała. To strategiczny i zorga-

nizowany sposób na to, aby konsument produktów markowych doświadczył 

spełnienia obietnic składanych przez markę. Markowa obsługa klienta może 

stać się strategią tak wartościową, że sama przejmie moc marki. Kiedy do-

świadczenia związane z obsługą zrównują się z obietnicami, które niesie ze 

sobą marka, występuje efekt pomnażający, prowadzący do znacznie większego 

zaangażowania niż w przypadku jedynie dobrze rozpoznawanej marki. Gdy 

doświadczenia bycia obsługiwanym nie dorównują obietnicom składanym przez 

markę, co zdarza się stosunkowo często, zaufanie konsumenta zostaje naruszo-

ne, a to niesie ze sobą degradację marki. Różnica między obietnicami a do-

świadczeniem jest bardzo kosztowna i może zniszczyć lub poważnie zaszkodzić 

dobrej kampanii reklamowej. Właśnie z tych powodów markowa obsługa klien-

ta jest uważana za konkurencyjny przełom szczególnie na rynku usług. Aby 

możliwe było wykształcenie takiego „markowego” standardu zachowań perso-

nelu, osoby zarządzające przedsiębiorstwem (i/lub marką) powinny dołożyć 

wszelkich starań, by ich pracownicy poznali i zrozumieli swoisty „kod DNA” 

danej marki i by dane zachowania stały się ich naturalnym odruchem. Obietnica 

składana przez markę – kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy – jest wyrazem 

wizji firmy w najprostszej formie (tzw. przyciąganie marki). Działa jako siła 

jednocząca we wszystkich częściach organizacji. W miarę jak pracownicy emo-

cjonalnie angażują się w reprezentowaną przez siebie markę, coraz bardziej 

przyciąga ich ona do siebie. Jeśli marka jest silna i ekscytująca, to daje pracow-

                                                      
6 J. Barlow, P. Stewart, Markowa obsługa klientów. Nowe źródło przewagi nad konkuren-

cją, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 16–17. 
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nikom poczucie tożsamości i przynależności oraz sprawia, że przychodzą do 

pracy z radością. Zapewnia też świadomość wspólnego celu, silną koncentrację 

na klientach oraz sprawia, że klienci, patrząc w przyszłość, widzą kontynuację 

swojej pracy zawodowej dla tej właśnie marki. Jest napędem zachowań marko-

wych i sprawia, że pracownicy chcą oferować klientom wszystko to, co najlep-

sze.  

Zarządzanie marką sieci franczyzowych, jak w przypadku każdej innej 

formy działalności gospodarczej, znajduje swój nurt pierwotny w nauce o za-

rządzaniu oraz ma ścisły związek z zarządzaniem strategicznym. Można by 

rzec, że zarządzanie marką jest jednym z podsystemów zarządzania, choć oba 

procesy poprawnie przeprowadzane wzajemnie się wzmacniają i uzupełniają.  

Zarządzanie siecią franczyzową można zdefiniować jako kierowanie zaso-

bami ludzkimi i materialnymi oraz innymi atrybutami (jak np. marką sieci) 

w celu uzyskania dwojakich rezultatów – osiągnięcia silnej pozycji rynkowej na 

rynkach występowania danej sieci oraz osiągnięcia pożądanych rezultatów (zy-

sku) z prowadzonej działalności gospodarczej w poszczególnych jednostkach 

sieci franczyzowej. Istotnym elementem zarządzania siecią franczyzową, mają-

cym ścisły związek ze stworzeniem tzw. systemu markowej obsługi klienta, jest 

ukształtowanie kultury organizacyjnej danej franczyzy. Wiąże się z tym budowa 

systemu szkoleń i rekrutacji kadry, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców 

będących dawcami franczyzy, bo to na nich spoczywa obowiązek stworzenia 

podręcznika operacyjnego, zawierającego wszelkie instrukcje dotyczące danego 

formatu franczyzowego, jak również obowiązek przeszkolenia biorcy franczyzy 

oraz zapewnianie stałych i ciągłych szkoleń dla pracowników jednostek bior-

ców sieci. Kwestią, na temat której toczą się debaty przedstawicieli świata biz-

nesu oraz naukowców z dziedziny marketingu i zarządzania, jest wybór pomię-

dzy standaryzacją a adaptacją dóbr i usług. Problem ten, tak ważny w czasach 

wszechogarniającej globalizacji, jest w tej chwili jednym z czołowych w śro-

dowisku franczyzowym. Jak stworzyć format pasujący do wielu regionów kra-

ju, kontynentu, a nawet świata? W jaki sposób znaleźć odpowiedź na tak różne 

potrzeby konsumentów mających odmienne upodobania, przyzwyczajenia 

i kulturę, wyznających różne religie i znających różne „standardy”? Jak stwo-

rzyć działalność gospodarczą i sposób jej prowadzenia pasujący do różnych 

rozwiązań prawnych w wielu krajach? To bardzo ważne pytania, z którymi 

obecnie mierzą się praktycy i teoretycy ekonomii, ale w przypadku franczyzy 

kluczowym problemem zdaje się poszukiwanie sposobu zarządzania siecią 
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franczyzową oraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zarządzać nią tak, by 

uwzględniając wszelkie różnice regionalne (kulturowe, demograficzne), odna-

leźć wartości uniwersalne, stanowiące o unikatowości marki danej sieci i tym 

samym stworzyć wizerunek marki w taki sposób, by była postrzegana i odczu-

wana jako swoisty duch, standard sam w sobie, a nie jedynie podobne szyldy 

odrębnych jednostek wielu biorców franczyzy. 

4. Zarządzanie marką polskich sieci franczyzowych – wyniki badań 

własnych 

Z licznych badań wtórnych wynika, że zainteresowanie marką po stronie 

popytowej rynku wciąż wzrasta. Oznacza to, że konsumenci chcą nabywać 

markowe dobra i to właśnie w marce odnajdują korzyści wcześniej przez nich 

niedostrzegane – zarówno o charakterze namacalnym, jak np. lepsza jakość 

dóbr i /lub usług, jak i nienamacalnym – symbolicznym. Wśród marek najczę-

ściej wymienianych przez respondentów – jako tych najlepiej rozpoznawanych 

oraz tych, do których nabywcy odczuwają przywiązanie – znajdują się marki 

oparte na działalności franczyzowej. Na tym tle ciekawe wydaje się pytanie 

o miejsce marek polskich sieci franczyzowych w umysłach Polaków oraz na 

czym polega, jeśli istnieje, przewaga marek franczyzowych nad innymi. 

Analiza wyników skomponowanego przez autorkę badania ankietowego 

(ilościowego), które zostało przeprowadzone w formie tzw. mailingu rozesłane-

go do 700-adresowej bazy w terminie od 18 kwietnia do 18 maja 2011 roku 

przy pomocy portalu Moje-Ankiety.pl, pozwala na wyłonienie wniosków doty-

czących zarządzania marką sieci franczyzowych. Otrzymano zwrot 97 wypeł-

nionych ankiet, w tym 94 poprawnie. Respondentami byli właściciele, mene-

dżerowie lub kierownicy polskich jednostek franczyzowych.  

W większości przypadków odczucia reprezentantów sieci na temat wła-

snych marek były pozytywne. Respondenci proszeni o zaznaczenie przynaj-

mniej trzech określeń kojarzących im się z marką sieci franczyzowej, których są 

członkiem, w przeważającej większości (74%) wybrali określenia związane 

z rozpoznawalnością marki oraz z emocjonalnym odczuciem dotyczącym marki 

(49% badanych wskazało określenie „przyjazna”). W odczuciu pytanych ich 

marki są zatem rozpoznawalne, a część z nich zalicza się nawet do grona marek 

ekskluzywnych. Na podstawie wyników badania można wnioskować, że jed-
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nostki franczyzowe badanych cieszą się uznaniem klientów, co prowadzi do 

konkluzji, że otwieranie kolejnych jednostek i prowadzenie działalności pod 

szyldem danej marki sprzyja kreowaniu rozpoznawalności marki poprzez 

wspólne wyrabianie renomy tej marki. 

Teza, że markowa obsługa klienta jest jednym z filarów tworzenia wize-

runku sieci franczyzowych, odnajduje potwierdzenie w wynikach badań. We-

dług nich najczęściej wymienianym tematem szkoleń organizowanych przez 

podmioty franczyzowe jest obsługa klienta, co świadczy o tym, że osoby odpo-

wiedzialne za zarządzanie daną franczyzą są świadome faktu, w jak wielkim 

stopniu sposób obsługi klienta wpływa na odbiór wizerunku marki – co w sie-

ciach franczyzowych leży w interesie wszystkich członków danej organizacji. 

Większość respondentów (64%) stwierdziła, że reprezentowana przez nich 

sieć franczyzowa osiągnęła pozycję lidera rynkowego dzięki rozpoznawalności 

marki, a przyczyną sukcesu jest atrakcyjna oferta (bogaty asortyment, niskie 

ceny), jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów oraz duża dostęp-

ność – dzięki systemowi sieci franczyzowej.  

W celu sprawdzenia, w jaki sposób sieci franczyzowe prowadzą działal-

ność marketingową, zadano respondentom pytanie, które dotyczyło istnienia 

w danej sieci wyodrębnionego działu zajmującego się marketingiem. Przeważa-

jąca większość ankietowanych (75%) odpowiedziała, że ich sieci mają takie 

jednostki organizacyjne, 9% przyznało, że takiego centralnego działu nie ma, 

natomiast 16% (biorców franczyzy) nie potrafiło na to pytanie odpowiedzieć. 

W badaniu zapytano również o badania marketingowe organizowane przez sieci 

franczyzowe, do których podmioty prowadzone przez respondentów należą. 

Wśród badanych 54% odpowiedziało, że ich sieci franczyzowe przeprowadzają 

badania marketingowe, 13% stwierdziło, że takie badania się nie odbywają, 

natomiast aż 33% (franczyzobiorców) odpowiedziało, że tego nie wie.  

Podobnie przedstawiały się wyniki dotyczące pytania o prowadzenie przez 

sieci franczyzowe respondentów badań dotyczących wizerunku ich marki. 

W tym przypadku 45% pytanych odpowiedziało, że tego typu badania są orga-

nizowane, 26% przyznało, że nie, a 29% nie miało wiedzy w tym zakresie. 

Przeświadczenie większości reprezentantów badanych sieci franczyzo-

wych o tym, że ich sieci mają spójny system zarządzania (odpowiedziało tak 

68% respondentów), wydaje się nad wyraz optymistyczne. Obserwacja polskie-

go rynku franczyzy oraz fakt, że prawie połowa respondentów (45%) badania 

własnego przyznała, iż ich sieć franczyzowa nie ma sprecyzowanej wizji i misji, 
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pozwala sformułować wniosek, że wiedza na temat tajników zarządzania, 

a szczególnie zarządzania strategicznego, jeszcze nie jest przez wszystkich za-

rządzających sieciami franczyzowymi zgłębiona. W wyniku przeprowadzonego 

badania ankietowego ukazał się obraz, w którym widoczny jest brak powszech-

nego, ciągłego i stałego zarządzania przez dawców systemów franczyzowych 

marką danej sieci. Wielu dawców koncepcji franczyzowej tworzy daną markę, 

koncentruje się następnie na pozyskaniu biorców tej marki, po czym oddaje 

zupełnie te jednostki franczyzowe w zarządzanie franczyzobiorcom, nie spra-

wując nad nimi kontroli i nie przeprowadzając szkoleń potrzebnych do uzyska-

nia efektu jednolitości całej sieci. W tym świetle wydaje się, że część przedsię-

biorców nie rozumie idei franchisingu i jest nastawiona na zysk związany 

z tantiemami uiszczanymi przez franczyzobiorców a nie chęcią stworzenia zna-

nej i rozpoznawalnej marki o ściśle określonym, spójnym wizerunku.  

Na podstawie przedstawionych rezultatów badań można również stwier-

dzić, że zarządzający sieciami franczyzowymi nie doceniają znaczenia elemen-

tów decydujących o ich wizerunku, np. szczegółowego opracowania podręczni-

ka operacyjnego jako kluczowego elementu zapewniającego jednorodność jed-

nostek franczyzowych sieci; ciągłej i stałej kontroli jako głównego narzędzia 

nadzoru nad utrzymaniem standardów w jednostkach sieci franczyzowych 

i zminimalizowania ryzyka „psucia marki”; systemu szkoleń i tzw. markowej 

obsługi jako jednego z filarów tworzenia wizerunku marki sieci franczyzowych.  

Podsumowanie 

Zainteresowanie franczyzą w Polsce wśród przedsiębiorców wzrasta nie-

przerwanie od ponad 20 lat. Korzyści, jakie niesie ze sobą prowadzenie działal-

ności gospodarczej pod szyldem znanej marki oraz współpraca franczyzowa, 

pozwoliły zająć temu systemowi istotną pozycję wśród porozumień zawiera-

nych w polskim obrocie gospodarczym. Stanowiło to przyczynek do ukształto-

wania się w Polsce rynku franczyzy z silnie rozwiniętą, choć w niewielkim 

stopniu świadomą zasad tego systemu, stroną popytową i podażową. 
 

Znaczenie marki w kreowaniu wizerunku sieci franczyzowych, a tym sa-

mym w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, czego efektem jest sukces ryn-

kowy, jest niezastąpione. Dla przedsiębiorstw franczyzowych zarówno reputa-

cja firmy, na którą pracują wszyscy uczestnicy sieci franczyzowej, jak i ich 

wspólny szyld, czyli marka, stanowią najwyższej wagi źródła przewagi konku-
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rencyjnej, a zarazem istotę wykreowanego wizerunku sieci jako jednego organi-

zmu. Jeśli zatem marka jest filarem, na którym opiera się koncepcja franchisin-

gu, to główną podporą tego systemu jest tzw. markowa obsługa klienta, czyli 

strategiczny i zorganizowany sposób na to, by konsument produktów marko-

wych doświadczył spełnienia obietnic składanych przez markę. System marko-

wej obsługi klienta ma ogromne znaczenie w tworzeniu wizerunku marki. 

Stworzenie takiego systemu ma szczególne znaczenie dla tworzenia wizerunku 

marki sieci franczyzowych i dotyka najistotniejszego założenia konceptu sie-

ciowego, m.in. powtarzalności działań i zachowań, smaku, zapachu produktów 

oraz wyglądu jednostek sieci franczyzowych. Marka firmy stanowi jej główną 

wartość opiniotwórczą. Ważną funkcją w kreowaniu marki systemu franczyzo-

wego pełni tzw. zarządzanie wartością dla klienta, a markowa obsługa klienta 

jest elementem tej koncepcji.  

Warunkiem koniecznym do utrzymania mocnej pozycji rynkowej przed-

siębiorstw działających na globalnym rynku – a firmy oparte na systemie fran-

czyzowym częstokroć działają na rynku globalnym i są „globalne od założenia” 

– jest tworzenie strategii innowacyjnej. Jest to tak samo ważne dla podmiotów 

działających regionalnie, gdyż szybkie zmiany, jakie zachodzą w dzisiejszym 

otoczeniu, mogą sprawić, że byt firmy nieidącej z duchem nowych czasów bę-

dzie zagrożony. Strategia przedsiębiorstwa, szczególnie dawcy franczyzowego, 

powinna stanowić pisemny dokument o charakterze formalnym, ale jednocze-

śnie mieć charakter na tyle elastyczny, żeby móc się dostosować do zmieniają-

cych się uwarunkować rynkowych. Duże znaczenie dla możliwości wdrożenia 

strategii ma struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. 

Obserwując działania sieci franczyzowych, które w dużej mierze występu-

ją w sektorze usług, a zatem to właśnie ludzie (personel) stanowią jeden z naj-

istotniejszych składników ich funkcjonowania, można stwierdzić, że pracowni-

cy stali się czynnikiem decydującym o przetrwaniu oraz rozwoju przedsiębior-

stwa.  
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POLISH FRANCHISE CHAIN BRAND MANAGEMENT  

IN THE CONTEXT OF THEIR IMAGE CREATION  

Summary  

The analysis of the results of the survey allows for the identification of conclu-

sions of a more general nature regarding the franchise brand management. In most cases 

the feelings of the franchise networks representatives participating in the survey con-

cerning these networks‟ brands have been positive. It can be stated that the condition of 

this kind of system of running and developing a company on the Polish market is satis-

factory. The brands of Polish franchise formats are recognizable, some of which are 

even ranked among the group of exclusive brands. It can be reasoned that the surveyed 

franchising entities are appreciated by customers, which leads to the conclusion that 

opening up further franchising entities and running the business under the name of 

a given brand is conducive to creating brand awareness through joint building of the 

brand reputation. 

Translated by Barbara Mróz-Gorgoń  
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ZAGADNIENIE WIEKU W RELACJACH  

POMIĘDZY KONSUMENTAMI USŁUG 

Wprowadzenie  

Choć ostatnio wiele uwagi poświęca się gorącym politycznie kwestiom 

związanym ze starzeniem się społeczeństw, takim jak jego wpływ finansowy na 

system emerytalny oraz opiekę zdrowotną, to niewiele mówi się o istotnych 

problemach, jakie starzenie się społeczeństw niesie dla zarządzania usługami. 

Do problemów tych należą zagadnienia projektowania środowiska usługowego 

i wprowadzania technologii samoobsługowych w starzejących się społeczeń-

stwach
1
. Podczas gdy interakcjom zachodzącym pomiędzy pracownikami usług 

i starszymi konsumentami poświęcono sporo systematycznej uwagi badawczej, 

interakcje pomiędzy starszymi i młodszymi konsumentami zajmują badaczy, 

jak dotąd, w niewielkim stopniu. W artykule tym podjęto próbę wypełnienia tej 

luki.  

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat stało się jasne, że w wielu usługach 

konsumenckich to właśnie inni konsumenci obecni w miejscu świadczenia 

usług wpływają często na poziom satysfakcji klientów. Zjawisko znane jest jako 

interakcja pomiędzy konsumentami w miejscu świadczenia usług (CCI, ang. 

                                                      
1 R. Nicholls, Zarządzanie usługami, a starzejące się społeczeństwo, w: Zarządzanie orga-

nizacjami usługowymi, red. K. Rogoziński, A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2012.  
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customer-to-customer interaction). Zachowanie innych konsumentów usługi 

może być postrzegane jako pozytywne lub negatywne. Przyczyny i konteksty 

występowania CCI bada się pod różnym kątem. Bierze się pod uwagę np. dłu-

gość kontaktu usługowego C2C
2
, płeć

3
 oraz kulturę/narodowość

4
. W artykule 

podjęto zaś próbę omówienia zagadnienia CCI spowodowanych wiekiem in-

nych konsumentów. 

Na początku pokrótce naświetlono zagadnienie CCI, następnie przedsta-

wiono przegląd literatury poświęconej CCI zależnym od wieku. W dalszej czę-

ści przedstawiono metody zarządzania interakcjami pomiędzy konsumentami 

reprezentującymi różne grupy wiekowe. Na zakończenie zaproponowano kie-

runki przyszłych badań nad zagadnieniem wieku w odniesieniu do CCI.  

1. Przegląd CCI  

Interakcje pomiędzy konsumentami usług przyjmują wiele form, jednak 

w opracowaniu skupiono się na CCI zachodzących w miejscu świadczenia 

usługi. Określenia tego używa się w odniesieniu do specyficznych interakcji 

zachodzących pomiędzy konsumentami obecnymi w środowisku usługowym, 

np. z osobą, która zajmuje miejsce innego klienta w kinie. Od połowy lat 70. 

ubiegłego wieku w teorii zarządzania usługami zaczęto zauważać, że postrzega-

nie usługi przez konsumenta może być uzależnione od zachowania innych kon-

sumentów. Modele zarządzania usługami uwzględniające rolę CCI to model 

systemu servuction, marketing mix 7P oraz metafora dramy
5
. Począwszy od 

przełomowego artykułu Martina i Prantera
6
 pt. Compatibility Management, 

                                                      
2 E.J. Arnould, L.L. Price, River Magic: Extraordinary Experience and the Extended Ser-

vice Encounter, „Journal of Consumer Research”1993, nr 20, s. 24–45.  

3 R. Schmidt, R. Sapsford, Issues of gender and servicescape: marketing UK public houses 

to women, „International Journal of Retail & Distribution Management” 1995, nr 23 (3), s. 34–

40.  

4 R. Nicholls, Customer-to-customer interaction (CCI): a cross-cultural perspective, „In-

ternational Journal of Contemporary Hospitality Management“ 2011, nr 23 (2), s. 209–223. 

5 R. Nicholls, Interactions between Service Customers: Managing On-site Customer-to-

Customer Interactions for Service Advantage, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2005. 

6 C.L. Martin, C.A. Pranter, Compatibility Management: Customer-to-Customer Relation-

ships in Service Environments, „Journal of Services Marketing” 1989, nr 3, s. 5–15.  
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badającego zarządzanie usługami, coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać inter-

akcjom zachodzącym pomiędzy konsumentami. 

Dwie minione dekady badań nad CCI wniosły kilka istotnych przyczyn-

ków
7
. Studia nad CCI wykorzystywały różne metodologie badawcze. Wykazy-

wano regularne występowanie CCI w wielu usługach konsumenckich. Opisano 

też najważniejsze formy CCI oraz zaproponowano techniki zarządzania nimi. 

W literaturze na temat CCI podkreśla się, że różnice wartości, celów i stylów 

konsumpcji reprezentowanych przez konsumenta mogą przyczynić się do wy-

stępowania negatywnych interakcji. Jedną z tych różnic jest przynależność kon-

sumentów do różnych grup wiekowych. Choć temat ten pojawia się w kilku 

opracowaniach, to nadal jednak daje wiele możliwości badawczych. Badania te 

wydają się coraz bardziej potrzebne ze względu na wzrastającą liczbę starszych 

konsumentów usług.  

2. Badania nad wiekiem w kontekście CCI  

Wiek konsumenta jest istotny dla CCI zachodzących w usługach. Wiele 

środowisk usługowych, takich jak lotniska, parki tematyczne, obiekty handlowe 

czy restauracje, charakteryzuje jednoczesna obecność klientów o dużej rozpię-

tości wieku. Znaczenie tego podkreśla fakt, że styl konsumpcji klienta usługi 

zmienia się z wiekiem. Wielu autorów wskazuje potencjalną przydatność badań 

nad zagadnieniem wieku w odniesieniu do CCI
8
. 

Różnice wiekowe pomiędzy konsumentami usług są ważne z wielu powo-

dów. Różnice w pragnieniu kontaktu towarzyskiego w usługach, jak również w 

postrzeganiu ryzyka są zależne od wieku konsumenta. Różnice wiekowe mogą 

być również istotne per se. Postrzeganie innych klientów jako należących do 

innej grupy wiekowej przez niektórych konsumentów oraz faktu, że występują-

ca różnica wpływa na niektóre aspekty zadowolenia z usługi może mieć istotne 

znaczenie. Różnica wieku jest poza tym pojęciem względnym; nie jest to tylko 

                                                      
7 R. Nicholls, New directions for customer-to-customer interaction research, „Journal of 

Services Marketing” 2010, nr 24 (1), s. 87–97. 

8 C.L. Martin, C.A. Pranter, Compatibility...; S.J. Grove, R.P. Fisk, The Impact of Other 

Customers on Service Experiences: A Critical Incident Examination of ‘Getting Along’, „Journal 

of Retailing” 1997, nr 73 (1), s. 63–85; M.V. Thakor, R. Suri, K. Saleh, Effects of service setting 

and other consumers’ age on the service perceptions of young consumers, „Journal of Retailing” 
2008, nr 84 (2), s. 137–149; R. Nicholls, New directions…  
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kwestia odmiennych oczekiwań konsumentów starych i młodych. W niektórych 

kontekstach usługowych konsumenci zbliżeni do siebie wiekiem wcale nie mu-

szą czuć się razem komfortowo. Thakor i inni
9
 podają przykład stworzenia 

przez Abercrombie i Fitcha nowej sieci sklepów odzieżowych o nazwie Holli-

ster po tym, jak zdali sobie oni sprawę, że studenci (19–22 lata) nie chcą być 

obsługiwani razem z młodzieżą ze szkół średnich (16–18 lat).  

Potrzeba kontaktu towarzyskiego w usługach jest przedmiotem dyskusji 

wśród wielu autorów. Opracowania te odnoszą się często do kontekstów han-

dlowych, ale przedstawiane argumenty można przenieść na inne usługi. Tau-

ber
10

 przeprowadził szczegółowe wywiady z osobami dokonującymi zakupów 

i podał pięć motywów społecznych wyjaśniających, dlaczego ludzie spędzają 

czas na zakupach. Przykładowe odpowiedzi były następujące: 

– okazja do kontaktów społecznych poza domem – zakupy dają możli-

wość pośredniego i bezpośredniego kontaktu społecznego;  

– możliwość komunikowania się z innymi osobami o podobnych zainte-

resowaniach, sklepy sprzedające towary związane z określonym hobby 

stają się płaszczyzną spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach;  

– przyciąganie grupy rówieśniczej: bycie klientem danego sklepu może 

wypływać z chęci przebywania z rówieśnikami albo z grupą odniesie-

nia, do której chce się przynależeć;  

– status i autorytet: zakupy dają często jednostce możliwość doświadcze-

nia czyjejś uwagi i szacunku;  

– przyjemność targowania się: niektórzy zakupowicze czerpią przyjem-

ność z targowania się i możliwości kupienia towaru po niższej cenie. 

Zakupy jako okazja do wejścia w kontakty społeczne to motyw, który 

szczególnie odnosi się do ludzi starszych, zwłaszcza tych żyjących samotnie. 

Myers i Lumbers
11

 stwierdzają, że starsi konsumenci widzą robienie zakupów 

jako „okazję do przebywania i wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi oraz 

przykładają wagę do wybierania miejsc robienia zakupów, gdzie ludzie mogą 

się spotkać, wymienić się nowinkami i opiniami oraz porozmawiać ze znajo-

                                                      
9 R. Nicholls, New directions… 

10 E.M. Tauber, Why do people shop?, „Journal of Marketing” 1972, nr 36 (4), s. 46–49.  

11 H. Myers, M. Lumbers, Understanding older shoppers: a phenomenological investiga-

tion, „Journal of Consumer Marketing” 2008, nr 25 (5), s. 294–301.  
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mymi w przyjemnym otoczeniu”. Na głębsze zrozumienie społecznej roli śro-

dowiska usługowego pozwala analiza koncepcji tzw. miejsc trzecich.  

Socjolog Ray Oldenburg
12

 wprowadził termin „miejsc trzecich” w odnie-

sieniu do „przestrzeni publicznej, która jest miejscem regularnych, ochotni-

czych, nieformalnych i z radością oczekiwanych spotkań jednostek poza do-

mem lub pracą”. Są to często miejsca świadczenia usług, np. kawiarnie, puby 

czy lokalne sklepy. Uważa się, że starszych konsumentów łatwiej do takich 

miejsc przyciągnąć ze względu na to, że bycie na emeryturze albo śmierć 

współmałżonka może powodować odczuwanie samotności społecznej. Rosen-

baum
13

 w swoim studium restauracji z amerykańskiego przedmieścia stwierdził, 

że niektórzy starsi konsumenci szukali miejsc trzecich i stawali się regularnymi 

ich bywalcami po to, by uzyskać wsparcie społeczne i pobyć w towarzystwie 

innych osób.  

Różne opracowania dają więcej dowodów na istnienie miejsc trzecich jako 

źródeł pozytywnych CCI pomiędzy starszymi konsumentami usług. Meneely, 

Burns i Strugnell
14

 podkreślają ważną rolę lokalnych sklepów jako miejsca kon-

taktów społecznych oraz płaszczyzny spotkań społeczności ludzi starszych 

z sąsiedztwa, w szczególności tych, którzy nie mają własnego środka transpor-

tu. Hare, Kirk i Lang
15

 wykorzystali metodę krytycznych przypadków do zba-

dania pozytywnych i negatywnych aspektów wypraw po zakupy spożywcze 

starszych konsumentów w Szkocji. Odkryli, że dla wielu respondentów istotne 

było to, że dzięki zakupom mogli się wyrwać z domu oraz wejść w kontakt 

z innymi. 

Istnieje wiele opracowań empirycznych oraz przypadków biznesowych, 

które dowodzą, że różnice wieku pomiędzy konsumentami wpływają na po-

strzeganie CCI. W opracowaniach tych podano różnorodne przykłady negatyw-

nie postrzeganych incydentów C2C zachodzących pomiędzy konsumentami 

                                                      
12 R. Oldenburg, The Great Good Place, Marlowe, New York 1999, s. 16.  

13 M.S. Rosenbaum, Exploring the Social Supportive Role of Third Places in Consumers’ 

Lives, „Journal of Service Research” 2006, nr 9 (1), s. 59–72. 

14 L. Meneely, A. Burns, C. Strugnell, Age associated changes in older consumers retail 

behaviour, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2009, nr 37 (12), 
s. 1041–1056.  

15 C. Hare, D. Kirk, T. Lang, The food shopping experience of older consumers in Scotland: 

critical incidents, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2001, nr 29 (1), 
s. 25–40.  
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z różnych grup wiekowych. W wielu krajach wysoko rozwiniętych starzenie się 

populacji jest częściowo wynikiem starzenia się dużej i zwykle dobrze sytu-

owanej grupy wyżu demograficznego, dlatego konsekwencje wynikające z róż-

nic wiekowych stają się istotniejsze. Ze strategicznego punktu widzenia mene-

dżerowie muszą rozważyć, czy istnieją jakieś różnice w świadczeniu usług za-

równo dla starszych, jak i młodszych grup konsumentów.  

Grove i Fisk
16

 w swoim studium krytycznych przypadków CCI zachodzą-

cych w amerykańskich parkach tematycznych zidentyfikowali kilka negatyw-

nych CCI związanych z zachowaniem współkonsumentów pochodzących 

z różnych grup wiekowych. CCI wywołane różnicami wiekowymi były różnego 

typu. Niektórzy z odwiedzających informowali o pozytywnych interakcjach ze 

starszymi konsumentami, wskazując na to, że byli oni pomocni i mili. Na przy-

kład w jednej z wypowiedzi respondenci stwierdzili: „wciąż pojawialiśmy się 

w tych samych miejscach co ta starsza para, która starała się, aby nasza dwójka 

dzieci dobrze widziała zwierzęta albo tancerzy”
17

. Byli jednak i tacy zwiedzają-

cy, którzy nie kryli swych negatywnych odczuć związanych ze starszymi kon-

sumentami: „w Bush Gardens było zdecydowanie zbyt wielu siwowłosych 

[starszych osób], którzy wchodzili nam w drogę”
18

. Starsi konsumenci również 

mieli uwagi na temat młodszych konsumentów. Były one negatywne, np. na 

temat głośnych i niegrzecznych dzieci, lub pozytywne. Grove i Fisk odkryli, że 

starsi konsumenci chętniej dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat incy-

dentów CCI i były one raczej niezadowalające.  

Martin
19

 przeprowadził badanie satysfakcji konsumentów, podając 32 typy 

zachowań, z którymi można się spotkać w środowiskach usługowych. Jego 

badania prowadzone w restauracjach i kręgielniach pokazały, że pewne zacho-

wania jednych konsumentów w miejscu świadczenia usług w sposób znaczący 

wpłynęły na poziom zadowolenia z usługi u innych. W opracowaniu wskazano 

siedem kategorii zachowań konsumenckich: towarzyski, brudny, niemiły, ru-

baszny, brutalny, utyskliwy, powolny. Z punktu widzenia CCI związanych 

z wiekiem konsumentów zauważa się istotne różnice w poziomie zadowolenia 

                                                      
16 Ibidem. 

17 Ibidem, s. 72.  

18 Ibidem, s. 73.  

19 C.L. Martin, Consumer-to-consumer relationships: Satisfaction with other consumers’ 

public behavior, „Journal of Consumer Affairs” 1996, nr 30 (1), s. 146–169.  
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wśród młodszych i starszych konsumentów. Day i Stafford
20

 zajęły się bada-

niem wpływu wieku konsumentów na chęć skorzystania przez nich z usług 

danej organizacji usługowej. Wykazały one, że reklamy pokazujące osoby star-

sze wiekiem w charakterze konsumentów mogą mieć negatywny wpływ na 

wybór danej usługi przez młodszych konsumentów. Wyniki badań pokazały 

rozbieżność pomiędzy dwoma typami środowisk usługowych. Różnice wieku 

mają dużo większe znaczenie w takich środowiskach usługowych, w których 

konsumenci są bardziej widoczni, np. restauracjach, gdzie młodzi konsumenci 

dużo częściej przebywają w towarzystwie grupy przyjaciół.  

Thakor, Suri i Saleh
21

 opracowali bardzo szczegółowe studium dotyczące 

spostrzeżeń na temat interakcji pomiędzy konsumentami należącymi do różnych 

grup wiekowych. W badaniu sprawdzali, jak młodzi konsumenci postrzegają 

konsumentów starszych obecnych w miejscu świadczenia usług. W badaniu 

pilotażowym młodym dorosłym przedstawiono szkice dwóch rodzajów usług: 

spływ tratwą i restaurację, pokazując konsumentów w różnych kombinacjach 

wiekowych. Scenariusz spływu tratwą wywołał więcej pozytywnych odczuć 

u ludzi młodych niż u konsumentów w średnim lub starszym wieku. Scenariusz 

restauracyjny wywołał podobne odczucia w stosunku do konsumentów w młod-

szym i w średnim wieku, natomiast mniej pozytywne w porównaniu do ludzi 

starszych. Thakor i inni wyjaśniają swoje odkrycia w kategoriach stereotypów 

wiekowych. Cytują wiele prac z literatury psychologiczno-społecznej, których 

autorzy twierdzą, że młodsi dorośli mają tendencję do negatywnego postrzega-

nia starszych dorosłych. 

W głównym badaniu Thakor i inni przyjrzeli się scenariuszom trzech ro-

dzajów usług: klubu fitness, restauracji i seminarium naukowego. Zostały do-

brane w taki sposób, aby reprezentować usługi fizyczne związane z wyrażaniem 

swojej osobowości oraz intelektualne. Autorzy odkryli, że młodzi konsumenci 

preferowali wśród współkonsumentów raczej osoby młode niż w średnim wieku 

lub starsze w przypadku klubu fitness. W kontekście restauracji konsumentów 

młodych i w średnim wieku postrzegano podobnie i preferowano. W przypadku 

seminarium natomiast nie wystąpiły wyraźne preferencje wiekowe w odniesie-

niu do współuczestników. Thakor i inni wyjaśniają, sięgając do różnych teorii, 

                                                      
20 E. Day, M.R. Stafford, Age-Related Cues in Retail Services Advertising: Their Effects on 

Younger Consumers, „Journal of Retailing” 1997, nr 73 (2), s. 211–233.  

21 Ibidem. 
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że młodsi konsumenci dużo lepiej postrzegają współkonsumentów w średnim 

wieku niż starszych. Jest tam jednak tylko jedno zdanie (na s. 148), w którym 

zwrócono uwagę na fakt, że starsi konsumenci mogą postrzegać młodszych 

konsumentów w gorszym świetle. 

Istnieją dowody na to, że starsi konsumenci mogą mieć negatywne odczu-

cia w stosunku do środowisk usługowych zdominowanych przez młodych kon-

sumentów. Myers i Lumbers
22

, opierając się na badaniach grup fokusowych 

złożonych ze starszych konsumentów, stwierdzili, że centra handlowe z punk-

tami rozrywkowymi nie były pozytywnie postrzegane przez starszych konsu-

mentów. Mieli oni poczucie, że centrum handlowe zostało zdominowane przez 

młodych, a zatem nie jest miejscem dla nich. Niektórzy autorzy opisują ponadto 

usługi, w których starsi konsumenci przykładają wartość do wchodzenia  

w interakcje z innymi osobami w zbliżonym wieku. Hudson
23

 na przykład opi-

suje, jak Grand Circle Travel sprzedaje międzynarodowe wycieczki Ameryka-

nom powyżej 50. roku życia, prowadząc forum, na którym uczestnicy mogą się 

poznać. O tym, że starsi konsumenci podejmują działania mające na celu 

zmniejszenie kontaktów z młodszymi konsumentami, świadczy też wzrost licz-

by osiedli emerytalnych. Podczas badania przeprowadzonego wśród mieszkań-

ców takich osiedli okazało się, że wielu ich rezydentów twierdzi, iż potrzeby 

i preferencje starszych ludzi są w nich świetnie zaspokajane
24

.  

3. Implikacje dla zarządzania  

Menedżerowie usług, którym zależy na ulepszeniu interakcji zachodzą-

cych pomiędzy konsumentami należącymi do różnych grup wiekowych, mają 

do dyspozycji wiele metod. Mogą one polegać na zmniejszeniu prawdopodo-

bieństwa wystąpienia interakcji pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, zmia-

nie proporcji młodszych i starszych konsumentów w miejscu świadczenia usług 

oraz tworzeniu takich środowisk usługowych, w jakich starsi konsumenci będą 

się czuli „mniej zaniepokojeni obecnością młodych konsumentów.  

                                                      
22 Ibidem.  

23 S. Hudson, Wooing zoomers: marketing to the mature traveler, „Marketing Intelligence 

and Planning” 2010, nr 28 (4), s. 444–461.  

24 K. Croucher, Making the case for retirement villages, Joseph Rowntree Foundation, 

York, UK 2006. 
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Jednym ze sposobów zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ne-

gatywnych CCI jest segmentacja konsumentów usług. W przypadku niektórych 

usług zapewnienie kompatybilności klientów jest sprawą kluczową. Gummes-

son sugeruje nawet, że „«rekrutacja» właściwych konsumentów jest równie 

ważna jak rekrutacja właściwego personelu”
25

. Napięcia wynikające z CCI 

związanych z różnicami wieku konsumentów można zmniejszyć, dokonując 

właśnie segmentacji wiekowej. Do wyboru są trzy rodzaje segmentacji: główna, 

sekwencyjna oraz polegającą na rozdziale fizycznym. Segmentacja główna 

odnosi się do strategii obsługiwania jedynie wybranych segmentów rynku; 

segmentacja sekwencyjna polega na obsługiwaniu segmentów rynku, które nie 

pasują do siebie, o różnych porach, nie zaś jednocześnie; segmentacja rozdziału 

fizycznego odnosi się zaś do obsługiwania potencjalnie niekompatybilnych 

segmentów w tym samym czasie, ale w różnych, fizycznie od siebie oddzielo-

nych strefach
26

.  

W pewnych usługach możliwe jest ustalenie ograniczeń wiekowych 

uprawniających do korzystania z usługi. Czasem wystarczy promowanie profilu 

wieku konsumentów. Niewielu młodych ludzi zdecydowałoby się na przykład 

pójść na dyskotekę reklamowaną jako impreza dla czterdziestolatków. Istnieją 

również organizacje usługowe, które akceptują tylko młodych konsumentów 

lub tylko starszych. Club 18–30 to firma działająca w branży turystyki impre-

zowej. Jej oferta jest skierowana do osób dorosłych, które nie przekroczyły 30. 

roku życia, co podkreśla w materiałach promocyjnych, zapewniając, że pewne 

grupy wiekowe będą tam nieobecne oraz portretując je w postaci negatywnych 

stereotypów. Z drugiej strony Saga Holidays czyni rzecz zupełnie odwrotną 

i kieruje ofertę wczasów dla osób powyżej 50. roku życia, tym samym skutecz-

nie zmniejszając ryzyko wystąpienia problemów CCI spowodowanych różni-

cami wiekowymi konsumentów. Większe prawdopodobieństwo kompatybilno-

ści wczasowiczów zwiększa atrakcyjność oferty.  

Biorąc pod uwagę to, że starsi konsumenci są często emerytami bądź pra-

cują w niepełnym wymiarze czasu pracy, można wykorzystać potencjał stero-

wania czasem popytu na usługę. Myers i Lumbers
27

 proponują kilka sposobów 

                                                      
25 E. Gummesson, Quality Management in Service Organizations, International Service 

Quality Association, St. Johns University, New York 1993, s. 99. 

26 R. Nicholls, Interactions between...  

27 Ibidem.  
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zachęcania starszych konsumentów do odwiedzania centrów handlowych 

w wybranych dniach tygodnia oraz w konkretnych przedziałach czasowych. 

Taką zachętą może być na przykład zapewnienie parkingu przeznaczonego dla 

seniorów w pobliżu sklepu, zniżka na posiłek w restauracji albo zapewnienie 

pomocy w niesieniu torby z zakupami. Niektóre kawiarnie, restauracje i sklepy 

wyznaczają pewne przedziały czasowe poza godzinami szczytu, w których ofe-

rowane są zniżki dla starszych konsumentów lub emerytów. Podobnie ośrodki 

sportowe czy rozrywkowe, takie jak baseny czy kina, oferują w określonych 

godzinach zniżki dla seniorów. Segmentacja grup wiekowych jest jednak 

w wielu przypadkach oparta na dobrowolności. Emerytowany konsument, chcąc 

zrobić zakupy w centrum handlowym, w którym nie będzie tłumów nastolat-

ków, wie, że musi tam pójść rano, w godzinach zajęć szkolnych.  

Starsi konsumenci usług mogą również preferować korzystanie z usług ra-

zem z osobami w zbliżonym wieku oraz fizyczne odseparowanie od młodszych 

konsumentów. Potwierdza to wiele opracowań badawczych oraz produktów 

usługowych. Myers i Lumber
28

 proponują tworzenie w centrach handlowych 

stref przeznaczonych dla starszych klientów, podobnie jak robi się to w przy-

padku segmentów mody młodzieżowej. Ciekawym przykładem projektu usłu-

gowego, który oddziela starszych konsumentów od innych, jest usługa przewo-

zowa Voyager wprowadzona przez koleje brytyjskie. Badanie rynku wykazało, 

że wielu pasażerów, szczególnie tych w starszym wieku, podróżujących liniami 

dalekobieżnymi, nie czuło się komfortowo w towarzystwie wsiadających i wy-

siadających pasażerów podróżujących na krótszy dystans. Wzmagało to ich 

niepokój związany z opuszczaniem miejsca i pozostawianiem bagażu przy wy-

chodzeniu do baru lub toalety. Rozwiązaniem problemu stało się wprowadzenie 

usługi Voyager w wyznaczonych wagonach. By z tej usługi skorzystać, bilety 

trzeba zakupić przynajmniej dzień przed podróżą. Innym pasażerom nie wolno 

wsiadać do wagonów Voyager, które są zarezerwowane dla emerytów podróżu-

jących na długie dystanse. 

Projektowanie usługi można wykorzystać do uzyskania odpowiedniej 

równowagi wiekowej pomiędzy konsumentami. Jedną z metod zarządzania jest 

takie zaprojektowanie miejsca świadczenia usługi, aby nie stało się ono miej-

scem spotkań młodzieży, gdzie starsi konsumenci mogą nie czuć się komforto-

wo. W niektórych sklepach spożywczych odtwarza się muzykę klasyczną 

                                                      
28 Ibidem. 



 Zagadnienie wieku w relacjach pomiędzy konsumentami usług 201 

z nadzieją, że zmniejszy ona atrakcyjność miejsca dla młodzieży. Istnieją też 

firmy usługowe, które poszły jeszcze dalej, instalując urządzenia wysyłające 

sygnały o wysokiej częstotliwości słyszalne jedynie przez ludzi młodych, 

a wszystko po to, aby odstręczyć od przychodzenia młodzież.  

4. Kierunki dalszych badań  

Badanie CCI z perspektywy starzenia się społeczeństwa jest obiecującym 

kierunkiem badawczym przyszłości. Należy bliżej przyjrzeć się takim kwe-

stiom, jak teoria tożsamości społecznej czy teoria stereotypowania wiekowego, 

które pogłębiają rozumienie tego, w jaki sposób konsumenci postrzegają różni-

ce wieku. Biorąc pod uwagę różnice w pozycji i sposobie traktowania ludzi 

starych na świecie, warto by również dokonać studium porównawczego CCI 

związanych z wiekiem w kulturach ludzi starych różniących się statusem spo-

łecznych i szacunkiem, jakim ich się darzy. Inny kierunek badań to studium 

usług skierowanych do ludzi starszych i jednocześnie przesyconych CCI, takich 

jak na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku. Interesujące byłoby też zbada-

nie zagadnienia CCI w obrębie grupy starszych konsumentów. Można by na 

przykład sprawdzić, jak młodsza część grupy starszych konsumentów postrzega 

traktowanie ich na równi z osobami dużo starszymi.  

THE ROLE OF AGE IN INTERACTIONS BETWEEN SERVICE CUSTOMERS  

Summary  

One of the most significant and challenging trends facing many countries is the 

rapid ageing of their population structure. Population ageing carries major implications 

for society. From a service management perspective the rising proportion of older con-

sumers presents a number of vital challenges. These relate to issues such as how to 

design the service setting; how to introduce self-service technology; and how to prepare 

employees for interacting with older service consumers. Another important issue is how 

interactions between customers are influenced by age.  

The article examines the relevance of customer age to the customer-to-customer 

interaction (CCI) taking place in services. Drawing on the service management litera-
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ture, evidence concerning how service customers perceive other customers from differ-

ent age groups is presented. Illustrations of age-related CCI are provided from a wide 

range of service industries, including retailing, tourism and leisure services. Approaches 

for managing interactions between customers from different age groups are discussed. 

Suggestions for further research into age and CCI are put forward.  

Translated by Richard Nicholls  



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 722 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 95 2012 

JAN SMUTEK 

Uniwersytet Szczeciński 

MIGRACJE LUDNOŚCI NA TERENY PODMIEJSKIE 

 A ROZWÓJ USŁUG W OBSZARACH METROPOLITALNYCH 

W POLSCE W LATACH 2000–2010 

Wprowadzenie  

Jednym z ważniejszych procesów kształtujących obecnie polską przestrzeń 

są migracje mieszkańców miast na tereny podmiejskie. Przenoszenie się ludno-

ści na obszary podmiejskie występowało praktycznie zawsze, natomiast współ-

czesny wymiar zyskało z rozwojem indywidualnej motoryzacji
1
. Proces ten, 

nazywany także suburbanizacją, jest dość szczegółowo opisany w kontekście 

przestrzennej ekspansji miast, natomiast w znacznej mierze nie wyjaśniono 

kwestii mechanizmów tego zjawiska
2
 oraz jego skutków. W związku ze zna-

czeniem tego procesu dla rozwoju miast i regionów postawiono hipotezę, że 

wpływa on również na sektor usług i wraz z przemieszczaniem się ludności 

następuje również przemieszczanie działalności usługowej. W artykule podjęto 

próbę określenia wpływu suburbanizacji na przestrzenny rozwój sektora usług 

w Polsce. Analizie poddano wpływ migracji na rozwój gospodarczy, rynek pra-

cy oraz liczbę podmiotów gospodarczych.  

                                                      
1 M. Beim, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Wydawnic-

two Naukowe Bogucki, Poznań 2009. 

2 Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Wydawnictwo Naukowe 

Bogucki, Poznań 1999. 
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1. Skala suburbanizacji oraz przyjęte założenia badawcze  

Jakkolwiek suburbanizacja dotyczy wszystkich obszarów miejskich w Pol-

sce, w największym stopniu zjawisko migracji mieszkańców na tereny podmiej-

skie występuje na obszarach podmiejskich dużych ośrodków miejskich, w tym 

w szczególności ośrodków metropolitalnych. Różne są poglądy na temat liczby 

miast metropolitalnych w Polsce
3
. Ostatecznie wybrano do analizy siedem miast 

metropolitalnych wraz z ich obszarami oddziaływania: Warszawę, Kraków, 

Łódź, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynię i Sopot), Poznań, Wrocław oraz Szczecin. 

Decydującym kryterium odnośnie do wyboru ośrodków metropolitalnych był 

podział Polski na jednostki statystyczne NUTS 3 (podregiony) i pełna możli-

wość porównania obszarów podmiejskich i miejskich. Badanie przeprowadzono 

w układzie podregionów oraz powiatów.  

W układzie podregionów przeanalizowano zmiany udziału poszczegól-

nych grup usług w wartości dodanej brutto. Dalsze etapy analizy przeprowa-

dzono już w układzie powiatów. Najpierw oceniono wpływ salda migracji na 

zmiany liczby ludności, a następnie wpływ migracji w powiatach na: 

– zmianę liczby podmiotów poszczególnych sekcji PKD (2004) w latach 

2000–2009; 

– zmianę liczby zatrudnionych w zakładach powyżej 9 osób, pracujących 

w poszczególnych grupach sekcjach PKD (2007) w latach 2005–2010
4
.  

Dodatkowo dokonano analizy z uwzględnieniem liczby mieszkańców, 

liczby osób w wieku produkcyjnym oraz płci.  

                                                      
3 W badaniach ESPON, które mają zasięg ogólnoeuropejski, wykazano istnienie siedmiu 

obszarów metropolitalnych na obszarze Polski, przy czym tylko Warszawa miała status ukształ-

towanej, aczkolwiek słabej metropolii, natomiast Unia Metropolii Polskich, będąca zrzeszeniem 

współpracujących ze sobą największych miast polski, uznaje, że w Polsce istnieje 12 miast me-

tropolitalnych, podobnie jak uchwalona 13 grudnia 2011 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju. 

4 Od 2010 r. GUS podaje dane dla poziomu powiatów odnośnie do pracujących z podzia-

łem na grupy sekcji z uwzględnieniem pracujących w całej gospodarce narodowej, a nie tylko dla 

podmiotów zatrudniających więcej niż 9 osób. Dla lat 2003–2008 istnieją dane w podziale na 
usługi rynkowe i nierynkowe według klasyfikacji PKD 2004. 
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Rys.1. Saldo migracji w badanych powiatach obszarów metropolitalnych w latach 

2000–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.  

Wybór tych zmiennych był podyktowany dostępnością danych statystycz-

nych. Informacje pracujących w sektorze usługowym wykorzystywano w oce-
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nie zróżnicowania regionalnego usług
5
. Liczba podmiotów obrazuje także dzia-

łalność mikroprzedsiębiorstw sektora usługowego.  

Na rysunku 1 przedstawiono saldo migracji w powiatach obszarów metro-

politalnych. Najbardziej dynamicznie proces suburbanizacji przebiegał w po-

wiatach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka metropolitalne-

go. Najczęściej jest to jeden powiat, którego siedziba znajduje się w pobliskim 

ośrodku metropolitalnym. Obszarem największych migracji w przypadku Kra-

kowa są powiaty wielicki oraz krakowski, w przypadku Wrocławia – powiat 

wrocławski, Poznania – powiat poznański, Trójmiasta – gdański, Łodzi – łódzki 

wschodni, Szczecina – policki. Wykazano także powiązanie zmiany liczby lud-

ności w obszarach podmiejskich z dodatnim saldem migracji ludności. Związek 

ten dla badanej grupy powiatów (przy założeniu zależności liniowej) można 

wyrazić następującym wzorem
6
: 

Y = 0,0047 + 0,9357*X ±  

gdzie: 

Y – saldo migracji w badanych powiatach okresie 2000–2010 wyrażone 

procentowo; 

X – wzrost liczby ludności w badanych powiatach w okresie wyrażony 

procentowo. 

Związek taki wskazuje na znaczenie migracji w rozwoju obszarów pod-

miejskich.  

2. Zmiany wartości dodanej usług w miastach i obszarach podmiejskich  

Pierwszym analizowanym kryterium w ramach badania był udział po-

szczególnych grup usług w wartości dodanej brutto wytworzonej w podregio-

                                                      
5 M. Rozkrut, Sektor usług w Polsce w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 211–218. 

6 O istotności powiązania migracji ze zmianami liczby ludności obszarów podmiejskich 

świadczą: wysoka wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona (0,93), znaczący poziom 

współczynnika istotności (poniżej 0,001) oraz wysoki poziom współczynnika determinacji (87%). 

Wartość współczynnika regresji (0,9357) wskazuje na to, że wzrost salda migracji w badanym 

okresie o jeden punkt procentowy przekładał się na wzrost liczby ludności o 0,9357 punktu pro-
centowego. 
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nach. Ze względu na dostępność danych analizowano lata 2000–2008, 

w następujących grupach sekcji: 

– handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja 

[A1]; 

– działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomo-

ści [A2]; 

– pozostałe usługi [A3]. 

Zaobserwowano spadek udziału pierwszej grupy [A1] w wytworzonej 

wartości dodanej brutto we wszystkich analizowanych podregionach. W grupie 

pozostałe usługi [A3] zanotowano wzrost udziału w regionach miejskich oraz 

spadek udziału w regionach podmiejskich (wyjątek szczeciński oraz warszawski 

zachodni). W prawie wszystkich analizowanych podregionach wzrosło znacze-

nie działalności finansowej i na rynku nieruchomości [A2]. W tej grupie sekcji 

można było zaobserwować zróżnicowanie regionalne odnośnie do wzrostu wy-

tworzonej wartości dodanej brutto, co zaprezentowano na rysunku 2.  

 

Rys. 2. Udział wartości dodanej brutto wytworzonej w sekcji A2 w latach 2008–2009  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Jak zobrazowano na powyższym rysunku, w sekcji A2 obejmującej finan-

se, działalność ubezpieczeniową i obsługę nieruchomości wyróżniającym się 

regionem była Warszawa oraz jej strefa podmiejska. Udział tej sekcji w wytwo-

rzonej w stolicy wartości dodanej brutto wynoszący w 2000 roku 45% wzrósł 

w 2008 roku do 55%. W przypadku regionów miejskich zaobserwowano udział 

w granicach 32–39% na początku okresu i 33–42% pod koniec badanego okre-

su. Udział sekcji A2 w wartości dodanej obszarów podmiejskich był mniejszy 

i wahał się w granicach 14–21% w roku 2000 i 15–27% w roku 2008. Dla miast 

oraz ich stref oddziaływania zaobserwowano wyraźny wzrost udziału tej grupy 

usług w tworzeniu wartości dodanej. Podział na obszary podmiejskie i miejskie 

jest też zdecydowanie bardziej widoczny niż w pozostałych grupach sekcji. 

Wyróżnić można cztery klasy podregionów: Warszawę, pozostałe miasta me-

tropolitalne, obszar podmiejski Warszawy oraz pozostałe obszary podmiejskie. 

To zróżnicowanie może świadczyć o powiększaniu się dystansu rozwojowego 

pomiędzy stolicą i jej strefą podmiejską a pozostałym obszarem kraju. Warsza-

wa obecnie dystansuje pod względem rozwoju usług biznesowych i finanso-

wych także stolice pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej
7
.  

3. Zmiany liczby pracujących w sektorze usługowym  

W takim samym podziale na podgrupy sekcji analizowano zmiany liczby 

pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób w latach 

2005–2010. Najwyższym poziomem zależności pomiędzy saldem migracji 

a wzrostem liczby pracujących charakteryzowały się pozostałe usługi [A3] (za-

leżność przedstawiono na rys. 3), a najniższym pomiędzy pracującymi w usłu-

gach finansowych [A2].  

                                                      
7 E. Chilimoniuk-Przeździecka, Offshoring in business services sector over the business 

cycle: a case of growth of the international cooperation, „Folia Oeconomica Stetinensia” 2011, 
nr 1, vol. 10, s. 7–19. 
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Wykres rozrzutu (korelacje_podmiejskie 153v*46c)

różnica_prac_poz_usł_2010 = 0,0577+0,003*x; 0,95 Prz.Ufn.
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Rys. 3. Zależność pomiędzy zmianą liczby ludności a zmianą liczby pracujących 

w pozostałych usługach [A3] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Analizowano również zmianę zatrudnienia w poszczególnych grupach 

sekcji w układzie płci. W przypadku podziału na płeć zanotowano wyższe 

współczynniki regresji, co w szczególności dotyczyło kobiet. Migracje nie 

wpłynęły znacząco na udział pracujących w usługach w liczbie ludności w wie-

ku produkcyjnym. Nie udowodniono także powiązania pomiędzy saldem mi-

gracji a zmianą liczby pracujących w usługach na 1000 mieszkańców. Wykaza-

no liniową zależność pomiędzy wzrostem liczby pracujących w usługach zwią-

zanych z handlem, gastronomią i zakwaterowaniem [A1] w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca, z saldem migracji dla okresu 2005–2010. Na rysunku 4 

przedstawiono graficzną prezentację zmian liczby pracujących w pozostałych 

usługach w badanych powiatach.  
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Rys. 4. Zmiana liczby pracujących w pozostałych usługach [A3] w latach 2005–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.  

Najwyższe wzrosty można zaobserwować w powiatach o najwyższym sal-

dzie migracji. Największym wzrostem liczby pracujących w pozostałych usłu-

gach odznacza się powiat wrocławski (wzrost o 67%), a następnymi w kolejno-

ści są: powiat grodziski (62%), gdański (52%) oraz poznański (38%). Najwięk-

szy spadek liczby pracujących w sekcji A3 nastąpił w powiecie średzkim 

w województwie dolnośląskim (spadek o 10%) oraz milickim (–1%). Powiaty 
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położone w większej odległości (niegraniczące z powiatem grodzkim) od cen-

trum miasta charakteryzują się mniejszą dynamiką zmian i niższym o 10–25% 

przyrostem liczby zatrudnionych niż sąsiednie miasto metropolitalne. Wyjąt-

kiem w tym zakresie jest obszar metropolitalny Poznania (brak wzrostu liczby 

zatrudnionych) oraz obszar na zachód od Warszawy (dynamiczny wzrost liczby 

miejsc pracy w obszarze podmiejskim). W pozostałych typach usług trudno 

było znaleźć znaczące prawidłowości. Jedynym wyjątkiem jest powiązanie 

wzrostu liczby pracujących w sekcjach A1 na 1000 mieszkańców z wielkością 

salda migracji. Zależność tę przedstawiono na rysunku 5. Im więcej ludności 

napływało na dany obszar, tym szybciej wzrastała liczba pracujących w tych 

usługach. Należy jednak zwrócić uwagę, że zmienność salda migracji wyjaśnia 

zaledwie 48% zmienności zmiany liczby pracujących w sekcji A1, więc wyzna-

czona w ten sposób zależność nie ma wartości prognostycznej.  

Wykres rozrzutu (korelacje_podmiejskie 153v*46c)

różnica_pracuj_G_J/mszk_2005_2010 = 5,9423+0,1456*x; 0,95 Prz.Ufn.
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Rys. 5. Zmiana liczby pracujących w sekcji [A1] na 1000 mieszkańców  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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4. Suburbanizacja a zmiany liczby podmiotów sektora usługowego  

Przeprowadzona powyżej analiza wskazała na wpływ migracji na rozwój 

usług w zakresie rynku pracy. Analizę przeprowadzono pod kątem wpływu 

suburbanizacji na zmiany liczby podmiotów usługowych zarejestrowanych 

w systemie REGON. W sześciu z dziewięciu analizowanych sekcji PKD 2004 

(sekcje G, I, J, K, N oraz O) obszary podmiejskie charakteryzowały się większą 

dynamiką wzrostu liczby podmiotów niż obszary miast. Podjęto próbę budowy 

modelu liniowego, w którym zmienną objaśniającą była zmiana liczby podmio-

tów danej sekcji w okresie 2000–2009, a zmienną objaśnianą saldo migracji w 

okresie 2000–2009 wyrażone procentowo. Zależność liniowa pomiędzy saldem 

migracji a zmianą liczby podmiotów, poza sekcją działalności związanej z ob-

sługą rynku nieruchomości (sekcja L, PKD 2004), była statystycznie istotna 

przy poziomie istotności poniżej 0,001. Uzyskana wartość współczynnika de-

terminacji R
2
 w granicach 30–48% nie pozwalała jednak na wiarygodne pro-

gnozy. W największym stopniu zmianę liczby podmiotów gospodarczych moż-

na tłumaczyć dla sekcji H (PKD 2004) – R
2 

= 48% oraz sekcji K (PKD 2004)  

– R
2 

= 44%. Niepowodzenie w tworzeniu modeli mogących dawać wiarygodne 

prognozy może wynikać z faktu, że model zbudowano bez uwzględnienia za-

leżności przestrzennych, które być może w lepszym stopniu wyjaśniłyby wy-

stępowanie zjawiska
8
, co wymaga weryfikacji w przyszłości. 

W sekcjach handel i naprawa pojazdów (sekcja G, PKD 2004), działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I, PKD 

2004), informacja i komunikacja (sekcja I, PKD 2004) wzrost był najbardziej 

dynamiczny w powiatach będących pod największą presją suburbanizacji przy 

jednocześnie słabym wzroście liczby podmiotów w mieście centralnym. Wśród 

podmiotów sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K, PKD 

2004) zaobserwowano wzrost także w bardziej oddalonych obszarach. Zmiany 

liczby podmiotów w tej sekcji przedstawiono na rysunku 6. Liczba podmiotów 

tej sekcji w okresie 2000–2009 w największym stopniu wzrosła w powiatach: 

piaseczyńskim (wzrost o 199%), wrocławskim (197%) i trzebnickim (152%). 

Liczba podmiotów tej sekcji spadła w powiecie nowodworskim w wojewódz-

twie pomorskim (–14%), a bardzo niewielki wzrost zanotowano w Szczecinie 

                                                      
8 T. Kosowski, Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regional-

nych, Biuletyn Instytutu Geografii-Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 
Seria Rozwój Regionalny, nr 12, Poznań, 2010, s. 9–26. 
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(17%). Warto zauważyć, że odnośnie do liczby pracujących w grupach sekcji, 

wśród których się ona znajdowała, nie obserwowano wpływu zmian liczby lud-

ności na liczbę pracujących. W sekcji transport i gospodarka magazynowa (sek-

cja H, PKD 2004) zaobserwowano podobny wzrost liczby podmiotów w całych 

obszarach oddziaływania.  

 

Rys. 6. Zmiana liczby podmiotów sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

(sekcja K, PKD 2004) w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Podobne tendencje odnośnie do zmiany liczby podmiotów jak w sekcji 

K (PKD 2004) zaobserwowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (sekcja M, PKD 2004). W tym przypadku obszarami o mniejszej 

dynamice rozwoju są przeżywające ówcześnie kryzys gospodarczy Szczecin 

(upadek Stoczni Szczecińskiej w 2002 r.) oraz Łódź (upadek przemysłu tekstyl-

nego w latach 90. XX wieku). Zmiany te przedstawiono na rysunku 7. Najwięk-

szy wzrost liczby podmiotów odnotowano w powiatach: piaseczyńskim (wzrost 

o 192%), nowodworskim w woj. pomorskim (163%) oraz poznańskim (158%). 

Najmniejszy wzrost zanotowano w powiatach grójeckim (30%), obornickim 

(33%) i Świnoujściu (33%). Należy zwrócić uwagę, że największa dynamika 

wzrostu liczby podmiotów w obu sekcjach występuje w powiatach graniczą-

cych z miastami metropolitalnymi.  

Podsumowanie  

Suburbanizacja jest jednym z procesów, który na przełomie XX i XXI 

wieku miał duży wpływ na rozwój przestrzenny krajów Europy Środkowo- 

-Wschodniej, w tym także i Polski
9
. Migracje mieszkańców miast na tereny 

podmiejskie wpływają na rozwój usług w tych obszarach. Można przewidywać, 

że dalszy przebieg procesu suburbanizacji będzie przyczyniał się do przenosze-

nia działalności usługowej na obszary podmiejskie. Zależność pomiędzy migra-

cjami a rozwojem usług dotyczy tylko określonych typów usług, które charakte-

ryzują się niewielkim stopniem centralności
10

 oraz powiązaniem z obsługą co-

dziennego życia ludności (handel i naprawy, usługi gastronomiczne). W przy-

padku usług charakteryzujących się dużym stopniem centralności (usługi finan-

sowe i ubezpieczeniowe) nie zaobserwowano przenoszenia się działalności 

usługowej na obszar podmiejski.  

                                                      
9 T. Tamaru, Suburbanisation, employment change, and comuting in Tallin metropolita 

area, „Environment and Planning A” 2005, vol. 37, s. 1669–1687. 

10 Centralność jest tutaj rozumiana w myśl teorii ośrodków centralnych W. Christallera, 

która wyjaśnia prawidłowości odnośnie do wielkości i liczby ośrodków osadniczych w systemie 

osadniczym. Dobra i usługi dostarczane w poszczególnych miastach mają określony stopień 

centralności związany z obszarem obsługi. Katalog dóbr wskazywanych w tej teorii oraz podział 

na typy ośrodków są uznawane za nieaktualne, jednak główne założenia uznaje się za słuszne. 

W myśl tej teorii np. usługi gastronomiczne (związane z zaspokajaniem potrzeb codziennych) 

należy uznać za dobra o małym stopniu centralności, a usługi finansowe (których występowanie 

związane jest z dużym rynku) za usługi o dużej centralności. Zob. Geografia ekonomiczna, 
red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. 
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Rys. 7. Zmiana liczby podmiotów sekcji działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna (sekcja M, PKD 2004) w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

W zakresie zróżnicowań przestrzennego rozwoju usług szczególną grupę 

stanowią powiaty, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka me-

tropolitalnego (poznański, wrocławski, krakowski) i których stolica administra-

cyjna znajduje się w pobliskim mieście. Największą dynamiką rozwoju usług 
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charakteryzował się podregion warszawski. Pod względem wielkości migracji 

mieszkańców na obszary podmiejskie oraz rozpraszania się działalności usłu-

gowej na obszar podmiejski Warszawa dystansuje pozostałe miasta. Szczególną 

koncentracją rozwoju usług w powiecie otaczającym charakteryzował się Po-

znań, co wiążę się z koncentracją migracji do gmin z nim sąsiadujących. Naj-

mniejszą dynamiką rozwoju usług w strefie podmiejskiej charakteryzowały się 

Łódź oraz Szczecin, co prawdopodobnie jest związane z ich trudną sytuacją 

gospodarczą w analizowanym okresie, jednak weryfikacja tej hipotezy wymaga 

dodatkowych badań.  

MIGRATIONS TO SUBURBAN AREAS AND DEVELOPMENT OF SERVICES 

IN METROPOLITAN AREAS IN POLAND IN YEARS 2000–2010  

Summary  

The paper assess the impact of migration on development of services in the subur-

ban areas of metropolitan regions in Poland. The study was conducted for the seven 

metropolitan areas for the years 2000–2010. As an area of study were chosen NUTS 3 

subregions around the metropolitan city. There were analyzed changes in the share of 

services in gross value added, employment in services and the number of service opera-

tors by NACE section. It has been shown relation between migration to suburban areas 

and the development of selected groups of services. The largest correlation was for non-

market services. The counties located in the nearest distance from the city center, which 

also focused on migration from urban areas, were characterized by the biggest dynamics 

of development of services. Warsaw was the region with the highest dynamics of devel-

opment, while cities like Szczecin and Lodz facing economic crisis, had smaller rate of 

growth than other metropolitan areas. 

Translated by Jan Smutek  
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OUTSOURCING PERSONALNY W SEKTORZE USŁUG 

Wprowadzenie  

Proces globalizacji gospodarczej powoduje, że przyswajanie nowatorskich 

rozwiązań w ramach funkcji personalnej następuje coraz szybciej, zmiany za-

chodzą zarówno w przedsiębiorstwach sektora usług, takich jak korporacje dzia-

łające w kilku państwach, jak i w małych rodzinnych firmach działających na 

rynkach lokalnych. Należy oczekiwać, że profesjonalizacja zarządzania zaso-

bami ludzkimi prędzej czy później dotknie większości firm.  

Unijne regulacje dotyczące sfery zatrudnienia w przedsiębiorstwach są 

rozbudowane i skomplikowane, a prowadzenie spraw pracowniczych często jest 

trudne.  

Outsourcing personalny
1
 można zdefiniować jako powierzenie zewnętrznej 

firmie odpowiedzialności za część lub całość procesów zarządzania zasobami 

ludzkimi, włączając w to utrzymanie systemu informatycznego wspierającego 

wspomniane procesy. Outsourcing personalny jest więc nowoczesnym narzę-

dziem zarządzania dla realizacji funkcji personalnej w praktyce przedsię-

biorstw. Dominuje w dużych firmach, w których liczy się każdy dział, zespół, 

każdy pracownik – jego wyniki, zaangażowanie i inicjatywy
2
. 

                                                      
1 W artykule pojęcia outsourcing HR i outsourcing personalny są używane zamiennie, gdyż 

zarówno teoria, jak i praktyka biznesowa to potwierdza. 

2 J. Marciniak, Czy koniec HR?, http://ceo.cxo.pl, 12.01.2012. 
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Zakres rozwiązań stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest na 

tyle szeroki, że powodzenie współczesnego przedsiębiorstwa, w tym również 

sektora usług, może zależeć od dokonania wyboru między tradycyjnym dzia-

łem, własnym działem HR czy zleceniem procesów zarządzania zasobami ludz-

kimi firmom zewnętrznym. Badacze wskazują, że tempo i skala dostosowania 

pracy działów personalnych do najbardziej aktualnych wymogów będzie sukce-

sywnie wzrastać. 

Jednym z narzędzi, istotnym w dobie radykalnych zmian warunków funk-

cjonowania organizacji zachodzących pod wpływem rozwoju techniki, proce-

sów globalizacji, tworzenia się sieciowych form strukturalnych itd., jest outso-

urcing HR, pozwalający w krótkim okresie uelastycznić zarządzanie zasobami 

ludzkimi poprzez stosowanie wielu nowatorskich rozwiązań.  

1. Outsourcing HR – pojęcie i zakres wykorzystania  

Outsourcing w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi polega na zlecaniu 

niezależnym dostawcom zewnętrznym bądź specjalistycznym firmom zajmują-

cym się świadczeniem usług lub sprzedażą na zasadzie stałej współpracy wyko-

nywania zadań dotyczących funkcji personalnej, które zwykle są realizowane 

przez pracowników przedsiębiorstwa. Usługodawca zobowiązuje się wykony-

wać określone zadania związane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi w zamian 

za wynagrodzenie w ustalonej wysokości
3
.  

Każda organizacja w ramach sektora usług ma zróżnicowany zasób kapita-

łu ludzkiego, potrzeby i problemy, własną kulturę i sposób prowadzenia intere-

sów.  

Wyodrębnia się pięć podstawowych obszarów strategicznych, które po-

winny być realizowane w ramach funkcji personalnej w momencie podejmowa-

nia decyzji w zakresie outsourcingu HR
4
: 

– strategia HR – najistotniejsze jest tu budowanie zasad i relacji klienta 

wewnętrznego działu HR w odniesieniu do innych części przedsiębior-

stwa; 

                                                      
3 M. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 22. 

4 Secrets of HR outsourcing success: how to keep your retained organization from being 

left behind, Managed Business Process Services, październik 2009, s. 1. 



 Outsourcing personalny w sektorze usług 219 

– kompetencje personelu – umiejętności i wiedza pozwalające realizować 

strategię HR, a także identyfikacja aktualnych luk umiejętności i moż-

liwości ich eliminacji; 

– wiedza na temat kapitału ludzkiego – profile zachowania HR potrzebne 

organizacji do osiągania celów, wycena i pozyskiwanie kapitału ludz-

kiego; 

– zachowania organizacji – ze szczególnym uwzględnieniem panującej 

w przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej; 

– zarządzanie czasem pracy – organizacja pracy pracowników i system 

wynagrodzeń. 

Tendencja outsourcingu HR przyszła do Europy z USA, gdzie od kilku lat 

firmy wykorzystują różne formy outsourcingu, w tym nawet outsourcing całe-

go, szeroko pojętego procesu zarządzania zasobami ludzkimi. W większości 

europejskich firm outsourcing HR ogranicza się do administracji kadrowej 

i naliczania płac oraz do administracji szkoleń i rekrutacji. W Europie rynek ten 

jest w fazie bardzo intensywnego wzrostu. Wprawdzie outsourcing funkcji 

i procesów kadrowych nie osiągnął jeszcze poziomu obserwowanego w out-

sourcingu IT, ale i tak znacząco wzrósł w trzech ostatnich latach. Według analiz 

rynku opublikowanych przez specjalistyczne firmy wartość umów outsourcin-

gowych HR podpisanych na rynku europejskim w 2003 roku wyniosła 1,2 mld 

euro, w roku 2007 osiągnęła 1,45 mld euro, a w 2008 – 2,8 mld euro
5
. Kryzys 

gospodarczy ograniczył jednak w kolejnych latach zastosowanie outsourcingu 

HR. 

W Polsce outsourcing funkcji HR, mimo jeszcze niewielkiego udziału 

w rynku usług, zaczyna cieszyć się coraz większym powodzeniem. Z badań do 

roku 2007 wynika, że powszechnie stosowane na Zachodzie nowoczesne narzę-

dzia rozwoju i szkoleń pracowników (np. mentoring, coaching menedżerski) 

były prawie zupełnie niedoceniane. Obecnie jednym z największych wyzwań 

stojących przed organizacjami jest także wykorzystanie nowoczesnych techno-

logii w ZZL. Inną kluczową kwestią jest konieczność analizy finansów i kosz-

tów działań personalnych. Rozwój rynku usług outsourcingowych HR w Polsce 

będzie następował wraz z dalszym wzrostem inwestycji i napływem zagranicz-

nych firm do kraju. Przedsiębiorstwa zaczynają powoli odchodzić od tradycyj-

                                                      
5 B. Remont, Outsourcing HR – moda czy tendencja biznesowa?, www.outsourcing.com.pl, 

12.01.2012.  
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nego modelu współpracy z agencjami doradztwa personalnego, polegającego 

tylko na rekrutacji i administracji personelem, w stronę partnerstwa strategicz-

nego
6
.  

Najnowsze badania przeprowadzone w grudniu 2011 roku przez ConQuest 

Cosnulting na zlecenie External Services wykazały, że outsourcing HR wśród 

polskich firm rozwijał się bardzo dynamicznie: „Stajemy się europejską mekką 

dla korporacyjnych centrów usług. Również rodzime firmy coraz chętniej odda-

ją w ręce dostawców obsługę procesów, które dotychczas były domeną we-

wnętrznych działów, np. procesy HR, a szczególnie naliczanie płac i admini-

strację kadrami”
7
.  

Jeśli jednak porównać te wyniki z badaniami Ogólnopolskiego Badania 

Rynku Outsourcingu (był to największy niezależny projekt badawczy poświę-

cony praktykom oraz rozwiązaniom outsourcingowym w przedsiębiorstwach), 

poziom optymizmu nie jest tak wysoki. W raporcie stwierdzono, że wielu 

przedsiębiorców dość sceptycznie podchodzi do zlecania zarządzania zasobami 

ludzkim wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Tylko 37% spośród 400 

przebadanych firm wykorzystuje outsourcingu HR (niezależnie od ich wielko-

ści). Zdecydowanie częściej po takie rozwiązanie sięgają firmy zatrudniające 

powyżej 250 pracowników, jednak i tak ponad połowa z nich ma dział HR 

w ramach własnej struktury. Warto jednak zaznaczyć, że 1,5% firm niezlecają-

cych do tej pory funkcji personalnej na zewnątrz zamierza powierzyć HR wy-

specjalizowanym firmom, natomiast większość z nich to również przedsiębior-

stwa zatrudniające do 250 pracowników
8
. 

2. Przyczyny outsourcingu HR  

Przyczyn zróżnicowanego tempa wzrostu zainteresowania outsourcingiem 

HR jest wiele. Odpowiedzią mogą być rodzaje determinant wyboru outsourcin-

gu HR wśród firm, które takie decyzje już podjęły, zlecając zarządzanie zaso-

bami ludzkimi na zewnątrz. 

                                                      
6 S. Kanikuła, Nowe prądy HR, „Outsourcing Magazine”, http://www.outsourcing.com.pl, 

12.01.2012. 

7 Co polskie firmy wiedzą o outsourcingu HR? – raport z badania, http://www.bcc.com.pl, 

12.01.2012. 

8 Raport – Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu, 2011, s. 25–30. 
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Według niezależnej organizacji SBPOA (Shared Services and Business 

Proces Outsourcing Association) przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na 

outsourcing HR ze względu na
9
: 

– niższe koszty (75%);  

– poprawę jakości usług (64%);  

– większą elastyczność w prowadzeniu biznesu (54%);  

– niższe inwestycje kapitałowe (70%); 

– mniejszą liczbę zatrudnionych osób (45%). 

Wcześniejsze badania (2004), na przykład wśród amerykańskich firmy 

stopniowo przekazujących do zewnętrznych usługodawców obszary HR, wska-

zywały następujące przyczyny
10

: 

– dostęp do wiedzy eksperckiej (–69%); 

– poprawę jakości wykonywania danej funkcji (–44%); 

– potencjalne oszczędności (–28%). 

Wspomniane już badania, przeprowadzone przez ConQuest Cosnulting, 

wskazują jako główny argument przemawiający za wyboru outsourcingu usług 

HR kwestie ekonomiczne. Jak podkreślali badani, implementacja takich rozwią-

zań pomaga obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa. Ponadto w wielu 

przypadkach decyzja o outsourcingu procesów HR jest podyktowana globalną 

polityką firmy – korporacje o zasięgu międzynarodowym korzystają 

z outsourcingu HR we wszystkich swoich oddziałach na świecie. Inne wymie-

niane powody to np. brak systemu informatycznego, który umożliwiłby efek-

tywne wykonywanie procesów wewnątrz firmy, optymalizacja zatrudnienia, 

czasochłonność i uciążliwość tych procesów. Przy wyborze firmy outsourcin-

gowej najważniejsza jest dobra opina na jej temat funkcjonująca w branży. Po-

szukując potencjalnych partnerów, przedsiębiorstwa najczęściej korzystają 

z rekomendacji zaprzyjaźnionych podmiotów. Drugim pod względem częstości 

wykorzystywania źródłem informacji o dostawcach usług outsourcingowych 

jest Internet. Badani podkreślali, że głównym kryterium wyboru partnera outso-

urcingowego jest cena usługi (a zatem znów argument ekonomiczny) oraz do-

świadczenie oferenta. Znaczny odsetek ankietowanych podkreślał także znacze-

                                                      
9 www.adecco.pl, 12.01.2012. 

10 S. Augustyniak, Outsourcing zadań działu HR, http://ceo.cxo.pl/news, 12.01.2012. 
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nie narzędzi informatycznych i procedur stosowanych przed dostawcę oraz jego 

pozytywną ocenę po bezpośredniej prezentacji oferty
11

.  

3. Obszary outsourcingu HR  

Obszary, w jakich może mieć zastosowanie outsourcing personalny, obej-

mują zarówno całe procesy, jak i subfunkcje personalne (tab. 1).  

Tabela 1 

Potencjalne obszary outsourcingu HR 

Procesy Subfunkcje 

1 2 

Planowanie zatrudnienia, rekrutacji i selekcji 

kadr 

 Budowa profili kwalifikacyjnych 

Przygotowywanie ogłoszeń, informacji itd.  

o wakatach 

Ocena kandydatów 

Przygotowywanie umów o pracę 

Bilans personalny firmy 
Propozycje zmian w strukturze organizacyjnej 

Analiza pracy na wybranych stanowiskach 

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji 

kadrowej  

 Rozliczanie pracowników z wykorzystywanych 

dni urlopów wypoczynkowych oraz innych 

przerw w wykonywaniu pracy 

Rejestracja pracowników i członków ich rodzin  

w systemach ubezpieczeniowych 

Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań 

lekarskich pracowników i kontrola ich 

aktualności 

Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, 

zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących 

zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników  

Prowadzenie akt osobowych i płacowych 

Procesy oceniania pracowników Audyt personalny 

 

                                                      
11 Co polskie firmy… 
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1 2 

Administracja systemem wynagrodzeń 

Naliczanie wynagrodzeń pracowników, 

sporządzanie list płac 

Sporządzanie przelewów i przekazywanie 

wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe 

Sporządzanie i przesyłanie dokumentacji 

ubezpieczeniowej, statystycznej  

Wystawianie zaświadczeń o zarobkach 

Sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla 

pracowników 

System szkoleń 

 Tworzenie polityki szkoleniowej  

Organizacja szkoleń 

Ocena efektywności szkolenia 

Doskonalenie pracy pionu personalnego12 

Zakres działalności 

Poziom i podział kompetencji  

Program działań 

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej 

 w firmie 

Rozwiązania systemowe  

Strategie negocjacyjne 

Rozwiązywanie konfliktów  

Diagnoza i kształtowanie postaw na podstawie 

sondaży ankietowych 

Doradztwo w zakresie prawa pracy  

 

Opracowywanie raportów kadrowych 

Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich 

Przygotowanie sprawozdań statystycznych  

Prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności 

Wynajem pracowników tymczasowych 

Outplacement 

Organizacja wypoczynku pracowników, wyjazdów integracyjnych, zajęć sportowych 

i rekreacyjnych 

Źródło: opracowanie własne.  

Firmy decydujące się na outsourcing HR nie zawsze zlecają wszystkie  

subfunkcje personalne. Częstym zjawiskiem jest dokonanie wyboru jednej lub 

kilku zadań personalnych w pierwszej fazie decyzji, a potem dołączanie kolej-

nych w warunkach powodzenia realizacji tych pierwszych. 

Poszczególne subfunkcje personalne można wydzielić, spodziewając się 

dobrych efektów, jeśli spełnione są następujące kryteria
13

: 

– określone zadania mogą być wykonywane przez pracowników wła-

snych przedsiębiorstwa, lecz również (być może po niższych kosztach) 

w formie usługi przez personel zewnętrznej firmy specjalistycznej; 

                                                      
12 Jeśli w przedsiębiorstwie pozostał pion personalny. 

13 M. Cook, Outsourcing…, s. 22–24. 
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– warunki wykonania zadań mogą być przedmiotem negocjacji z godną 

zaufania firmą usługową, która – zobowiązana umową – będzie je re-

alizować w zamian za przewidziane wynagrodzenie; 

– istnieje możliwość określenia czasu obowiązywania (subfunkcji perso-

nalnych) z zastrzeżeniem, że każda ze stron zachowuje prawo do wcze-

śniejszego wypowiedzenia warunków umowy, jeśli współpraca nie 

układa się pomyślnie. 

W tabeli 2 zaprezentowano porównanie badań światowych i polskich 

w zakresie subfunkcji personalnych zlecanych najczęściej do realizacji w ra-

mach outsourcingu HR.  

Spojrzeniem z innego punktu jest diagnoza zakresu outsourcingu HR ze 

względu na branżę. Analiza odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani przedsta-

wiciele firm w ramach Ogólnopolskiego Badania Rynku Outsourcingu, pokaza-

ła, że zlecania usług HR zewnętrznym firmom najmniej boi się branża budow-

nictwa (zdecydowało się na to prawie 20% firm) oraz branża sprzedaż i obsługa 

klienta (ponad 11%). Najwięcej obaw mają z kolei firmy zajmujące się edukacją 

i zdrowiem (0,5%). Równie niewielki udział, co zaskakuje, prezentuje branża 

finansów i ubezpieczeń (tylko 0,8%). Pierwsza grupa, czyli liderzy wykorzysta-

nia usług outsourcingu HR, zdała sobie prawdopodobnie sprawę, że zatrudnie-

nie firmy outsourcingowej nie oznacza tylko wydatków, lecz także wiele korzy-

ści. Dobra ocena potencjalnego pracownika zaoszczędzi rozczarowań. Nieza-

wodność pracowników w branży budowlanej jest ważna, gdyż pozwala dotrzy-

mywać terminów, wpływa na jakość wykonania, od nich zależy również np. 

ilość zużywanych materiałów. Jest to z pozoru zdecydowanie mniej odczuwalne 

i zauważalne w branżach edukacyjnej czy zdrowotnej
14

.  

                                                      
14 Raport – Ogólnopolskie…, s. 25–30. 
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Tabela 2 

Lista zakresu usług świadczonych w ramach outsourcingu personalnego 

Świat 

Szymon Augustyniak (2004)15 

doradztwo i wsparcie dla pracowników – 34% 

administracja kosztów – 28% 

doradztwo przedemerytalne – 25% 

poszukiwanie pracy dla odchodzących z firmy (outplacement) – 22% 

administracja programem emerytalnym w firmie – 19% 

CIPD (2009)16 

Częściowe zlecanie Całościowy outsourcing 

planowanie – 6% 

ocena pracowników – 8% 

strategia HR – 9% 

relacje pracowniczek – 20% 

system informacyjny HR – 20% 

outplacement – 8% 

kompetencje (budowa zestawów wzorcowych) 

– 36% 

zachowania pracownicze (np. budowa 

zespołów) – 11% 

rekrutacja i selekcja – 47% 

szkolenia – 49% 

systemy emerytalne 29% 

payroll – 27% 

obsługa prawa pracy – 35% 

planowanie – 1% 

ocena pracowników – (brak) 

strategia HR – 2% 

relacje pracowniczek – 2% 

system informacyjny HR – 17% 

outplacement –28% 

kompetencje (budowa zestawów wzorcowych) 

– 8% 

zachowania pracownicze (np. budowa 

zespołów) – 35% 

rekrutacja i selekcja –5% 

szkolenia – 35% 

systemy emerytalne – 29% 

payroll – 39% 

obsługa prawa pracy – 34% 

Polska 

ConQuest Cosnulting 

2011 

procesy naliczania płac, tzw. payroll – 91%  

administracja kadrami – 47,83% 

procesy rekrutacji – 17,39% 

Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 

2011 

rekrutacja – 39,1% 

szkolenia – 32,3% 

wynagrodzenia (payroll) – 15,8% 

umowy zatrudnienia – 10,5% 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                      
15 S. Augustyniak, Outsourcing… 

16 Raport HR outsourcing and the HR function, Threat or opportunity?, CIPD Survey re-

port, czerwiec 2009. 
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Podsumowanie  

Analizując całość procesów outsourcingu HR, można wskazać istotne pro-

blemy – zarówno pozytywne, jak i negatywne, które będą w przyszłości decy-

dować o kształcie, zasadach funkcjonowania i stopniu wykorzystania przez 

sektor usług tego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi: 

– podstawową przyczyną podejmowania przez przedsiębiorstwa decyzji 

o wykorzystaniu outsourcingu personalnego jest nadal aspekt koszto-

wy; 

– istotnym powodem staje się również jakość świadczonych usług i do-

stęp do szerokich innowacji; 

– najbardziej rozpowszechnionym obecnie outsourcingiem personalnym 

jest payrolling; 

– umowy outsourcingowe zawierane są na okres 2–4 lat; 

– dokonując selekcji dostawców usługi HR, firma jako kryteria oceny 

przyjmuje: jakość usług, referencje, proponowane formy zabezpiecza-

nia danych, cenę; 

– cena całościowa usługi jest niższa, niż dana usługa kosztowałaby 

przedsiębiorstwo do tej pory; 

– na rynku usług outsourcingu personalnego panuje bardzo silna konku-

rencja; 

– wdrażanie outsourcingu w organizacjach wywołuje konflikty we-

wnętrzne, przede wszystkim wynikające z ograniczania liczby pracow-

ników – zwolnienia lub przeniesienia do firm outsourcingowych; 

– outsourcingowi personalnemu towarzyszą zwykle inne rodzaje out-

sourcingu, najczęściej: outsourcing IT, outsourcing B+R, outsourcing 

prac prostych (ochrona, sprzątanie, utrzymanie zieleni).  

HR OUTSOURCING IN THE SERVICES SECTOR  

Summary  

The process of the economic globalization causes that the assimilation of innova-

tive solutions within the framework of the personal function follow increasingly more 

quickly, changes happen both in enterprises of the services sector such as corporations 
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working in several states, as and in small familial companies working on local markets. 

One ought to expect that the professionalization of the human resources management 

sooner or later will touch the most of companies.  

The range of solutions applied in the human resources management is enough ex-

tensive that the success of the modern enterprise, in this also the services sector can 

depend from the decision: the traditional HR department the own department HR or the 

order of processes of the human resources management to external companies. Re-

searchers indicate that the tempo and the scale of the adaptation of the work of person-

nel departments to most current requirements successively will grow up. 

One of tools essential radical of the modification of the terms of the kilter of the 

organization happening under the development of the technique, processes of the globa-

lization, the formation of network structural forms is etc. the HR outsourcing letting in 

the short period of time to give elasticity the human resources management across the 

application of the row of innovative solutions.  

Translated by Magdalena M. Stuss  
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O FIRMACH USŁUGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH  

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

Wprowadzenie  

W ostatnich dekadach zaobserwowano transformację gospodarki w kie-

runku gospodarki opartej na wiedzy. Stwarza to dodatkowe wyzwania zarówno 

dla praktyków, jak i teoretyków zajmujących się zarządzaniem wartością przed-

siębiorstw usługowych. Głównym celem opracowania jest przedstawienie tych 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy usługowej, które stały się 

kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opar-

tej na wiedzy. Ponadto biorąc pod uwagę obszary gospodarki, w jakich funk-

cjonują firmy usługowe (sektor bankowy, rynek finansowy) i jaki może mieć to 

wpływ na całą gospodarkę (np. kryzys subprime na rynku finansowym z 2007 

roku), warto przyjrzeć się temu, jakie są kluczowe generatory wartości firm 

usługowych działających we współczesnej gospodarce. Według autora jednym 

z ważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem firm usługowych w 

gospodarce opartej na wiedzy jest kapitał intelektualny, czemu poświęcono 

część artykułu.  
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1. Ewolucja od gospodarki rolniczej do gospodarki opartej na wiedzy  

W procesie rozwoju gospodarczego jako pierwszą fazę (ok. osiem tysięcy 

lat temu) wymienia się rewolucję rolniczą. W tym czasie nastąpił wzrost popu-

lacji, rozwój wsi, miast, państw, organizacji hierarchicznych, strukturyzacji 

klasowej społeczeństwa oraz powstanie pisma. W fazie rewolucji rolniczej 

głównym kapitałem była ziemia, środkami wymiany zaś produkty naturalne 

oraz kruszcowe (złoto i srebro). W tym okresie niezauważalna była moderniza-

cja, konkurencja czy globalizacja, zastępowało je poczucie stabilności i bezpie-

czeństwa
1
. 

Gospodarka „rolnicza” trwała w krajach rozwiniętych do końca XVII wie-

ku. Na przełomie XVII i XVIII wieku miała miejsce rewolucja przemysłowa. 

W fabrykach zastępowano siłę ludzką energią mechaniczną. W ślad za bezpie-

czeństwem socjalnym w gospodarce pojawia się konkurencja będąca źródłem 

rozwoju gospodarczego
2
. Cechą charakterystyczną tego okresu było masowe 

wykorzystywanie wiedzy do procesów, narzędzi oraz produktów w procesie 

produkcyjnym skoncentrowanym w jednym miejscu. Podczas gdy cechą cha-

rakterystyczną gospodarki rolniczej była produkcja rzemieślnicza, w gospodar-

ce industrialnej – opierającej się na systemie maszyn i fabryk – głównym czyn-

nikiem stała się produkcja oparta na technologii.  

Poza wspomnianymi powyżej rewolucjami Peter F. Drucker wyróżnił do-

datkowo „rewolucję produktywności”, która trwała od roku 1880 do końca dru-

giej wojny światowej. W tym okresie szerzej zastosowano wiedzę w pracy 

ludzkiej, nastąpił rozwój elektryczności, automobili, silnika spalinowego i po-

czątek nowych technik komunikacji, takich jak telegraf i telefon. Według Druc-

kera lata 1945–1990 to okres „rewolucji zarządzania”, podczas którego wiedzę 

stosuje się dla samej wiedzy i wprowadza się liczne innowacje
3
.  

Lata 80. XX wieku to okres wzmożonego zainteresowania wartościami 

niematerialnymi. Kulminacyjnym punktem okazał się kryzys spółek interneto-

wych (ang. Dot com bubble) na przełomie XX i XXI wieku. Wtedy powstało 

                                                      
1 A.H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji – polityka II fali, Poznań 1996; tenże, Szok przy-

szłości, Poznań 1996; tenże, Trzecia fala, Warszawa 1995. 

2 J. Kleer, Czym jest G.O.W., w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, Perspek-

tywy Banku Światowego, Warszawa 2003. 

3 P.F. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 22–24. 
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pojęcie „nowa ekonomia”
4 

(ang. The New Economy). Termin „nowa gospodar-

ka” był wykorzystywany pierwotnie w odniesieniu do gospodarki amerykań-

skiej i związany z okresem długoletniej koniunktury w USA w latach 90. XX 

wieku. Podstawową cechą „nowej gospodarki” był wzrost znaczenia procesów 

globalizacyjnych i technik informacyjnych, rozwojem sektora usług z rozwojem 

Internetu włącznie. Leonard J. Nakamura określa ten termin jako „(…) punkt 

spojrzenia na innowacje w zaawansowanej technice i globalizację rynków świa-

towych zmieniające naszą gospodarkę na tyle, że musimy myśleć o niej i dzia-

łać w niej w inny sposób”
5
. Termin „nowa gospodarka” bywa także zastępowa-

ny innymi pojęciami, takimi jak gospodarka informacyjna, sieciowa, cyfrowa, 

oparta na wiedzy czy też gospodarka trzeciej fali. Pojęcia te odzwierciedlają 

różne cechy i podejścia analityczne, koncentrując się zarówno na technologiach 

informatycznych i informacyjnych, jak i na wiedzy jako podstawowym czynni-

ku zmian ekonomicznych
6
. Wraz z pojawieniem się terminu „nowa gospodar-

ka”, na przełomie XX i XXI wieku w licznych publikacjach pojawił się termin 

„kapitał intelektualny”
7
. 

Zasoby specyficzne dla przedsiębiorstwa oraz sposoby gospodarowania 

nimi zostały opisane już w roku 1933 przez Edwarda H. Chamberlina
8
, który 

w swojej pracy nawiązał do kapitału intelektualnego
9
, a wnioski płynące z opra-

cowania stały się podstawą zasobowej teorii przedsiębiorstwa lat 60. XX wieku. 

Zasobowa teoria przedsiębiorstwa podejmuje problem, w jaki sposób firmy 

                                                      
4 Termin „The New Economy” jest tłumaczony niekiedy jako „nowa ekonomia”, co jednak 

wydaje się mniej adekwatne niż termin „nowa gospodarka” czy „gospodarka oparta na wiedzy”. 

5 L. Nakamura, Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative De-

struction, Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, lipiec/sierpień 2000, s. 15–30.  

6 L. Zacher, Nowa gospodarka jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa?,  

w: „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycz-

nych, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 56. 

7 W odniesieniu do pojęcia „kapitał intelektualny” stosuje się różnorodną terminologię, 

m.in. „niewidzialne aktywa”, „aktywa niefinansowe”, „aktywa ukryte”, „kapitał wiedzy” oraz 

„niematerialne aktywa” i „wewnętrznie generowana wartość firmy” (goodwill) (choć dwa ostatnie 

według niektórych autorów nie są pojęciami równoznacznymi z kapitałem intelektualnym). Naj-

częściej jednak zamiennie z pojęciem kapitału intelektualnego stosuje się pojęcie zasobów niema-
terialnych. 

8 E.H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the 

Theory of Value, Cambridge 1947. 

9 Ibidem. 
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osiągają przewagę konkurencyjną na rynku, co przekłada się na lepsze wyniki 

gospodarcze i wzrost ich wartości. Zasobowe ujęcie przedsiębiorstwa skupia się 

zarówno na fizycznych, jak i niematerialnych zasobach przedsiębiorstwa (za-

równo produkcyjnego, jak i usługowego). Do głównych prac tego nurtu zaliczyć 

można publikacje: Edvinssona i Malone‟a
10

, Wernerfelta
11

, Penrose
12

, Bar-

neya
13

, Amita i Schoemakera
14

 czy Peterafa
15

. Istotne jest. że koncepcja kapitału 

intelektualnego przedsiębiorstw powstała niemal równocześnie z procesem 

kształtowania sie gospodarki opartej na wiedzy, w której coraz ważniejszą rolę 

odgrywają firmy usługowe.  

2. Specyfika przedsiębiorstw usługowych w gospodarce opartej 

na wiedzy  

Specyfika usług wynika z takich cech, jak niematerialność, niewidzialność 

czy jednoczesność procesu produkcji i konsumpcji. Niematerialność usług po-

woduje, że brakuje możliwości ich magazynowania czy tworzenia zapasów. 

W ostatnich dekadach istotnie wzrosło znaczenie sektora usług w gospodarce. 

Dotyczy to zarówno gospodarek wysoko rozwiniętych, jak i tych rozwijających 

się (rys.1). Sektor usług stale zwiększa swój udział w produkcie krajowym brut-

to i dziś nic nie przemawia za tym, aby ta tendencja uległa zmianie.  

                                                      
10 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2001. 

11 B. Wernerfelt, A Resourced-Based View of the Firm, „Strategic Management Journal”, 
1984, nr 5, s. 171. 

12 E.T. Penrose, The theory of the Growth of the Firm, New York1959. 

13 J.B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Manage-

ment” 1991, nr 17, s. 120. 

14 R. Amit, P. Schoemaker, Strategic and Organizational Rent, „Strategic Management 

Journal” 1993, nr 1, s. 33. 

15 M.A. Peteraf, The Cornerstones of Competitive Advantage, „Strategic Management Jour-

nal” 1993, nr 3, s. 179.  
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Rys. 1. Wartość eksportu usług w wybranych gospodarkach i na świecie (mln dolarów) 

Źródło: UNCTAD Handbook of statistics 2011, United Nations, New York, Genewa, 

s. 278.  

Tabela 1  

Różnica między wartością rynkową a księgową w największych światowych spółkach 

usługowych w latach 2008 i 2009 (wartości z 31 grudnia w mln dolarów) 

  

Lp. 

  

Spółka 

usługowa 

 

Wartość 

rynkowa MV 

 

Wartość księgowa 

**BV 

  

MV – BV 

Udział  

MV – BV  

w MV (%) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 Google inc. 83 440 168 150 28 238 36 004 55 202 132 146 66% 79% 

2 Oracle corp. 131 518 102 728 23 025 25 090 108 493 77 638 82% 76% 

3 AT&T 172 845 169 995 96 347 101 900 76 498 68 095 44% 40% 

4 
HSBC 

Holdings 
116 823 199 786 100 229 135 661 16 594 64 125 14% 32% 

5 Verizon 97 530 95 315 41 706 41 606 55 824 53 709 57% 56% 

6 
Amazon.com 

inc. 
20 567 53 952 2 672 5 257 17 895 48 695 87% 90% 

7 Ebay inc. 19 456 32 795 11 083 13 787 8 373 19 008 43% 58% 

8 Yahoo inc. 15 841 21 789 11 250 12 493 4 591 9 296 29% 43% 

Źródło: opracowanie własne.  

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy spowodował, że została odwrócona 

proporcja pomiędzy kapitałem materialnym i niematerialnym w wartości ryn-
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kowej przedsiębiorstw. Mianowicie w latach 80. ubiegłego wieku środki trwałe 

firm notowanych na Wall Street stanowiły ponad 80% ich wartości rynkowej, 

natomiast już w roku 2002 stanowiły zaledwie 20% (przy 80-procentowym 

udziale zasobów niematerialnych). Tendencja zwiększającej się różnicy pomię-

dzy wartością księgową a rynkową spółek na przestrzeni lat nie uległa zmianie 

i można ja zaobserwować również dla firm usługowych (tab. 1).  

Jednym z bardziej istotnych problemów badawczych w artykule jest od-

powiedź na pytanie, co to jest kapitał intelektualny firmy usługowej? Na pod-

stawie występujących w literaturze licznych propozycji przyjęto następującą 

definicję: kapitał intelektualny firmy usługowej jest kapitałem niefinansowym 

odzwierciedlającym ukrytą lukę pomiędzy wartością rynkową i księgową spół-

ki. To m.in. wiedza, doświadczenie, profesjonalne umiejętności, technologia, 

zasoby IT, relacje z klientami, partnerami oraz reputacja i kultura organizacyjna 

firmy. Zatem kapitał intelektualny firmy usługowej to różnica pomiędzy warto-

ścią rynkową a wartością księgową, czyli suma ukrytych zasobów nieujętych 

w bilansie. Należy przy tym podkreślić, że:  

– wartość rynkowa firmy usługowej rozumiana jest jako wartość funda-

mentalna (długoterminowa wartość wewnętrzna spółki – ang. long-

term intrinsic value); 

– wartość księgowa firmy usługowej rozumiana jest jako wartość godzi-

wa (ang. fair value). 

Spółki usługowe należą do grupy podmiotów o wysokim poziomie zaso-

bów niematerialnych. Z punktu widzenia funkcjonowania w warunkach gospo-

darki opartej na wiedzy istotnym zagadnieniem jest zidentyfikowanie tych ob-

szarów związanych z zarządzaniem spółki usługowej, które wypełniają znamio-

na koncepcji kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 

usługowego można podzielić na kilka elementów składowych. Do najczęściej 

wymienianych należą: kapitał ludzki, strukturalny oraz relacyjny (rys. 2).  
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Rys. 2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa usługowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Śledzik, Kapitał intelektualny a wartość 

rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

2011, s. 70.  

Jeden z ciekawszych pomysłów modelowego wykorzystania koncepcji ka-

pitału intelektualnego jako generatora wartości (ang. Value driver) przedsię-

biorstwa usługowego przedstawili w 2004 roku twórcy zrównoważonej karty 

wyników (ang. Balanced Score Card – BSC) oraz map strategicznych (ang. 

Strategy map) – Robert S. Kaplan i David P. Norton
16

. Zasoby niematerialne 

(kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny) poprzez proces kreacji wartości (per-

spektywa wewnętrzna) – złożony z zarządzania operacyjnego, zarządzania rela-

cjami z klientami, zarządzania produktami (kreowanie nowych produktów 

i usług) – oraz regulacje organizacyjne (ang. Regulatory and Social) przekładają 

się na wartość dla klientów. To z kolei w perspektywie finansowej uwzględnia-

jącej długoterminowe cele przekłada się poprzez wzrost i produktywność na 

długoterminową wartość dla akcjonariuszy (ang. Long-term Shareholder Value) 

                                                      
16 Zob. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Measuring the strategic readiness of intangible assets, 

“Harvard Business Review”, February 2004. 
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(rys. 3). Idea strategicznej karty wyników, uwzględniającej zasoby niematerial-

ne, może być uznana za jedno z bardziej kompleksowych narzędzi zarządzania 

kapitałem intelektualnym firmy usługowej, funkcjonującej w gospodarce opar-

tej na wiedzy.  

 

Rys. 3. Rozszerzona wersja strategicznej mapy przedsiębiorstwa uwzględniającej 

kapitał intelektualny według Kaplana i Nortona 

Źródło: opracowanie na podstawie R.S. Kaplan, D.P. Norton, Startegy maps, converting 

intangible assets into tangible outcomes, www.sas.com, 20.10.2010.  

Zarządzanie kapitałem intelektualnym firmy usługowej w warunkach, gdy 

brakuje uznanej definicji i narzędzi pomiaru poziomu zasobów niematerialnych, 

nie należy do prostych zadań. Można jednak określić kilka najważniejszych 
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cech związanych z tym zagadnieniem, zatem zarządzanie kapitałem intelektual-

nym firmy usługowej
17

: 

– stanowi jedną z kluczowych kompetencji firmy funkcjonującego w go-

spodarce opartej na wiedzy; 

– powinno być powiązane ze strategią firmy usługowej; 

– powinno łączyć się z kapitałem finansowym (materialnym); 

– powinno wpływać na osiągnięcie długoterminowej przewagi konkuren-

cyjnej firmy usługowej; 

– jest uzależnione od identyfikacji elementów i składników kapitału inte-

lektualnego; 

– wymaga zarówno identyfikacji, jak i kategoryzacji kapitału intelektual-

nego; 

– wymaga pomiaru kapitału intelektualnego oraz archiwizowania infor-

macji dotyczących kapitału intelektualnego; 

– wymaga ochrony kapitału intelektualnego.  

Niestety, do dziś nie zaaprobowano żadnej miary jako tej, która najlepiej 

odzwierciedlałaby poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Na pod-

stawie przeglądu literatury przedmiotu można jedynie wyodrębnić grupę wy-

branych wskaźników dotyczących zidentyfikowanych zasobów niematerial-

nych. Wskaźniki umożliwiające pomiar elementów wchodzących w skład struk-

tury kapitału intelektualnego firmy usługowej można zatem pogrupować, tak 

jak zostało to przedstawione w tabeli 2.  

Niezależnie od przyjętych narzędzi czy modeli pomiaru kapitału intelektu-

alnego efektem zarządzania niematerialnymi zasobami powinien być wzrost 

wartości firmy usługowej (rys. 4). W procesie tym bierze udział zarówno kapi-

tał finansowy, jak i ten niematerialny. Istotne jest, aby w procesie zarządzania 

strategicznego uwzględnić te obszary, które mogą mieć największe przełożenie 

na wzrost wartości firmy usługowej.  

                                                      
17 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspekty-

wy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, 2006, s. 79. 
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Tabela 2  

Przykładowe wskaźniki dotyczące kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego 

firmy usługowej 

Wskaźniki dotyczące 

kapitału ludzkiego 

 

Wskaźniki dotyczące kapitału 

strukturalnego (organizacyjnego) 

 

Wskaźniki dotyczące kapitału 

relacyjnego (klienckiego) 

Reputacja pracowników 

w firmach 

headhunterskich 

Liczba lat 

doświadczenia 

w zawodzie 

pracowników  

Udział pracowników 

banku o stażu poniżej 

dwóch lat 

Poziom satysfakcji 

pracowników  

Udział pracowników 

banku zgłaszających 

nowe pomysły 

Wartość dodana na 

pracownika 

Wartość dodana na 

jednostkę pieniężną 

wynagrodzenia 

pracownika 

 

Liczba patentów 

Zysk banku wynikający z wydatków na  

B + R 

Koszt utrzymywania patentów  

Koszt wynikający z cyklu życia 

projektów na jednostkę pieniężną  

z przychodów  

Liczba indywidualnych połączeń 

komputerów do bazy danych 

Liczba pozycji bazy danych poddanych 

konsultacji 

Koszt utrzymania baz danych  

Liczba modernizacji baz danych  

Liczba użytych rozwiązań internetowych 

Koszt rozwiązań internetowych na 

jednostkę pieniężną z przychodów 

Zysk przypadający na jednostkę 

pieniężną wydaną na rozwiązania 

internetowe 

Satysfakcja z rozwiązań internetowych 

Relacja wygenerowanych nowych 

pomysłów do pomysłów wdrożonych  

w życie 

Liczba prezentacji nowych produktów 

Liczba prezentacji nowych produktów 

przypadająca na pracownika 

Liczba zespołów opracowujących 

wielofunkcyjne projekty 

Zysk wynikający z prezentacji nowych 

produktów  

Długość cyklu życia produktu/usługi 

banku 

Przeciętny czas potrzebny do 

zaprojektowania nowego produktu/usługi  

Wartość nowych pomysłów (pieniądze 

zaoszczędzone, pieniądze zarobione) 

 

Stopa wzrostu  

w prowadzonym biznesie 

Wartość sprzedaży 

z udziałem lojalnych 

klientów  

Stopień lojalności wobec 

marki 

Poziom satysfakcji klientów 

Poziom skarg klientów 

Wartość sprzedaży do zwrotu 

z produktu/usługi 

Liczba dostawców (np. 

deponentów)/odbiorców (np. 

kredytobiorców) i ich 

wartość 

Wartość klientów do wartości 

produktu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Śledzik, Kapitał intelektualny…, s. 83.  
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Rys. 4. Schemat procesu zarządzania kapitałem intelektualnym firmy usługowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Śledzik, Kapitał intelektualny…, s. 84  
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uznać, że charakter prowadzonej działalności gospodarczej się zmienia, a ta, 

która dotyczy sektora usług, jest oparta w znacznym stopniu na kapitale intelek-

tualnym. Kapitał intelektualny firmy usługowej powstaje dzięki innowacyjno-

ści, know-how, zaangażowaniu pracowników, ich motywacji, relacji z klientami 

czy poziomowi zasobów informatycznych. Obecnie zmiany są konieczne. Kła-

dzie się duży nacisk na procesy tworzące wartość firmy usługowej, zmierzające 

do efektywniejszego wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów 

w przedsiębiorstwie – zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych.  

THE SERVICE COMPANIES IN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY  

Summary  

In recent decades, seen the transformation of the economy towards knowledge-

based economy. This creates additional challenges for both practitioners and theorists 

involved in the value based management of the service companies. The main objective 

of this paper is to present the issues related to the management of a service company, 

which became the success key factor to the firm in a knowledge-based economy. More-

over, taking into account areas of the economy in which service companies operate 

(banking, financial markets) and how this may affect the whole economy (such as the 

subprime crisis in the financial market in 2007), author takes a look at what are the 

value drivers of the service companies operating in today's economy. According to the 

author one of the major issues connected with service companies in the knowledge 

economy is intellectual capital.  

Translated by Karol Śledzik  
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Wprowadzenie  

Działanie każdej organizacji gospodarczej jest ukierunkowane na zysk 

bądź pokrycie kosztów dla organizacji nonprofit. W perspektywie wiąże się to 

ze zwiększaniem wartości organizacji. Dla każdej działalności gospodarczej 

oznacza zatem ukierunkowanie na realizację bieżących działań dla zapewnienia 

funkcjonowania w dłuższym okresie. Aby zrealizować generalne cele działalno-

ści, konieczne jest zbudowanie odporności organizacji na sytuacje niepożądane 

oraz prowadzenie działalności na określonym poziomie w czasie sytuacji kryzy-

sowej. Dla zminimalizowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem organiza-

cji i realizacji zaplanowanych celów podejmuje się działania systemowe ukie-

runkowane na identyfikację zagrożeń. W dalszej kolejności jest tworzona lista 

ryzyk oraz planowane postępowanie z ryzykiem w celu budowy odporności 

organizacji. Działania w tym obszarze można zorganizować systemowo, przyj-

mując standardy normalizacyjne jako podstawę dla takowego systemu zarzą-

dzania ciągłością działania. Należy zwrócić uwagę na dwie sfery działań zmie-

rzających do zapobiegania zagrożeniom oraz przetrwania organizacji w czasie 

kryzysu. Ogólnie zarządzanie ryzykiem należy w większym stopniu umiejsco-

wić na płaszczyźnie prewencyjnej, w ukierunkowaniu na zapobieganie zagroże-

niom. Z kolei działania ujmowane w ramach systemu zarządzania ciągłością 
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działania (biznesu)
1
 bazują w dużej mierze na wyniku zarządzania ryzykiem – 

mapie (lub liście) ryzyk i w większym stopniu dotyczą sfery reakcyjnej. Usze-

regowanie ryzyk od najsilniej wpływających na funkcjonowanie organizacji 

wskazuje jednocześnie na zagrożenia, którymi należy się zająć w pierwszym 

rzędzie w ramach zarządzania ryzykiem. W przypadku ryzyk, dla których war-

tości są nieakceptowane, konieczne są działania minimalizujące wartość ryzyka, 

a w skrajnym przypadku nawet rezygnacja z realizacji działań generujących 

dane ryzyko. Nie zawsze jednak jest możliwy transfer ryzyk, np. w przypadku 

działań, które stanowią podstawową działalność organizacji. Wówczas wskaza-

ne jest wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania ukierunkowanego, 

podobnie jak w przypadku zarządzania ryzykiem, na minimalizację ryzyk, lecz 

również na budowę odpowiednich planów uruchamianych w sytuacji zaistnienia 

zagrożenia w celu zachowania ciągłości działania.  

1. Ciągłość działania – ujęcie systemowe  

Ciągłość działania jest definiowana jako strategiczna i taktyczna zdolność 

organizacji do przewidywania i reagowania na zdarzenia i zakłócenia w prowa-

dzonej działalności w celu kontynuacji działalności na akceptowalnym zdefi-

niowanym poziomie
2
. Zarządzanie ciągłością biznesową to holistyczny proces 

zarządzania identyfikujący potencjalne zagrożenia organizacji i skutki, jakie te 

zagrożenia mogą wywierać na działalność biznesową w przypadku ich wystą-

pienia, proces, który zapewnia kształtowanie odporności
3
 organizacji i umożli-

wia skuteczną reakcję w celu ochrony interesów kluczowych interesariuszy, jej 

                                                      
1 Ciągłość działania jest określana również jako ciągłość biznesowa, lecz z uwagi na moż-

liwość aplikacji tego podejścia i adekwatnych rozwiązań normatywnych, dla organizacji nie tylko 

komercyjnych, lecz także non profit oraz jednostek administracyjnych częściej używa się go 

sformułowania pierwszego – ciągłość działania. Wydaje się, że sektor prywatny i komercyjny 

(biznesowy) jest bardziej zainteresowany ciągłością działania niż sektor publiczny, za: J. Lind-

strom, S. Samuelsson, A. Hagerfors, Business continuity planning methodology, „Disaster 
Prevention and Management” 2010, nr 19 (2), s. 252. 

2 BS 25999-2 Business Continuity Management – Specification, British Standards Institu-

tion, Londyn 2007, s. 4. 

3 Odporność jest definiowana jako zdolność organizacji do obrony przed skutkami incyden-

tu/zakłócenia, za: ibidem, pkt 2.33, s. 8. 
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reputacji, marki i działalności kreującej wartości
4
. Systemowe zarządzanie cią-

głością działania można realizować w oparciu o wymagania zawarte w normie 

BS 25999-2. Norma ta wskazuje na cykl zarządzania ciągłością biznesową, 

który został zobrazowany na rysunku 1. 

  

Rys. 1. Cykl życia zarządzania ciągłością działania  

Źródło: BS 25999-2 Business Continuity Management – Specification, British Standards 

Institution, Londyn 2007, s. 3.  

Seria działań związanych z ciągłością biznesową, obejmująca aspekty i fa-

zy programu zarządzania ciągłością biznesową, jest określana jako cykl życia 

zarządzania ciągłością biznesową
5
. Z kolei program zarządzania ciągłością biz-

nesową
6
 to proces bieżącego zarządzania i nadzoru ukierunkowany na zapew-

nienie podjęcia odpowiednich działań w przypadku zaistnienia zagrożenia 

w rzeczywistości.  

                                                      
4 Ibidem, pkt 2.4, s. 5. 

5 Ibidem, pkt 2.5, s. 5. 

6 Ibidem, pkt 2.7, s. 5. 

Zrozumienie 

organizacji 

Opracowanie  

i wdrożenie reak-

cji 

Ćwiczenia, 

utrzymanie  

i przegląd 

Określenie  

strategii 

Zarządzanie 

programem 



244 Sławomir Zapłata 

2. Zarządzanie ryzykiem  

Działania ujmowane w ramach wskazanego cyklu zarządzania ciągłością 

działania są poprzedzone wyznaczeniem ryzyk w organizacji, by w odniesieniu 

do tych nieakceptowanych podjąć działania prewencyjne ukierunkowane na ich 

minimalizację bądź w obszarze reakcyjnym zastosować stworzone i przetesto-

wane wcześniej rozwiązania w ramach systemowego zarządzania ciągłością 

działania. 

Zagadnienie ryzyka jest definiowane przez wpływ niepewności na cele
7
. 

Ta niepewność odnośnie do osiągnięcia założonych rezultatów jest związana 

z możliwym odchyleniem wyników od oczekiwań. W tym kontekście ryzyko 

może oznaczać stratę bądź korzyść dla podejmującego decyzję, w zależności od 

różnicy pomiędzy wartościami zaplanowanymi a osiągniętymi. Ryzyko określa 

się przez zależność pomiędzy skutkami zaistnienia zagrożenia a prawdopodo-

bieństwem jego wystąpienia
8
. Zbiór działań obejmujący identyfikację zagrożeń, 

oszacowanie skutków i możliwości zaistnienia zagrożenia w rzeczywistości jest 

ujmowany w ramach zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem oznacza 

skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją 

w odniesieniu do ryzyka
9
. Systemowe ujęcie działań w ramach procesu zarzą-

dzania ryzykiem może być realizowane przy zastosowaniu normy ISO 31000, 

którą przeznacza się do budowy systemu zarządzania ryzykiem, lecz nie w celu 

certyfikacji takiego systemu. Proces oceny ryzyka sprowadza się do działań 

ujętych na trzech etapach (zobrazowanych na rys. 2): 

1. Identyfikacja ryzyk. Na tym etapie są identyfikowane zagrożenia wraz 

z możliwymi przyczynami oraz możliwe konsekwencje ich zaistnienia. Ja-

ko rezultat tych działań powstaje lista ryzyk, które różnie oddziałują na re-

alizowane aktywności i w efekcie na osiąganie zaplanowanych celów
10

. 

                                                      
7 PKN-ISO Guide 73, Zarządzanie ryzykiem. Terminologia, PKN, Warszawa 2012, pkt 1.1, 

s. 11. 

8Ibidem, pkt 2.1, Uwaga 4, s. 17. 

9 Ibidem, pkt 2.2, s. 17. 

10 Ibidem, pkt 5.4.2, s. 47. 
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2. W ramach etapu drugiego (analizy ryzyka) są analizowane zagrożenia 

i możliwość ich zaistnienia. Dla poszczególnych ryzyk ustala się atrybuty 

ryzyka
11

. 

3. Ewaluacja ryzyka. Celem ewaluacji ryzyka jest ułatwianie podejmowania 

decyzji – na podstawie wyników analizy ryzyka – o tym, które ryzyka 

wymagają wdrożenia postępowania, a także o tym, jakie powinny być prio-

rytety wdrażania tego postępowania
12

.  

 

Rys. 2. Proces zarządzania ryzykiem 

Źródło: ISO 31000…, s. 13.  

Działania w obszarze komunikacji i konsultacji zostały określone jako cią-

głe i prowadzone w sposób iteracyjny procesy, które są przez organizację pro-

wadzone w celu zapewnienia, przekazywania lub uzyskania informacji, jak 

                                                      
11 Ibidem, pkt 5.4.3, s. 49; same atrybuty ryzyka zostały wskazane w załączniku A normy 

ISO 31000. 

12 Ibidem, pkt 5.4.4, s. 49. 
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również w celu porozumiewania się z interesariuszami, odnoszące się do zarzą-

dzaniem ryzykiem
13

. Działania związane z ustanowieniem kontekstu (ustale-

niem zasad dla poszczególnych etapów oceny ryzyka oraz osadzeniem całości 

procesy zarządzania ryzykiem w kulturze organizacyjnej) stanowią bazowe 

działania dla kolejnych. Dopełnieniem pętli PDCA w procesie zarządzania ry-

zykiem są działania realizowane w ramach „Monitorowania i przeglądu”. Zale-

ca się, aby zarówno monitorowanie, jak i przegląd były planowaną częścią pro-

cesu zarządzania ryzykiem i obejmowały regularną weryfikację, okresową lub 

ad hoc
14

.  

3. Ciągłość działania – produkcja i usługi a wymagania systemowe  

Przy porównywaniu produktów materialnych i usług najczęściej jako 

pierwsza cecha różnicująca jest wskazywana niematerialność usług wobec ma-

terialnego charakteru efektów działalności produkcyjnej. Jednakże zależność 

pomiędzy produkcją a usługami nie jest ostra. Można bowiem wskazać, że pro-

dukcja na zamówienie jest w zasadzie produkcją usługową. Również świadcze-

nie wielu usług wiąże się z koniecznością wykorzystania materialnych towarów 

i ich przetworzenia, gdzie efekt jest typowo materialny. Można jednak zauwa-

żyć, że w zależności od zakresu przedmiotowego działalności danej organizacji 

i pierwotnej (teoretycznej) relacji pomiędzy produktem a usługą konieczna jest 

interpretacja wymagań normatywnych w odniesieniu do specyfiki działalności 

danej organizacji. Analizując wymagania normatywne dla systemowego zarzą-

dzania ciągłością działania, można wskazać na zagadnienia dopasowujące roz-

wiązania systemowe właśnie do sfery produkcji i usług. Jednym z pierwszych 

działań ukierunkowanych na spełnienie wymagań standardu BS 25999-2 jest 

określenie zakresu systemu zarządzania ciągłością działania. Przy definiowaniu 

zakresu konieczne jest uwzględnienie wymagań związanych z zachowaniem 

ciągłości działania (np. ustawowych bądź kontraktowych w bezpośrednich rela-

cjach pomiędzy organizacjami). Dla organizacji podejmującej działania w ra-

mach budowy systemu zarządzania ciągłością działania konieczna jest analiza 

asortymentu oferowanych klientom produktów i świadczonych usług. W przy-

                                                      
13 Ibidem, pkt 2.12, s. 19. 

14 Ibidem, pkt 5.6, s. 53. 
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padku działalności produkcyjnej występuje potencjalnie szerszy zakres ofero-

wanych produktów niż wachlarz świadczonych usług w organizacji za taką 

uznawaną. W przypadku działalności usługowej zakres systemu zarządzania 

ciągłością działania będzie zatem związany z całością działalności organizacji. 

Można wskazać, że obecnie certyfikowane w Polsce systemy zarządzania cią-

głością działania zostały wdrożone w organizacjach o profilu usługowym. Ana-

liza tego obszaru
15

 pozwala na stwierdzenie, że właśnie usługowy charakter 

działalności i jej homogeniczny efekt nie umożliwiały zawężenia działalności 

do wybranego zakresu. Co więcej, dookreślenie zakresu systemu zarządzania 

ciągłością działania do części działań było niemożliwe z uwagi na wiele inte-

rakcji pomiędzy poszczególnymi działaniami wewnątrz organizacji przy jedno-

czesnej konieczności spełniania odpowiednich wymagań normatywnych oraz 

interakcji z jednostkami zewnętrznymi. 

Zdefiniowanie zakresu systemu zarządzania ciągłością działania w powią-

zaniu z identyfikacją kluczowych produktów i usług jest zagadnieniem obliga-

toryjnym, wynikającym z treści pkt 3.2.1.2 normy BS 25999-2. W ramach wy-

magań normatywnych konieczne jest, jak dla każdego takiego systemu zarzą-

dzania, ustanowienie treści polityki systemowej. Generalne cele związane 

z ciągłością działania w organizacji są zawarte w polityce systemu zarządzania 

ciągłością działania, która jest dopasowana do specyfiki danej organizacji, co 

oznacza, że w swojej treści uwzględnia uwarunkowania produkcji bądź świad-

czenia usług. Jednocześnie polityka systemowa nie może stanowić jedynie speł-

nienia wymagania normatywnego poprzez fakt jej stworzenia. Powinna od-

zwierciedlać filozofię ciągłości działania w danej organizacji wpisaną w kulturę 

organizacyjną. Warto zauważyć, że konieczność osadzenia ciągłości działania 

w ramach organizacji i realizowanych działań zarówno w ujęciu strategicznym, 

jak i operacyjnym stanowi jedno z wymagań standardu BS 25999-2. W ramach 

kolejnych wymagań normatywnych należy zapewnić zasoby dla funkcjonowa-

nia systemowego zarządzania ciągłością działania. W ramach działań ukierun-

kowanych na spełnienie tych wymagań wyznacza się osobę odpowiedzialną za 

wdrożenie, certyfikację i funkcjonowanie systemu. Należy jednak zauważyć, że 

                                                      
15 Opisane zagadnienia stanowią rezultat prac wykonanych w ramach umowy nr 

4106/B/H03/2011/40 o realizację własnego projektu badawczego pt. System zarządzania ciągło-

ścią działania BS 25999-2: motywy, bariery oraz efekty funkcjonowania – wykorzystanie do-

świadczeń systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Projekt ten został sfinansowa-
ny ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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oprócz funkcji administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemu 

zarządzania ciągłością działania, trzeba określić odpowiedzialności w obszarze 

merytorycznym dotyczące celu funkcjonowania tego systemu. Jest to konieczne 

w połączeniu z zapewnieniem kompetencji osób operacyjnie budujących roz-

wiązania systemowe oraz odpowiedzialnych za podjęcie działań w sytuacji 

zmaterializowania się ryzyka. Jedną ze składowych w ocenie ryzyka stanowią 

potencjalne skutki. W ukierunkowaniu na spełnienie wymagań standardu BS 

25999-2 konieczna jest dogłębna analiza jak poszczególne zagrożenia oddziału-

ją na biznes. Dla porównania, w ramach koncepcji zarządzania ryzykiem skutki 

są analizowane statycznie, podczas gdy w ramach ciągłości działania w ujęciu 

dynamicznym. Oznacza to, że skutki są analizowane w czasie wraz ze zmianą 

nasilenia się zagrożenia lub długością trwania sytuacji kryzysowej. W ramach 

analizy wpływu na biznes konieczne jest również maksymalnego tolerowanego 

czasu zakłócenia dla każdego rodzaju działalności przez
16

: 

– określenie maksymalnego czasu od rozpoczęcia zakłócenia/incydentu, 

w którym każda z czynności powinna zostać wznowiona; 

– określenie minimalnego poziomu, na którym każda z działalności po-

winna być prowadzona po jej wznowieniu; 

– oszacowanie czasu dla wznowienia działalności na normalnym pozio-

mie; 

– podzielenie prowadzonej działalności na kategorie według kryterium 

kolejności wznawiania jej poszczególnych części oraz określenie dzia-

łalności krytycznej; 

– zidentyfikowanie zależności dotyczących działalności krytycznej, 

w tym związanej z dostawcami i partnerami outsourcingowymi; 

– ustalenie zasad związanych z BCM, przyjętych dla produktów i usług 

dostarczanych przez dostawców i partnerów outsourcingowych, od któ-

rych zależy działalność krytyczna organizacji, w tym poinformowanie 

o nich dostawców i partnerów outsourcingowych; 

– ustalenie docelowego czasu wznowienia działalności dla działalności 

krytycznej w ramach maksymalnego tolerowanego czasu zakłócenia 

dla działalności krytycznej; 

– oszacowanie zasobów koniecznych do wznowienia działalności kry-

tycznej. 

                                                      
16 BS 25999-2…, pkt 4.1.1, s. 12. 
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Przeprowadzenie powyższych czynności prowadzi do szczegółowego wy-

niku określającego działania krytyczne w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej
17

. Analizując standard BS 25999 w świetle innych norm zawiera-

jących wymagania dla systemów zarządzania, można zauważyć, że wymagania 

ogólnosystemowe są podobne. Dotyczy to przeprowadzania okresowych audy-

tów wewnętrznych oraz strategicznego podsumowania, jakie ma miejsce pod-

czas przeglądu zarządzania. Ciągłe doskonalenie przy zastosowaniu działań 

zapobiegawczych oraz korygujących również jest zagadnieniem podobnym do 

innych znormalizowanych systemów zarządzania.  

4. Reakcja w sytuacji kryzysowej  

Kryzys oznacza sytuację, która może zagrozić funkcjonowaniu organiza-

cji, a nawet przetrwaniu organizacji na rynku, charakteryzującą się niepewno-

ścią w sferze przyczyn i trudnymi do przewidzenia konsekwencjami, wymaga-

jącą podjęcia szybkich decyzji
18

. Istota kryzysu w zarządzaniu sprowadza się do 

zaistnienia zdarzenia, które może wywołać zagrożenie dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa i negatywnie wpływać na jego wartość
19

. Aby działania po-

dejmowane w trakcie sytuacji kryzysowej nie pogłębiały negatywnych skutków 

zdarzenia, konieczne jest stworzenie odpowiednich dokumentów dotyczących 

struktury reakcji na zdarzenia. Zgodnie z wymaganiami standardu BS 25999-2, 

związane jest to z posiadaniem planów ciągłości biznesowej i planów zarządza-

nia zdarzeniem (incydentem) oraz przeprowadzaniem i dokumentowaniem ćwi-

czeń w zakresie ciągłości działania. Plan zarządzania zdarzeniem to udokumen-

towany plan działania, stosowany w przypadku wystąpienia incydentu, zazwy-

czaj obejmujący personel, zasoby, usługi i działania konieczne do wdrożenia 

procesu zarządzania incydentem
20

. Natomiast plan zarządzania ciągłością dzia-

łania to udokumentowany zbiór procedur i informacji, opracowany, kompilo-

                                                      
17 Więcej informacji nt. analizy wpływu na biznes przez pryzmat wymagań standardu BS 

25999-2 przedstawiono w: S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzial-

ność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,  

s. 146–149. 
18 K. Krzakiewicz, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 7. 
19 Ibidem, s. 11. 

20 BS 25999-2…, pkt 2.21, s. 6. 
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wany i utrzymywany w gotowości do wykorzystania w przypadku wystąpienia 

incydentu, umożliwiający organizacji kontynuację prowadzenia działalności 

krytycznych na akceptowalnym, zdefiniowanym poziomie
21

. Analizując zawar-

tość tych planów oraz ich znaczenie w ramach struktury zarządzania ciągłością 

działania, można zauważyć, że plan zarządzania incydentem jest uruchamiany 

każdorazowo po zaistnieniu incydentu. Natomiast w sytuacji, gdy incydent po-

woduje zakłócenie działalności lub przeradza się w kryzys, podejmuje się dzia-

łania zdefiniowane w planie ciągłości działania. Niestety, norma BS 25999-2 

nie definiuje przejścia pomiędzy jednym a drugim planem. Choć może to do-

brze, że organizacja sama powinna przyjąć kryteria dla oceny konieczności 

zastosowania w sytuacji kryzysowej planu drugiego. Bezkrytyczne przyjmowa-

nie wymagań w tak istotnym momencie dla działalności organizacji mogłoby 

utrudnić ocenę rzeczywistego zagrożenia i niekoniecznie prowadzić do stanu 

pożądanego. Zależności pomiędzy zdefiniowanymi planami przedstawione 

zostały na rysunku 3.  

Przygotowanie planów zarządzania incydentem oraz ciągłością działania 

stanowi najważniejszy efekt działań po stronie zapobiegawczej systemu. Warto 

podkreślić, że plan zarządzania incydentem stanowi pierwsze narzędzie ograni-

czania wpływu incydentu na działalność organizacji, gdy w tym czasie są roz-

wijane plany ciągłości działania, na wypadek eskalacji negatywnego zdarzenia 

i jego oddziaływania
22

. Jednocześnie tworzy się plany powrotu do stanu nor-

malnego, zawierające działania, i maksymalnie skracające okres, w którym są 

obsługiwane tylko działalności ukierunkowane na kluczowe produkty i usługi, 

by powrócić do normalnego funkcjonowania
23

. Plany te bazują na dogłębnych 

analizach i powinny być stworzone oraz przedyskutowane w szerokim gronie w 

celu uwzględnienia w ich treści doświadczeń wielu osób
24

 i stworzenia udoku-

mentowanego postępowania na wypadek zrealizowania się ryzyka.  

                                                      
21 Ibidem, pkt 2.10, s. 5. 

22 Good Practice Guidelines 2008, A management guide to implementing global good prac-

tice in business continuity management, Section 4 Developing and implementing a BCM re-
sponse, Business Continuity Institute, Londyn 2007, s. 7. 

23 J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji,  

C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 211. 

24 S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko…, s. 153. 
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Rys. 3. Plany w systemie zarządzania ciągłością działania 

Źródło: BS 25999-2…, s. 27; S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, 

odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2011, , s. 152.  

Podsumowanie  

Analizując normatywne podstawy dla zarządzania ciągłością działania, 

można wnioskować, że specyfika organizacji jako całości wpływa na zindywi-

dualizowanie rozwiązań systemowych. Działalność produkcyjna bądź świad-

czenie usług stanowi jedno z wielu zagadnień ujmowanych na etapie interpreta-

cji wymagań normatywnych oraz projektowania, a następnie budowy i wdraża-

nia systemu zarządzania ciągłością działania. Po dokonaniu analizy wymagań 

normatywnych oraz wiedzy o analizowanym obszarze wynikającej z realizowa-

nego grantu badawczego wydaje się, że elementem różnicującym systemowe 

zarządzanie ciągłością działania pomiędzy produkcją a usługami jest kwestia 

zakresu tego systemu. Zakresu wynikającego z większej jednorodności działal-

ności usługowej niż produkcji, na co zwrócono uwagę w artykule. 

W celu zbudowania skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania 

konieczne jest uwzględnienie wielu zagadnień, w szczególności podczas two-
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rzenia planów postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. 

W tym obszarze na zakończenie analizy warto zwrócić uwagę na możliwe błędy 

decyzyjne zniekształcające systemowe zarządzanie ciągłością działania
25

. 

Pierwszy z nich wynika z ekonomicznego charakteru bytu gospodarczego 

i dotyczy formułowania prostych rozwiązań organizacyjnych, wygodnych do 

wdrożenia z uwagi na szybkość działania i minimalizację czasu oraz kosztów 

w krótkim okresie. Z drugiej strony w koncepcjach zarządzania ryzykiem i cią-

głością działania zwraca się uwagę na subiektywizm w ocenie zjawisk oraz 

statyczne podejście do analizy, bez uwzględnienia przeszłości i przewidywa-

nych zmian w przyszłości. Aby uniknąć problemów mogących mieć negatywne 

skumulowanie znaczenie, konieczne jest w ramach systemowego zarządzania 

ciągłością działania zastosowanie pracy grupowej.  

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT BS 25999 

 IN SERVICE ACTIVITIES  

Summary  

Organization‟s activity is directed towards functionizing in a long term period. In 

strategic approach it is combined with organization's vision in an objective, subjective 

and geographical scope. However to enable an organization to function on the market in 

the long term necessary is current activity and operational resistance to emerging risks. 

In order to identify the risks connected with organization's functionizing on the market 

system operations are taken. Knowledge about the risks and consequently about the 

validity of these risk allows for the construction of business continuity management 

system, which should be tailored to the organization‟s specific, depending on the type of 

business.  

Translated by Sławomir Zapłata  

                                                      
25 Ibidem. 
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ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 722 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 95 2012 

MONIKA DOBSKA 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA  

A WYMOGI NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH 

Wprowadzenie  

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku wraz z kolejną noweli-

zacją – ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DzU 

z 1 czerwca 2011 r.) zapoczątkowała działania reformatorskie w opiece zdro-

wotnej i autentyczny rynek usług medycznych. Działania w sposób szczególny 

znalazły odzwierciedlenie w prywatyzacji podmiotów podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych, a na obecnym etapie szczególnego 

znaczenia nabierają przekształcenia publicznych podmiotów leczniczych 

w spółki prawa handlowego. Wprowadzając te zmiany, nie przygotowano na-

rzędzi umożliwiających osobom zarządzającym dostosowanie kwalifikacji za-

wodowych do zmian rynkowych. Pracodawcy, zatrudniając pracowników, we-

ryfikowali wymogi formalnozawodowe, natomiast do tej pory nie sprawdzali 

kompetencji związanych z zarządzaniem. Podstawowym problemem występu-

jącym w podmiotach leczniczych jest niedostateczna wiedza kadry zarządzają-

cej na temat uwarunkowań i charakteru przekształceń podmiotów leczniczych 

funkcjonujących na powstającym rynku usług medycznych.  

W procesie kształcenia w zakresie zarządzania na dotychczasowym po-

ziomie nie bierze się pod uwagę zmian na tworzącym się rynku usług medycz-

nych. Warto prześledzić wymogi ustawodawcy i odpowiedzieć tym samym na 

pytania:  
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1. Dlaczego podmioty lecznicze są źle zarządzane nie tylko na poziomie wyż-

szym, lecz także na poziomie średniego szczebla kierowniczego?  

2. Dlaczego umiejętności i kwalifikacje personelu średniego szczebla kie-

rowniczego nie predysponują do dobrego zarządzania poszczególnymi 

komórkami organizacyjnymi?  

1. Pracownik administracyjny/kierownik wyższego lub średniego 

szczebla mający wykształcenie medyczne 

Pielęgniarka naczelna – zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracow-

ników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami
1
 stanowisko pielęgniarki naczelnej powinna zaj-

mować osoba z wykształceniem wyższym i tytułem specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub organizacji i zarządzania. W przypadku, kiedy pielęgniar-

ka/położna legitymuje się tytułem specjalisty w dziedzinie organizacji i zarzą-

dzania w zakresie bloku ogólnozawodowego oraz specjalistycznego, zapoznaje 

się z materiałem związanym z zarządzaniem. Wprawdzie programy szczegóło-

we są oparte na rozporządzeniu ministra zdrowia z 2003 roku dotyczącym 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, ale wykładowcy mogą 

przygotować program na podstawie zmian zachodzących na rynku zarówno w 

kontekście prawno-organizacyjnym, jak i związanym z zarządzaniem. Sytuacja 

nieco się komplikuje, kiedy pielęgniarka/położna nie zdobyła specjalizacji 

w dziedzinie organizacji i zarządzania, a jedynie ukończyła szkolenie specjali-

zacyjne w określonej dziedzinie pielęgniarstwa (np. pielęgniarstwa neonatolo-

gicznego, opieki długoterminowej, epidemiologicznego itp., zgodnie z dziedzi-

nami kształcenia podanymi w rozporządzeniu MZ z 2003 r.). W takim przypad-

ku jedyne umiejętności, które pielęgniarka/położna nabędzie w trakcie realizacji 

programu, będą związane z zajęciami teoretycznymi (zajęcia stażowe odbywają 

się wówczas na oddziałach lub w poradniach, a nie w komórkach administra-

cyjnych) w ramach bloku ogólnozawodowego w następujących modułach: 

                                                      
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami, DzU 2001, nr 115, poz. 896. 
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– Moduł II. Dydaktyka z elementami edukacji medycznej – treści reali-

zowane na zajęciach teoretycznych pogłębiają wiedzę w zakresie sys-

temów kształcenia, umiejętności uczenia się i nauczania. Realizacja 

modułu w sposób teoretyczny przygotuje pielęgniarkę/położną do roli 

edukatora lub do prowadzenia szkoleń w zakresie pielęgniarstwa.  

– Moduł IV. Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej – jako jedy-

ny w małym wymiarze godzinowym pokazuje słuchaczom, jakie formy 

zarządzania można stosować w placówkach leczniczych.  

– Moduł VI. Polityka społeczna – realizuje program dotyczący aspektów 

demograficznych oraz przedstawia system opieki zdrowotnej w Polsce. 

Wskazuje ponadto, jakie podmioty występują na rynku usług medycz-

nych, jakie są ich zadania oraz zakresy zadań. 

Niestety, powyższe umiejętności są kształtowane na poziomie teoretycz-

nym: słuchacz powinien omówić, przedstawić, wymienić, uzasadnić zagadnie-

nia. Z doświadczenia dydaktycznego wykładowców akademickich wynika, że 

takie kształtowanie umiejętności nie utrwala we właściwy sposób treści, a słu-

chacz już po zdaniu egzaminu odkłada materiał jako „archiwalny”. Konkludu-

jąc, należy stwierdzić, że jedynie po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w 

dziedzinie organizacji i zarządzania pielęgniarka/położna może być przygoto-

wana do zajmowania stanowiska kierowniczego. Jeśli takiego wykształcenia nie 

ma, ustawodawca nie narzuca żadnych innych form kształcenia. Studia pody-

plomowe w zakresie zarządzania mogą stanowić jedynie uzupełnienie wiedzy 

osób, które same chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.  

Pielęgniarka/położna oddziałowa – stanowisko kierownicze średniego 

szczebla. Podobnie jak w przypadku pielęgniarki naczelnej, ustawodawca 

w wyżej wymienionym rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 roku 

nie wymaga wykształcenia czy kształtowania umiejętności w zakresie zarzą-

dzania od osoby, która chciałaby zająć lub zajmuje to stanowisko. Mimo że 

pielęgniarka oddziałowa zarządza pracą pielęgniarek na oddziale, wystarczy, że 

zdobyła tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa bądź położnictwa albo tytuł 

specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania. Podobnie jak 

w powyższym przypadku, umiejętności w zakresie zarządzania można nabyć 

w ramach szkolenia specjalizacyjnego (blok ogólnozawodowy – szczególnie 

moduły II, IV, VI) w dziedzinie pielęgniarstwa lub w szerszym zakresie w ra-

mach specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania. 
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Ordynator – stanowisko kierownicze średniego szczebla. Zgodnie z wy-

mogiem przywołanego już rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 

roku osoba zajmująca to stanowisko powinna legitymować się tytułem zawo-

dowym lekarza lub lekarza dentysty i tytułem specjalisty II stopnia w dziedzinie 

medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej. Ustawo-

dawca nie widzi potrzeby kształtowania umiejętności w zakresie zarządzania, 

co jest zastanawiające, zwłaszcza że na tych osobach spoczywa obowiązek ko-

ordynowania prac oddziału. Zarządzanie oddziałem to nie tylko praca związana 

ze specjalistyczną obsługą pacjenta (ta wiedza jest udokumentowana doświad-

czeniem lekarza, a przede wszystkim ukończoną specjalizacją), lecz także praca 

i zarządzanie zespołem. Warto zauważyć, że pielęgniarka oddziałowa, podlega-

jąca merytorycznie ordynatorowi, po ukończeniu specjalizacji dotyczącej zarzą-

dzania legitymuje się większą wiedzą w tym zakresie (przynajmniej teoretycz-

ną). I tak, bardzo często uznany profesjonalista, znakomity specjalista w danej 

dziedzinie jest (albo może być) złym kierownikiem, nie mając właściwych 

umiejętności zarządczych. Taka sytuacja będzie miała odzwierciedlenie w po-

ziomie satysfakcji pracowników i w znaczący sposób (w sytuacji złego zarzą-

dzania) odbije się na procesie obsługi pacjentów. Warto więc zwrócić uwagę na 

pojęcia związane z oceną jakości pracy personelu medycznego na oddziale. 

W Polsce w ocenie jakościowej wyrażanej przez pracownika pojawia się poję-

cie jatrogenezy – najczęściej rozumiane jako negatywne następstwo działań 

podejmowanych przez medycynę (czyli błędy w sztuce lekarskiej lub w postę-

powaniu pielęgniarskim). Natomiast w Stanach Zjednoczonych bardzo często 

na pytanie: jak rozumieć niską jakość personelu medycznego na oddziale 

(z punktu widzenia profesjonalisty, a nie w ocenie pacjenta), pojawia się zupeł-

nie inne określenie – medical malpractice. To pojęcie, które obejmuje błędy w 

sztuce medycznej bądź zaniedbania w trakcie interwencji medycznej oraz (co 

znamienne) błędy organizacyjne i zarządcze w obsłudze pacjenta. Niestety, 

w naszych podmiotach leczniczych jedynie indywidualna chęć podnoszenia 

kwalifikacji powoduje, że obecni lub przyszli ordynatorzy, nie mając wykształ-

cenia z zakresu zarządzania, poznają te zagadnienia na studiach podyplomo-

wych podejmowanych z własnej inicjatywy. 

Kierownicy oraz pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni – 

w stosunku do tych stanowisk ustawodawca mówi o wykształceniu wyższym w 

odpowiednim kierunku. W zależności od konkursu lub wyboru osób na te sta-

nowiska można mieć nadzieję, że kierunek wykształcenia jest zgodny 
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z czynnościami, które będą wykonywali jako pracownicy. W tym przypadku 

należy zadać pytanie, czy system kształcenia uczelni wyższych o profilu eko-

nomicznym kształtuje umiejętności u studenów w taki sposób, aby już jako 

absolwenci byli przygotowani do pracy w administracji podmiotów leczni-

czych.  

Na potrzeby niniejszego artykuły autorka prześledziła indywidualne ścież-

ki studiów studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu. Wyniki nie napawają optymizmem. Studenci studiów stacjonar-

nych mają do wyboru specjalności w ramach trzech kierunków: finanse i ra-

chunkowość, zarządzanie oraz gospodarka przestrzenna. Na kierunku zarządza-

nie student może wybrać następujące specjalności: business management; han-

del i marketing; komunikacja w biznesie; logistyka krajowa i międzynarodowa; 

organizacja i zarządzanie w biznesie; przedsiębiorczość w małej i średniej fir-

mie; przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej; zarządzanie inwestycjami i nie-

ruchomościami; zarządzanie produkcją; zarządzanie przedsiębiorstwami; zarzą-

dzanie usługami; zarządzanie zasobami ludzkimi. Na poszczególnych specjal-

nościach (za wyjątkiem specjalności w zakresie zarządzania usługami) nie ma 

przedmiotów z zakresu usług, co więcej, z zakresu zarządzania w przedsiębior-

stwie usługowym. Taka analiza prowadzi do prostych wniosków: absolwent 

(niestety) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jeśli nie będzie myślał 

perspektywicznie (wybierając określoną specjalność), nie pozna specyfiki dzia-

łania przedsiębiorstwa usługowego, a więc podejmując pracę w placówce lecz-

niczej, nie tylko nie będzie wiedział, jak jest zorganizowana taka instytucja, lecz 

także nie będzie miał podstaw z zakresu usługoznawstwa. Odpowiedzią na tak 

oczywiste zaniedbania w zakresie kształtowania umiejętności miała być reforma 

wprowadzona pod postacią Krajowych Ram Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyż-

szym, jako narzędzie poprawy jakości kształcenia. Tytuł i zamiar nad wyraz 

obiecujące, niestety, zakończyło się to na etapie planowania, a działania podej-

mowane przez uczelnie wyższe zmierzają nie tyle do zmiany programu i profilu 

absolwenta (i dostosowania umiejętności absolwenta do rynku pracy), ile dosto-

sowania dotychczasowych programów do nowych wymogów stawianych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W efekcie, przy nowo rozpisa-

nych umiejętnościach i kompetencjach społecznych studenta, będą prowadzone 

te same wykłady bez zmienionych treści, nawet bez namysłu, czy młody czło-

wiek nie trafi przykładowo do sektora usług (zatrudnienie w usługach a w in-

nych sektorach gospodarki!) i czy będzie wiedział, jaka jest różnica między 
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zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym a przedsiębiorstwem usługo-

wym. Nie sposób nie zacytować tutaj postulatu prof. Kazimierza Rogozińskie-

go, dotyczącego wprowadzania nowych ram kwalifikacji. Profesor usilnie pró-

bował przedstawić (nie tylko Radzie Wydziału) konieczność nowego profilo-

wania absolwenta:  

(…) Bez względu na to, ile i jakich przedmiotów uznamy za obowiązujące 

[grupa A czy B], tak samo ważna jest „prawdziwość przekazu”. W starej sen-

tencji epistemologów powiada się: Tyle widzisz, ile wiesz… Co przekłada się – 

tym razem – na pytanie, czy przypadkiem nie prezentujemy studentom zafał-

szowanego obrazu rzeczywistości? Przecież globalizacja nie jest jedynym uni-

wersalnym trendem przeobrażającym współczesną gospodarkę, bo jest nim 

również serwicyzacja! (…) Może na tym wstępnym poziomie prac, wymuszo-

nych w końcu Krajowymi Ramami Kompetencji, warto przypomnieć sobie 

o starym pojęciu „profil absolwenta”, a wówczas uzmysłowi nam to, że na kie-

runki i specjalności – niezależnie od tego, ile ich będzie – nakładają się jeszcze 

cztery podstawowe profile: [1] przedsiębiorca – przygotowany, by zorganizo-

wać i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą; [2] menedżer, po-

wiedzmy, kontraktowy; [3] analityk; [4] badacz, kandydat nauk, czyli wchodzą-

cy na trzeci poziom studiów
2
. 

Niestety, powyższy oraz inne postulaty nie zreformowały czy nawet nie 

zmieniły programów kształcenia, według zasady: po co zmieniać, skoro pro-

gramy sprawdzone przez lata – sprzedają się na rynku pracy. Ale czy na pewno? 

Przy omawianiu w niniejszym w artykule stanowisk w placówkach leczniczych 

do tej pory pominięto stanowisko najważniejsze: kierownika (dyrektora) pod-

miotu leczniczego. I tutaj zaskakuje fakt, że zgodnie z rozporządzeniem mini-

stra zdrowia z 17 maja 2000 roku, par. 1: kierownikiem zakładu opieki zdro-

wotnej może być wyłącznie osoba mająca wyższe wykształcenie i co najmniej 

sześcioletni staż pracy w zawodzie lub mająca wyższe wykształcenie i ukoń-

czone studia podyplomowe w kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co naj-

mniej trzyletni staż pracy w zawodzie bądź mająca wyższe wykształcenie 

i szkolenie zagraniczne, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie. Zna-

mienne, że od osoby zarządzającej zakładem opieki zdrowotnej w przypadku 

sześcioletniego stażu pracy nie wymaga się kształcenia kierunkowego w dzie-

                                                      
2 GŁOS prof. dr. hab. K. Rogozińskiego, W sprawie założeń programowych dla przyszłych 

kierunków kształcenia, przekazany dziekanowi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, marzec 2012 r. 
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dzinie zarządzania. Ustawodawca założył, że staż sześcioletni będzie wystarcza-

jący dla osoby, której organ założycielski powierzy tę funkcję. Nie wzięto pod 

uwagę, że kierownikami zostają bardzo często osoby z personelu medycznego: 

lekarze i pielęgniarski, i tutaj można powrócić do ponownej analizy procesu 

kształcenia pielęgniarki i lekarza. 

 

Podsumowanie 

Próba analizy dokonanej w niniejszym artykule wskazuje wyraźnie, że re-

formujący się rynek usług medycznych nie ma profesjonalistów, których wy-

kształcenie i umiejętności nabywane w trakcie studiów mogłyby pokazywać 

dobre wzorce organizacyjne. Niestety, polskie zapóźnienie w tym zakresie jest 

zawstydzające. Porównując systemy kształcenia w Polsce i w Stanach Zjedno-

czonych, można stwierdzić, że nasi absolwenci uczelni ekonomicznych nie 

tylko nie wiedzą, jak funkcjonuje podmiot leczniczy, lecz także nie znają pojęć 

z zakresu zarządzania, tak charakterystycznych i specyficznych dla obecnego 

okresu. Polski absolwent nie zna systemów zarządzania przez jakość, chociaż 

prawie każdy zakład już ma certyfikat jakości lub przygotowuje się do jego 

zdobycia. Nie wie, co oznacza akredytacja podmiotu leczniczego (kto i w jakich 

warunkach może przyznać status jednostki akredytowanej) – a to przecież są 

systemy z zakresu zarządzania. Rozliczanie jednorodnych grup pacjentów 

(JGP) stanowi poważny stopień skomplikowania, nie mówiąc o budżetowaniu 

oddziałów. To wszystko poznaje absolwent uczelni amerykańskiej, jeśli tylko 

wybierze kierunek z zakresu usług lub specjalizację koncentrującą się na zarzą-

dzaniu szpitalami. Nie dość, że nie dajemy szansy naszym absolwentom na 

zdobycie i utrzymanie dobrych stanowisk pracy, to jeszcze poprzez przestarzały 

system kształcenia na uczelniach ekonomicznych i medycznych powodujemy, 

że podstawowa kompetencja społeczna, jaką jest innowacyjność i kreatywność 

(tak ceniona w USA – a wartość przeliczona w dolarach), jest nieobecna na 

rynku polskim.  

Oczywiście, autorka ma świadomość że tak ostra krytyka może spotkać się 

ze sprzeciwem, choć jest oparta na obserwacjach oraz rozmowach z dyrektora-

mi placówek, którzy nie widzą takich umiejętności (nie mówić już o chęci do 

podjęcia trudu nauki) u nowo zatrudnionych pracowników, jak również na pra-

wie dekadzie doświadczeń w ramach prowadzenia Studium Podyplomowego 
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Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej. Można mieć tylko nadzieję, że środowisko 

naukowców – usługoznawców (a mamy silne ośrodki w Poznaniu, Wrocławiu, 

Szczecinie czy Warszawie) będzie mogło stanowić na tyle silne lobby, aby 

w programach kształcenia pojawiały się przykłady nie tylko usługowe, lecz 

także branżowe, dające nowe możliwości na rynku pracy – a nam, przyszłym 

czy obecnym pacjentom, większy komfort pobytu w zakładzie opieki zdrowot-

nej. Optymizmem napawa konkurs Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
3
, poprzez który przynajmniej mała 

grupa kierowników średniego i wyższego szczebla będzie mogła nabyć wiedzę 

z zakresu przekształceń i restrukturyzacji podmiotów leczniczych.  

Na zakończenie warto dodać, że Ministerstwo Zdrowia w październiku 

2011 roku przeprowadziło badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb szkoleniowych 

personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne 

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badaczy interesowały zarówno 

indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników ZOZ-ów, jak i obszary wy-

magające doskonalenia umiejętności zawodowych z perspektywy kadry zarzą-

dzającej. Najważniejszymi wnioskami z badań są: 1) pracownicy ZOZ-ów pod-

noszą kwalifikacje zawodowe co najmniej raz w roku; 2) szkolenia finansują 

najczęściej z własnych środków; 3) najczęstszymi powodami takiego stanu 

rzeczy są: bariery finansowe, brak czasu, braki kadrowe, brak zastępstwa dla 

osoby szkolącej się, brak motywacji oraz atmosfera w pracy niesprzyjająca 

udziałowi w kształceniu. Biorący udział w badaniu zwrócili uwagę na to, że 

pomija się niemedyczne czynności w ramach systemu ochrony zdrowia w reali-

zowanych planach szkoleń. Ich zdaniem, kształcenie w tym zakresie powinno 

odbywać się w formie studiów podyplomowych. 

                                                      
3 Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działania 2.3 – Wzmocnienie potencjału zdrowia osób 

pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Poddziałanie 2.3.4 
– Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. 
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MANAGEMENT EDUCATION AND REQUIREMENTS  

ON HEALTHCARE MARKET 

Summary 

The attempt of made analysis is indicating in the present article clearly, that re-

forming oneself internal market, there are no professionals which the education and 

shaped abilities in the course of studies could show good organizational models. Unfor-

tunately our – the Polish backwardness in this respect is not only paralysing, as even 

shaming. Comparing education systems in Poland and e.g. in the United States, our 

graduates of business colleges) don‟t not only know how the healing entity is functional 

what even they don‟t know whether aren‟t also associating notions in managing this 

way characteristic and peculiar to the current period. Graduate (Polish) he doesn‟t know 

systems of the total quality management, even though every unit already has the right or 

is preparing for the certificate. He doesn‟t know, what accreditation of the healing sub-

ject means (who and what conditions can grant the status of the accredited individual in) 

– and these are after all systems in managing. JGP – that is accounting for homogeneous 

groups of patients, it not saying the too serious degree of complicating already about 

budgeting of branches. That‟s all a graduate of the American college is getting to know, 

if only direction chooses from a range of services or also the specialization concentrat-

ing on managing hospitals. Comparing the education system, it isn‟t enough we aren‟t 

giving the chance to our graduates for getting and keeping good workstations, it still 

through the obsolete education system on business colleges and medical we cause, that 

basic social competence which is the innovation and the creativity (this way valued in 

the USA – and value counted in dollars) is absent on the Polish market.  

Translated by Monika Dobska 
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ZNACZENIE SYSTEMU EWALUACJI OŚWIATY (SEO) 

DLA POPRAWY JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH 

Wprowadzenie  

Poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych społeczeństwu przez 

instytucje edukacyjne różnego rodzaju jest, jak się wydaje, głównym celem 

kolejnych reform edukacyjnych, których polska szkoła doświadcza od co naj-

mniej dwóch dziesięcioleci. Niezliczone zmiany edukacyjne dokonujące się 

zarówno na makropoziomie (jak np. reforma strukturalna wprowadzająca gim-

nazjum jako nowy typ szkoły), jak i na mikropoziomie (szczegółowe zmiany 

programowe w obszarze nauczania konkretnych przedmiotów czy zmiany 

w szkołach na szczeblu lokalnym), z racji wielości i braku spójności podejmo-

wanych działań, coraz częściej są powodem niepokoju i nieufności środowiska 

edukacyjnego.  

Właściwą próbą rozwiązania problemu braku spójności reform edukacyj-

nych wydaje się wprowadzona rozporządzeniem ministra edukacji narodowej 

z 7 października 2009 roku reforma sprawowania nadzoru pedagogicznego 

w Polsce
1
. Zakłada ona rozdział trzech funkcji dotychczasowego systemu nad-

zoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratoria oświaty, tj. kontroli prze-

strzegania prawa, wspomagania pracy szkół i innych placówek edukacyjnych 

                                                      
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (DzU 2009, nr 168, poz. 1324). 
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oraz ewaluacji działalności edukacyjnej szkół i innych placówek edukacyjnych. 

Szczególnie trzeci z wymienionych elementów reformy niesie ze sobą możli-

wość rzeczywistej jakościowej zmiany w systemie edukacji w Polsce, przekła-

dającej się na lepsze funkcjonowanie poszczególnych instytucji edukacyjnych.  

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonego w ramach 

reformy Systemu Ewaluacji Oświaty oraz wskazanie jego kluczowych i proro-

zwojowych elementów, które pozwalają mieć nadzieję na rzeczywistą poprawę 

jakości usług edukacyjnych dostarczanych przez różnego typu szkoły i inne 

instytucje edukacyjne działające w polskim systemie edukacyjnym.  

2. Podstawowe elementy reformy systemu nadzoru pedagogicznego  

w Polsce w obszarze ewaluacji działalności edukacyjnej  

Jak już wspomniano, podstawowym założeniem reformy systemu nadzoru 

pedagogicznego było rozdzielenie trzech funkcji nadzoru: kontroli, wspomaga-

nia i ewaluacji. Punktem wyjścia do wprowadzenia trzeciego z wymienionych 

elementów było określenie przez państwo podstawowych wymagań stawianych 

szkołom i innym instytucjom edukacyjnym. Określono 17 wymagań zdefinio-

wanych w następujących czterech obszarach:  

1. Efekty (Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową 

państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy) – obszar ten 

obejmuje cztery wymagania:  

– analizuje się wyniki;  

– uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności;  

– uczniowie są aktywni;  

– respektuje się normy społeczne. 

2. Procesy (Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przy-

jętej koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się o prawidłowy prze-

bieg i doskonalenie procesów edukacyjnych) – w obszarze tym sformuło-

wano sześć następujących wymagań:  

– szkoła lub placówka ma koncepcje pracy;  

– oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej;  

– procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany;  

– procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli;  

– kształtuje się postawy uczniów;  
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– są prowadzone działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

3. Środowisko (Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowi-

ska, w którym działa. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem 

na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie 

wykorzystuje warunki, w których działa) – obszar ten zawiera cztery wy-

magania:  

– wykorzystuje się zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;  

– wykorzystuje się informacje o losach absolwentów;  

– promuje się wartość edukacji; 

– rodzice są partnerami szkoły. 

4. Zarządzanie (Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub 

placówki) – w tym obszarze sformułowano trzy wymagania: 

– funkcjonuje współpraca w zespołach; 

– sprawuje się jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny; 

– szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.  

Przedstawione wymagania opisane zostały przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej bardziej szczegółowo wraz z charakterystykami wymagań na róż-

nych poziomach spełniania, które określono literowo w skali od A do E, przy 

czym poziom A oznacza wyróżniający się sposób spełniania wymagania, po-

ziom E brak spełniania danego wymagania
2
. Aby można było ustalić poziom 

spełniania wymagań, zdecydowano się na wprowadzenie ewaluacji w dwóch 

formach: ewaluację wewnętrzną – która ma być dokonywana przez pracowni-

ków danej placówki wedle jej specyficznych potrzeb i na jej użytek oraz ewa-

luację zewnętrzną, wykonywaną przez odpowiednio przygotowanych wizyta-

torów do spraw ewaluacji, której wyniki mają służyć zarówno szkole, jak i wła-

dzom edukacyjnym różnego szczebla
3
.  

Kolejnym krokiem było stworzenie Systemu Ewaluacji Oświaty (SEO), 

który umożliwił praktyczne wprowadzenie ewaluacji zewnętrznej do szkół 

i innych placówek edukacyjnych na terenie całego kraju. Pierwszym elementem 

w ramach tego systemu było zbudowanie elektronicznej platformy zawierającej 

różnorodne narzędzia używane w procesie ewaluacji szkół i innych placówek, 

                                                      
2 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego ( DzU 2009, nr 168, poz. 1324). 

3 G. Mazurkiewicz, J. Berdzik, Modernizowanie nadzoru pedagogicznego: Ewaluacja jako 

podstawowa strategia rozwoju edukacji, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, 
red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 9–17. 
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– obok innych funkcji – pozwalającej przede wszystkim na prowadzenie przy 

jej pomocy badań ewaluacyjnych szkół oraz przygotowywanie i prezentowanie 

raportów poewaluacyjnych, które są następnie ogólnie udostępniane
4
. Oprócz 

zawartych na platformie narzędzi ewaluacyjnych zaprojektowano również pro-

cedury ewaluacji zewnętrznej, dostosowane do różnorodnych placówek eduka-

cyjnych funkcjonujących w systemie, takich jak szkoły różnego typu, przed-

szkola, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblio-

teki, ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne placówki edukacyjne
5
. Kolejnym 

krokiem było rozpoczęcie procesu przygotowania do nowej roli grupy osób 

zatrudnionych w kuratoriach oświaty, które do tej pory pełniły funkcję wizyta-

torów. Szkolenie tej grupy obejmuje przygotowanie teoretyczne z zakresu ewa-

luacji jako metody, jak również praktyczne przygotowanie do prowadzenie 

badań ewaluacyjnych w szkołach i placówkach, analizowania wyników tych 

badań, pisania i prezentowania raportów poewaluacyjnych. Program szkoleń 

jest poddawany ciągłej ocenie i modyfikacji pod wpływem sugestii uczestni-

ków, jak też bezpośrednich odbiorców ewaluacji zewnętrznej, jakimi są na-

uczyciele i dyrektorzy szkół i innych placówek
6
. Od początku 2009 roku do 

kwietnia roku 2012 przeszkolono w kilku cyklach około 500 ewaluatorów ze 

wszystkich województw, którzy we wspomnianym okresie przeprowadzili na 

terenie całego kraju ponad 3300 ewaluacji różnorodnych szkół i placówek, 

z których raporty można znaleźć na stronach platformie SEO
7
.  

3. Ewaluacja jako szansa na jakościową zmianę w sferze usług 

edukacyjnych  

Ewaluacja jako metoda jest obecna w naukowej dyskusji w sferze zarzą-

dzania edukacyjnego, a także w praktycznych próbach zmian w rzeczywistości 

                                                      
4 Zob. www.npseo.pl. 

5 G. Mazurkiewicz, J. Berdzik, System Ewaluacji Oświaty: model i procedura ewaluacji 

zewnętrznej, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność, red. G. Mazurkiewicz, 
Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 13–25 

6 E. Bogacz-Wojtanowska, R. Dorczak, Proces przygotowania wizytatorów do spraw ewa-

luacji w opinii dyrektorów szkół, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydaw-
nictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 69–89. 

7 www.npseo.pl, 15.04.2012. 
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polskiej edukacji już czasu od pewnego
8
. Jednak nigdy wcześniej nie była tak 

wyraźnie stawiana w centrum proponowanych reform i zmian edukacyjnych, 

jak w przypadku reformy wprowadzającej System Ewaluacji Oświaty. Jedno-

cześnie sposób, w jaki wydają się rozumieć ewaluację autorzy i animatorzy 

wprowadzenia SEO, pozwala mieć nadzieję, że metoda ta pozytywnie pobudzi 

procesy zmiany w funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, zmierzające do 

poprawy jakości oferowanych przez nie usług.  

Odkąd ewaluacja pojawiła się w myśleniu ludzi zajmujących się edukacją, 

stwarza im problemy definicyjne, kiedy próbują określić jej istotę, a jednocze-

śnie fascynuje i jest inspiracją do nowych sposobów patrzenia na szkołę i jej 

zmianę
9
. Jedna z czołowych propagatorek wartości ewaluacji w edukacji – an-

gielska badaczka Helen Simons – nazywa ewaluację „zaproszeniem do rozwo-

ju”
10

. Aby ewaluacja mogła być rzeczywistym czynnikiem stymulującym roz-

wój, musi odznaczać się kilkoma istotnymi cechami. Proponowany w ramach 

reformy nadzoru pedagogicznego wprowadzającej system SEO sposób rozu-

mienia ewaluacji wydaje się takie cechy zawierać.  

Pierwszą z nich jest obecność dwóch rodzajów czy aspektów ewaluacji, 

jakimi są ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna. Niezależnie od silnej tradycji 

nadzoru pedagogicznego i politycznych tendencji do przypisywania wyższej 

wartości ewaluacji zewnętrznej nowy system od początku podkreśla znaczenie 

ewaluacji wewnętrznej, wręcz jej kluczową rolę w procesie ewaluacji instytucji 

edukacyjnych. Wielu ekspertów zajmujących się ewaluacją uznaje, że głównie 

(lub nawet jedynie) ewaluacja wewnętrzna ma rozwojowy sens i bez niej nie 

można w ogóle mówić o rzeczywistej ewaluacji szkoły
11

. Ewaluacja zewnętrzna 

może być dobrym dopełnieniem wewnętrznej, inspiracją dla niej, czasem po-

twierdzeniem jej wyników, które wzmacnia ich siłę i wymowę. W ramach dzia-

łań SEO uznaje się ewaluację wewnętrzną za ważny element brany pod uwagę 

w toku ewaluacji zewnętrznej oraz wspiera się i tworzy warunki do rozwoju 

zdolności dyrektorów i całych szkół do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.  

                                                      
8 Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997. 

9 H. Mizerek, Dyskretny urok ewaluacji, w: Ewaluacja w nadzorze…, s. 41–55. 
10 H. Simons, Getting to know schools in a democracy. The politics and process of evalua-

tion, The Falmer Press, London 1987. 

11 J. MacBeath, Schools must sapek for themselves. The case for school self-evaluation, 

Routledge, London–New York 1999. 
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Wiąże się to z kolejną cechą proponowanego przez SEO sposobu rozu-

mienia ewaluacji jako procesu interakcyjnego, którego istotą i celem jest 

„(…) refleksyjne rozpoznawanie konkretnego działania lub obiektu na podsta-

wie przyjętej metody i kryteriów, w wyniku uspołecznionego procesu, którego 

celem jest jego poznanie, zrozumienie i rozwój”
12

. Istotą tak rozumianego pro-

cesu ewaluacji jest stymulowanie synergii zasobów, kompetencji i procesów 

organizacyjnych poprzez ich identyfikowanie, profilowanie i animowanie
13

. 

Prowadzona w ramach SEO ewaluacja ma szansę być takim interakcyjnym 

i uspołecznionym procesem przez angażowanie w badanie ewaluacyjne różnych 

grup osób działających w szkole i wokół niej – dyrektorów, nauczycieli, 

uczniów, rodziców, przedstawicieli organizacji działających w lokalnym śro-

dowisku szkoły oraz wizytatorów do spraw ewaluacji. Dzięki procesowi ewalu-

acji stają się (lub przynajmniej mają szansę się stać) współtwórcami procesów 

edukacyjnych i mogą przez to czynić te procesy jakościowo lepszymi z punktu 

widzenia swoich potrzeb.  

Cecha ta wiąże się mocno z kolejną ważną właściwością proponowanego 

modelu ewaluacji, jaką jest demokratyczny charakter procesu ewaluacji, 

który zakłada nie tylko równy udział w tym procesie różnych grup tworzących 

środowisko szkoły, lecz także wzmacnia je w tym procesie i daje im po raz 

pierwszy tak silny wpływ na procesy kierowania działaniami szkoły.  

Kolejna ważna cecha proponowanego przez twórców SEO sposobu podej-

ścia do ewaluacji to jawność procesu. Udział różnych grup tworzących środo-

wisko szkoły w procesie ewaluacji oraz możliwość powszechnej dostępności 

raportów poewaluacyjnych (przy pomocy elektronicznej platformy interneto-

wej) uczyniły z ewaluacji proces w dużym stopniu transparentny. W dziedzinie 

nadzoru pedagogicznego w Polsce sytuacja ta jest czymś zupełnie nowym. Wy-

daje się, że pozwoli to stopniowo zmieniać procesy refleksji nad jakością procy 

szkół i placówek edukacyjnych w bardziej rzetelne i uczciwe, uniemożliwiając 

upiększanie, pomijanie pewnych informacji, ukrywanie czy wręcz fałszowanie 

obrazu działań szkoły. Jawność różnych działań w procesie ewaluacji w szkole 

jest dla wielu główną prorozwojową i projakościową cechą ewaluacji w ogóle
14

.  

                                                      
12 L. Korporowicz, Interakcyjna misja ewaluacji, w: Ewaluacja w nadzorze…, s. 32. 

13 L. Korporowicz, Interakcyjne aspekty procesu ewaluacyjnego, w: Środowisko i warsztat 
ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa 2008. 

14 H. Simons, Samoewaluacja szkoły, w: Ewaluacja w szkole, wybór tekstów, red. H. Mize-

rak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 1997. 
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Kultura ewaluacji to jednocześnie kultura badawcza, w której nawyk 

i umiejętności badawczej refleksji nad działaniami podejmowanymi w organi-

zacji stają się motorem napędowym wszelkiej zorganizowanej refleksji profe-

sjonalnej
15

. Wydaje się, że ze swej natury instytucje edukacyjne szczególnie 

potrzebują takiej kultury. Przygotowane w ramach SEO narzędzia i procedury 

ewaluacyjne sprzyjają angażowaniu różnych grup w proces badania codzienne-

go funkcjonowania szkoły i pogłębionej refleksji nad wynikami tego badania. 

Czasem otwierają wręcz nowe możliwości, dając – dzięki możliwościom plat-

formy SEO – narzędzia do prowadzenia różnorodnych analiz i wykorzystywa-

nia ich w procesach kształtowania polityki oświatowej
16

.  

Ostatnim istotnym elementem nowego sposobu nadzoru jest rozumienie 

roli wizytatora do spraw ewaluacji. Z kontrolującego szkołę „nadzorcy” staje 

się (lub przynajmniej może się stać) w nowym systemie partnerem szkoły, który 

wspólnie z nią próbuje opisać i zrozumieć rzeczywistość szkolną. Oddzielenie 

funkcji ewaluacji od kontroli (skoncentrowanej na sprawdzaniu zgodności dzia-

łań szkoły z prawem) i wspomagania (dającego szkole wskazówki jak praco-

wać) zmniejszyło zagrożenie, że wizytator do spraw ewaluacji będzie przy po-

mocy nowych narzędzi robił to, co robił dotychczas w tradycyjnej roli wizy-

tatora.  

4. Zagrożenia dla pozytywnej roli ewaluacji w systemie edukacji  

Reforma systemu nadzoru pedagogicznego polegająca na wprowadzeniu 

ewaluacji nie jest pozbawiona zagrożeń, które mogą osłabiać lub wręcz unie-

możliwiać wpływ ewaluacji na pozytywne projakościowe zmiany w funkcjo-

nowaniu poszczególnych szkół i całego systemu edukacji w Polsce. Zagrożeń 

tych jest wiele i znaleźć je można w bardzo różnych obszarach.  

Takim zagrożeniem są polityczne ze swej natury naciski i decyzje władz 

edukacyjnych najwyższego szczebla, wprowadzające konkretne szczegółowe 

                                                      
15 H. Mizerek, Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i prze-

prowadzić?, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, red. G. Mazurkiewicz, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 19–63. 

16 A. Noworól, Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej, 

w: Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 374–389. 
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rozwiązania do systemu SEO. Przykładem takiego rozwiązania jest opisany 

wcześniej mechanizm określania poziomu spełniania wymagań przy pomocy 

liter
17

. Wprowadza to do systemu element oceniania, co dość wyraźnie kłóci się 

z naturą procesów ewaluacji, które od oceniania starają się odchodzić. Takie 

rozwiązanie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia ujawnienie się pozytyw-

nych, prorozwojowych elementów procesu ewaluacji w szkołach.  

Ważnym zagrożeniem jest odziedziczona po poprzednim systemie nadzoru 

pedagogicznego kultura kontroli, która ciągle jest elementem wyobrażenia 

o swojej roli zawodowej tkwiącym głęboko w umysłach wielu z przygotowy-

wanych do nowej roli wizytatorów do spraw ewaluacji. To tradycyjne wyobra-

żenie o roli kontrolera często pojawia się w nastawieniach nauczycieli 

i dyrektorów szkół, w których jest przeprowadzana ewaluacja. Nie mogą wyjść 

z roli „sprawdzanych” i „kontrolowanych”
18

. 

Brak wiedzy na temat sposobów wykorzystanie wyników ewaluacji 

wśród reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za 

zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym oraz ich negatywne nastawienie do 

ewaluacji jako jedynie źródła informacji w procesach likwidacji szkół i oceny 

dyrektorów
19

. Rozwój zdolności zarówno czytania raportów z ewaluacji, jak 

i tworzenia na ich podstawie analizy lokalnej polityki oświatowej wydaje się 

ciągle niepojętym wyzwaniem.  

Ważnym zagrożeniem jest zaniedbanie systemu wsparcia dla szkół. Jak 

zauważono wcześniej, rozdzielenie funkcji wspierania szkoły od ewaluacji wy-

daje się fortunne, znosząc zagrożenie wchodzenie ewaluatora w rolę „pouczają-

cego” szkołę, co zagraża zasadzie partnerstwa i demokratycznego dialogu po-

między szkołą a wizytatorem do spraw ewaluacji. Szkoły potrzebują jednak 

wsparcia i pomocy w procesie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystania wyników 

ewaluacji zewnętrznej w procesie rozwoju szkoły. Mający się pojawić jako 

kolejny element reformy system wsparcia ciągle nie wyszedł z fazy wstępnego 

projektowania. Bardzo utrudnia to dobre wykorzystanie wyników przeprowa-

dzanych ewaluacji dla rozwoju szkół.  

                                                      
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.… 

18 J. Kołodziejczyk, Recepcja procesu ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach edu-

kacyjnych, w: Ewaluacja w nadzorze…, s. 89–123. 

19A. Noworól, Jak czytać…, s. 374–389. 
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Z wyżej opisanym zagrożeniem wydaje się związane zaniedbanie syste-

mu przygotowania do zawodu nauczycielskiego, pozbawione w zasadzie 

elementarnych choćby elementów przygotowania do prowadzenia autoewalu-

acji przez wchodzących w zawód i rozpoczynających pracę młodych nauczy-

cieli. Może to spowalniać lub wręcz uniemożliwiać pojawienie się prorozwojo-

wych efektów ewaluacji w szkołach, szczególnie że często to młodzi stażem 

nauczyciele należą do grupy inicjatorów zmian w swoich placówkach.  

Wymienione zagrożenia nie są wszystkimi, z jakimi zmierzyć się musi 

nowy System Ewaluacji Oświaty. Wydaje się jednak, że właśnie one są głów-

nym źródłem problemów w osiąganiu trwałej i znaczącej poprawy jakości usług 

edukacyjnych, oferowanych przez różnego typu szkoły i inne instytucje eduka-

cyjne.  

Podsumowanie 

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania prorozwojowych i projako-

ściowych elementów Systemy Ewaluacji Oświaty zaproponowanego w ramach 

reformy nadzoru pedagogicznego wprowadzanej od 2009 roku. Reforma zawie-

ra takie elementy, które mogą się przyczynić do usprawnienia zarządzania szko-

łami oraz poprawy jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły 

i inne instytucje edukacyjne na różnych poziomach systemu edukacji.  

Identyfikacja zagrożeń, które mogą utrudnić ten proces, była drugim waż-

nym celem artykułu. Wydaje się, że podejmując próbę wprowadzenia zmian 

edukacyjnych zmierzających do poprawy jakości usług edukacyjnych, należy 

wziąć pod uwagę te zagrożenia i podjąć działania, które pozwolą je likwidować 

lub choćby minimalizować.  

IMPORTANCE OF NEW SCHOOL EVALUATION SYSTEM 

FOR QUALITY IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES  

Summary 

The paper presents reform of Polish School Inspection System and introduction of 

School Evaluation System into practice. Describing main positive features of school 

evaluation process it shows its importance in the process of school development to-
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wards better educational services and towards raising quality of education at different 

levels. It also presents the list of obstacles and main problems that introduction of 

school evaluation faces, showing possible or even necessary areas of educational 

changes and reforms needed to strengthen attempts to develop higher quality of educa-

tional services.  

Translated by Roman Dorczak  
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KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH  

W SEKTORZE USŁUG JAKO WYZWANIE  

DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Wprowadzenie 

Problematyka przywództwa jest często poruszanym zagadnieniem w litera-

turze z zakresu zarządzania, psychologii społecznej, socjologii, a także zarzą-

dzania zasobami ludzkimi
1
. „Przywództwo” jest hasłem niezwykle popularnym 

także w Internecie
2
. Istnieje wiele teorii dotyczących przywództwa. Pomimo 

bogactwa literatury w tym zakresie ciekawe badania na temat przywództwa 

nadal są kontynuowane, np. autor koncepcji inteligencji emocjonalnej Goleman 

na bazie swojej teorii opracował także teorię przywództwa powiązaną 

z inteligencją emocjonalną
3
, przedstawiając, jak można „tchnąć nowego ducha” 

w studia nad przywództwem. Warto także wspomnieć o teorii przywództwa 

Ratha i Contchie, która jest oparta na badaniach silnych stron i talentów
4
 i jest 

                                                      
1 Zob. np. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej 

Szkoły Biznesu, Kraków 1996; Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Godsmith, R. Beckhard, 

Business Press, Warszawa 1997; M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994; 
 I. Majewska-Opiełka, Umysł lidera, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998. 

2 Wyszukiwarka Google 5 kwietnia 2012 r. przedstawiała 505 mln stron zawierających ha-

sło „leadership”, ale już zaledwie 4 tys. dla hasła „leadership in service sector”. 

3 D. Goleman, Leadership That Gets Results, „Harvard Business Review” 2000, nr 3. 

4 T. Rath, B. Contchie, Strengths-Based Leadership, Gallup Press, New York 2008. 
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dobrym przykładem na to, jak ewoluowały poglądy na temat skutecznego 

przywództwa od teorii opartych na cechach przywódczych (trait theories) 

w kierunku teorii opisujących zachowania lidera. Zachowania lidera dotyczą 

sfery umiejętności i w tym sensie powinny być obiektem procesu edukacji. 

Przywództwo w różnych szkołach myślenia jest traktowane jako połączenie 

wiedzy, umiejętności oraz nabytych bądź wyuczonych kompetencji. Efektyw-

ność przywództwa w organizacjach ma duży wpływ na ich efektywność oraz 

produktywność pracowników. 

1. Istota przywództwa 

Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych. To rodzaj spo-

łecznego wpływu, który pojawia się wtedy, gdy jedna osoba – przywódca  

– jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania u kogoś 

innego, kto ulega mu z powodu więzi, jaka ich łączy, z powodu społecznego 

stosunku, jaki zachodzi między nimi. Przywództwo jest sztuką mobilizowania 

ludzi do skutecznych działań
5
. Przywódcza rola w organizacji polega na podej-

mowaniu decyzji i wydawaniu poleceń oraz egzekwowaniu ich realizacji. Kie-

dyś sądzono, że o skuteczności przywództwa decydują pewne wyjątkowe cechy 

lidera, takie jak inteligencja, umiejętność przejmowania inicjatywy, pewność 

siebie, „czynnik helikoptera” (umiejętność spojrzenia na problem z dystansu), 

dobre zdrowie, pochodzenie społeczne, wzrost (bardzo niski lub bardzo wyso-

ki), entuzjazm, odwaga oraz wyobraźnia
6
. Ważna jest także umiejętność prze-

widywania zdarzeń w długookresowym horyzoncie. Przywódców charakteryzu-

je ciągłe niezadowolenie z aktualnych rezultatów i chęć dokonywania konstruk-

tywnych zmian. Czy jednak przywództwa można nauczać? Z historycznego 

punktu widzenia edukacja przywódcza rozwinęła się dzięki wojskowości. 

Przywódców (dowódców) kształciły szkoły wojskowe. Kształcenie liderów 

w sferze cywilnej ma znacznie uboższe tradycje, np. we Francji istnieje tradycja 

korpusu urzędników cywilnych, którzy – dzięki wysokim kompetencjom swojej 

apolityczności – mają zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa. Kształcenie 

                                                      
5 K. Piotrowski, Organizacja i zarządzanie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, 

s. 156. 

6 Zob. Ch. Handy, Understanding organizations, Penguin Books, London 1993. 
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przywódców w każdym państwie jest silnie osadzone w kulturze i historii dane-

go narodu. Polska historia dostarcza wielu dowodów na to, że dobre przywódz-

two było niemal od zarania naszych dziejów kompetencją deficytową, co pod-

kreślali także wrogowie Polski
7
. Rozwój polskiej gospodarki wymaga moderni-

zacji nie tylko infrastruktury, lecz także modeli myślowych, a najskuteczniej-

szym instrumentem służącym ich zmianie jest system edukacji.  

2. Przywództwo jako przedmiot nauczania na studiach wyższych  

Mówiąc o cechach lub umiejętnościach przyszłych liderów, należy rozróż-

nić następujące pojęcia: 

– zdolności – coś wrodzonego, np. świetny słuch muzyczny czy talent 

plastyczny; 

– umiejętności – cechy nabyte, które wypracowuje się z czasem (np. zna-

jomość języka obcego, obsługa komputera); 

– kompetencje – pojęcie jeszcze szersze, które może obejmować jedną 

umiejętność, np. komunikatywność, albo kilka. Na komunikatywność 

składa się sprawność wyrażania myśli, umiejętność porozumienia się 

z każdym, dobry kontakt z innymi
8
. 

Przywództwo może i powinno być traktowane jako „kompetencja społecz-

na”. Z takiej konstatacji wynika włączenie przywództwa w zakres ośmiu klu-

czowych kompetencji w rozumieniu Komisji Europejskiej
9.
 Kompetencja spo-

                                                      
7 Umiejętność wygrywania bitew, a jednoczesnego przegrywania wojen z powodu braku 

kompetencji przywódczych i zdolności do strategicznego myślenia ma długą tradycję. Nie udało 

się skonsumować efektów zwycięstwa pod Grunwaldem, zdusić w zalążku pruskiego imperiali-

zmu w XVII w., wygrać powstania listopadowego; przykłady można mnożyć. Nawet najzagorzal-

szy wróg narodu polskiego, Adolf Hitler, zwrócił uwagę na dzielność polskiego żołnierza po 

zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 r. Hitler złożył swego rodzaju hołd polskim szere-

gowcom, jednocześnie wyrażając się z wielką pogardą o kompetencjach polskiej wyższej kadry 

dowódczej w polskiej kampanii.  

8 Zob. A. Bobrowska, W czym kryje się sukces tych, którzy wysyłają tylko kilka ofert i do-
stają pracę, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Gazeta Praca” 14 marca 2004 r. 

9 Kompetencje społeczne znajdują się na liście ośmiu kluczowych kompetencji sformuło-

wanej przez Komisję Europejską. Mianem kompetencji kluczowych Komisja Europejska określi-

ła zbiór wiadomości, umiejętności i postaw niezbędnych z punktu widzenia celowego i aktywne-

go uczestnictwa jednostki w społeczeństwie. W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady  

z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

(2006/962/WE) wymieniono następujące kompetencje: porozumiewanie się w języku ojczystym; 
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łeczna to ocena wrażenia jakości interakcji społecznej oparta w dużej mierze na 

podstawie obserwacji zachowań jednostki, zależna od zastosowanych kryteriów 

oceny, kontekstu sytuacyjnego i charakterystyk oceniającego audytorium
10

. 

Kompetencje społeczne dotyczą zdolności do skutecznej komunikacji dwu-

stronnej z innym człowiekiem oraz małą bądź dużą grupą społeczną. Do umie-

jętności tych zaliczyć należy m.in. zdolności adaptacyjne do współpracy z oso-

bami wyznającymi inny system wartości. Kompetencje te dotyczą sprawności 

społecznej polegającej na wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. Z punktu 

widzenia jednostki mierniki wysokich kompetencji społecznych można by po-

dzielić na krótkookresowe i długookresowe. Do mierników krótkookresowych 

należy zaliczyć liczbę nawiązywanych znajomości, zdobywanie pochlebnych 

ocen i sympatii otoczenia, skuteczność w przekazywaniu idei, zdolność do do-

pasowania się kulturowego (mierzoną szybkością adaptacji do środowiska). 

Mierniki długookresowe to przede wszystkim zdolność do utrzymywania dłu-

gookresowych relacji, stabilność, jeśli chodzi o skład najbliższego kręgu zna-

jomych, zdolności do komunikowania swojej wizji w dłużnym okresie itd. 

Według Spitzberga i Cupacha miernikami kompetencji jest wierność (ja-

sności) przekazu, gdyż kompetencja społeczna przejawia się w precyzyjności 

i zrozumiałości komunikowania innym własnych intencji i przekonań. Kolejny 

miernik to satysfakcja z nawiązanej interakcji. Miernik w postaci efektywności 

kompetencji społecznej oznacza szybkość i łatwość osiągania określonych ce-

lów interpersonalnych. Miernikiem skuteczności jest społeczny zakres, w jakim 

jednostka realizuje zamierzone/preferowane cele interpersonalne. Adekwatność 

to miernik odpowiedniości zachowań do danego kontekstu. Adekwatność jest 

związana ze zdolnością do dostosowania się kulturowego (np. zubożenia wła-

snego języka w rozmowie z osobą słabo wykształconą bądź dzieckiem). Trzeba 

zauważyć, że wiele z mierników kompetencji społecznych można zakwalifiko-

wać jako mierniki inteligencji ogólnej jednostki. O tym, że z dzieckiem należy 

rozmawiać w sposób prosty, pozbawiony metafor i analogii można przecież 

dowiedzieć się, konwersując z nim. Korporacje wydają jednak duże sumy na 

                                                                                                                                  
porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społecz-

ne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zob. 

N. Cieślar, J. Samsel Opalla, Kształcenie kompetencji kluczowych. Część 1, www.Partnerzy-

Wauce.Us.Edu.Pl, 5.04.2012. 

10 B.H. Spitzberg, W.R. Cupach, Interpersonal Skils, w: Handbook Of Interpersonal Com-

munication, Sage, red. H.L. Knapp, J.A. Dely, Thousand Oaks 2002, s. 564–611. 
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szkolenie swoich (dorosłych już i często bardzo inteligentnych) pracowników 

w zakresie różnorodności kulturowej i komunikacji międzykulturowej. Jakie-

kolwiek pojedyncze kryterium jest niewystarczające do „obiektywnej” oceny 

kompetencji społecznej jednostki. W tym celu stosuje się tzw. kryteria hybry-

dowe (złożone, wielorakie). Najczęściej łączy się kryterium skuteczności z kry-

terium adekwatności (czasem także z kryterium satysfakcji). Kompetencja spo-

łeczna przejawia się w realizowaniu założonych/preferowanych celów interper-

sonalnych w sposób stosowny do kontekstu i satysfakcjonujący dla partnerów 

interakcji
11

. Istota kompetencji społecznych polega na tym, że nie można się ich 

nauczyć w sposób mechaniczny.  

Kompetencje przywódcze to spójny i funkcjonalny system doświadczenia, 

warunków osobowościowych, zdolności i umiejętności, który zapewnia sku-

teczne i odpowiedzialne wywieranie wpływu na podległe osoby (zwolenników) 

oraz kierowanie zasobami grupy (organizacji), zmierzając do osiągania wspól-

nych celów (wartości) i zaspokajania ważnych potrzeb. Owe kompetencje mogą 

mieć kontekst zarówno sformalizowany, jak i spontaniczny, mogą odnosić się 

do przywództwa nad grupami nieformalnymi bądź zorganizowanymi
12

. Kształ-

cenie kompetencji przywódczych w systemie edukacji jest o tyle ważne, że 

powinno upowszechniać wiedzę o tym, czym jest przywództwo. Wiedza ta nie 

powinna być dostępna tylko dla samych przywódców, wręcz przeciwnie: im 

wiedza, kompetencje i umiejętności przywódcze staną się powszechniejsze, tym 

łatwiej będzie zarządzać organizacjami. Pracownicy świadomi wyzwań, jakie 

stoją przed przywódcą, powinni być bardziej skłonni do współpracy i dialogu 

chociażby dlatego, że będą się posługiwać tymi samymi kodami kulturowymi, 

związanymi z szeroko rozumianym przewodzeniem ludziom. 

W programach studiów wyższych wiedza o przywództwie jest obecna 

przede wszystkim na uczelniach ekonomicznych, jednak nawet tam przybiera 

postać wiedzy deskryptywnej (a nie proceduralnej). Studenci o przywództwie 

dowiadują się w formie modeli i teorii przywództwa bądź fragmentów biografii 

znanych przywódców, np. odnoszących sukcesy przedsiębiorców. Brakuje jed-

nak okazji do przekazywania studentom umiejętności i kompetencji dotyczą-

cych przewodzenia ludziom. Przeciętny student umiejętności zarządzania grupą 

                                                      
11 P. Smółka, Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?, www.psychologia. 

net.pl, 8.09.2011, za: B.H. Spitzberg, W.R. Cupach, Interpersonal Skils… 

12 J. Borkowski, Kompetencje przywódcze, „Wojsko i Wychowanie” 2003, s. 110. 
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ludzi nabywa w murach uczelni, jedynie obserwując swoich wykładowców. 

Poza jej murami, np. w trakcie stażu, student jest zazwyczaj odpowiedzialny za 

wykonywanie mniej odpowiedzialnych zadań, ponieważ mało który pracodaw-

ca jest skłonny powierzyć mało doświadczonemu stażyście odpowiedzialne 

zadania. W efekcie polskie uczelnie ekonomiczne kształcą przyszłe kadry za-

rządzające polską gospodarką bez faktycznego przekazywania im kompetencji 

społecznych, związanych z przewodzeniem ludziom. Kiedyś kuźnią młodych 

przywódców było harcerstwo, które już na bardzo wczesnych etapach uczest-

nictwa w tej organizacji, powierzało swoim adeptom zadania przywódcze. Po-

pularny w krajach bloku wschodniego, także w PRL, sport był naturalną kuźnią 

umiejętności przywódczych dla wielu młodych ludzi. Dzisiaj w zdefragmento-

wanym społeczeństwie indywidualistów wiele procesów nie wymaga przy-

wództwa zcentralizowanego „w starym stylu”. Aby zebrać grupę manifestan-

tów, nie trzeba być charyzmatycznym mówcą – wystarczy zamieścić perswa-

zyjną stronę na Facebooku, by szybko zdobyć deklaracje uczestnictwa w rekla-

mowanym projekcie (np. manifestacji). Jednak wiele aspektów życia ciągle 

wymaga, aby postęp był kierowany przez utalentowanych przywódców. Dlate-

go istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi na kształtowanie kompetencji 

przywódczych wśród młodzieży.  

3. Dlaczego kształcenie kompetencji przywódczych w sektorze usług? 

Kompetencje społeczne w sektorze usług nabierają nowego znaczenia. Sta-

ją się komponentami innowacyjności przedsiębiorstw. Według Hilla wkrótce 

zmieni się charakter innowacji wiodących do tworzenia bogactwa i wzrostu 

produktywności. Badania podstawowe w zakresie nauk ścisłych 

i przyrodniczych stracą na znaczeniu na rzecz badań z zakresu nauk społecz-

nych
13

. Widać to wyraźnie, jeśli spojrzeć na wielką popularność badań z zakre-

su ekonomii behawioralnej, w których tworzenie nowej wiedzy naukowej spro-

wadza się do przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów społecznych 

i wnioskowania na ich podstawie o zachowaniach jednostki
14

. Obecnie odkrycie 

                                                      
13 Za: J. Szomburg jr, Inżynier czy kulturoznawca? Na co powinna postawić Polska, „Gaze-

ta Wyborcza” z 22 marca 2009 r. 

14 Zob. m.in. D. Ariely, Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 

2009. 
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nowych reakcji i preferencji człowieka (m.in. za pomocą popularnej dziś 

w ekonomii metody tomografii komputerowej) tworzy równie cenny wkład 

w rozwój gospodarczy, jak kiedyś drobne usprawnienie działania silnika paro-

wego czy parowozu. W związku z tym kluczowa stanie się umiejętność rozpo-

znania emocji innych ludzi i dopasowania do potrzeb konkretnych jednostek, 

grup, społeczeństw i kultur. Wiążą się z tym nowe wyzwania dotyczące kształ-

cenia kompetencji przywódczych, wśród których empatia i umiejętność budowy 

relacji z otoczeniem staną się głównymi wyznacznikami sukcesu. 

Specyfika świadczenia usług sprawia, że proces zarządzania organizacją 

usługową różni się istotnie od procesu zarządzania organizacją przemysłową. 

Wiele z modeli i koncepcji zarządzania powstałych w erze industrialnej należy 

poddać istotnej modyfikacji ze względu na to, że ich założenia nie zawsze są 

adekwatne wobec dynamiki procesów zachodzących w organizacji usługowej. 

Na przykład jeden z najpopularniejszych modeli opisujących przywództwo 

w organizacji, jakim jest siatka kierownicza
15

, opisuje pięć modelowych podejść 

do kierowania, różniących się stopniem zorientowania kierownictwa na zadania 

oraz na ludzi. Jednak w firmie usługowej podział ten często bywa nieadekwat-

ny, ponieważ orientacja na ludzi ostatecznie przekłada się na realizację zadań. 

Jeden z największych menedżerów branży reklamowej XX wieku David Oglivy 

„wiele razy powtarzał, że każda ilość czasu, jaką poświęcą [zarząd firmy] na 

martwienie się o ludzi, poszerzanie ich możliwości czy nagradzanie, będzie 

niewystarczająca”
16

. W firmie usługowej pracownicy nie zajmują się obsługi-

waniem linii technologicznej wytwarzającej produkty, z których będzie korzy-

stał klient, lecz kontaktem, relacją z klientem. W literaturze z zakresu nauk 

o organizacji i zarządzania rozróżnienie to jest zaniedbywane bądź ignorowane. 

Z tego względu istnieje duża luka poznawcza w literaturze z zakresu przywódz-

twa dotycząca specyfiki przewodzenia ludziom w organizacjach usługowych. 

Przesłanie Davida Ogliviego, które powinno być podstawowym zadaniem 

przywódcy (w firmie usługowej), zyskało potwierdzenie w przedstawionych w 

dalszej części tego opracowania wynikach badań.  

                                                      
15 Została stworzona przez R. Blake‟a i J. Mouton w 1964 r. Zob. Zarządzanie. Teoria 

i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  

16 K. Roman, Oglivy. Król Madison Avenue, Studio Emka, Warszawa 2010, s. 239. 
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4. Pokolenie Y i jego deficyty kompetencyjne 

Socjologowie określają osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku mia-

nem „pokolenia Y”. Ich cechą wyróżniającą jest podwyższony zakres umiejęt-

ności informatycznych i ubogie umiejętności społeczne (w porównaniu ze star-

szymi pokoleniami). Pokolenie Y jest pierwszym pokoleniem (lecz nie ostat-

nim
17

), które wychowywało się, wykorzystując e-maile, komunikatory interne-

towe i telefony komórkowe od najmłodszych lat. Nie poznało świata bez Inter-

netu. Nie potrafi sobie wyobrazić, że założenie rachunku bankowego trwa 30 

dni, nie zna urzędnika z maszyną do pisania, nie wspominając o czarno-białym 

telewizorze bez pilota. Pojawia się więc realne zagrożenie polegające na tym, że 

koncentracja na komunikacji technologicznej systematycznie pozbawia przed-

stawicieli pokolenia Y możliwości doskonalenia umiejętności społecznych. 

„Ewoluujący mózg, który zaczyna się koncentrować na nowych umiejętno-

ściach technologicznych, coraz bardziej odsuwa się od podstawowych zadań 

społecznych, takich, jak odczytywanie wyrazu twarzy rozmówców czy wy-

chwytywanie kontekstu emocjonalnego z obserwacji subtelnych gestów. Na 

podstawie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wskazano, że 

każda godzina spędzona przy komputerze zmniejsza o blisko trzydzieści minut 

tradycyjne interakcje twarzą w twarz z innymi ludźmi. Wraz z osłabieniem siat-

ki neuronowej odpowiadającej za kontakty z ludźmi nasze interakcje społeczne 

mogą stać się nieporadne, co przejawia się w błędnej interpretacji zachowań 

innych, a nawet w nieumiejętności odczytywania subtelnych przekazów nie-

werbalnych”
18

. Gary Small i Gigi Vorgan ubolewają także, że wraz z osiągnię-

ciem wieku 50 lat przedstawiciele pokolenia Y staną się niezdolni do prowa-

dzenia negocjacji. Gdy niektórzy z nich staną się liderami światowymi pozba-

wionymi kompetencji społecznych, „(…) błędnie oczytany wyraz twarzy czy 

źle zrozumiany gest mogą zdecydować wówczas o wybuchu wojny światowej 

lub utrzymaniu pokoju”. Coraz mniej ludzi czyta książki. Jak wskazują najnow-

sze badania, zbyt częsty kontakt z programami wideo, nawet edukacyjnymi, 

może jednak opóźnić rozwój umiejętności językowych
19

. Oznacza to, że przed-

                                                      
17 Gwoli ścisłości należy zauważyć, że obecne nastolatki gimnazjaliści już nie są klasyfi-

kowani jako przedstawiciele pokolenia Y. Dla nich zarezerwowano osobne określenie: „pokolenie 
Z”. 

18 G. Small, G. Vorgan, iMózg, Vesper, Poznań 2011, s. 15. 

19 Ibidem, s. 49. 
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stawiciele pokolenia Y kształtują swoje umysły, korzystając z nowych techno-

logii. W konsekwencji wypaczeniu ulega kształtowanie umiejętności samo-

dzielnego myślenia. Gdy rodzice dają dzieciom telefon komórkowy, pojawia się 

zagrożenie polegające na tym, że dziecko nie potrafi być zdane wyłącznie na 

siebie, gdyż rodzic jest zawsze do dyspozycji. Telefon komórkowy jest także 

sposobem motywowania dzieci ze strony rodziców. Gdy za telefon komórkowy 

płacą rodzice, uczy to nastolatków, że nagroda (doładowanie telefonu) może 

nastąpić natychmiast. Takie warunki rozwoju zakłócają prawidłowy proces 

kształtowania umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności. Inną 

cecha pokolenia Y jest specyficzna hierarchia autorytetów. Dla „igreków” duże 

znaczenie ma wpływ grupy rówieśniczej. Dzięki istnieniu forów internetowych 

oraz możliwości szybkiego skontaktowania się z koleżankami i kolegami wła-

ściwie każda decyzja życiowa (np. zakup nowych spodnie w sklepie, wybór 

trasy powrotu do domu, wybór przypraw do makaronu itd.) może być i jest 

konsultowana w czasie rzeczywistym. Pokolenie Y traktuje autorytety w sposób 

bardziej przypominający stosunki panujące w społecznościach pierwotnych. We 

wczesnych społeczeństwach pierwotnych, tj. społeczeństwach łowców i zbiera-

czy, autorytet był przypisywany osobie, którą powszechnie uznaje się za kom-

petentną w konkretnej kwestii. Zdolności, jakich wymaga taka kompetencja, 

określają poszczególne okoliczności, jednak ogólnie rzecz biorąc, sprowadzają 

się one do takich wartości, jak doświadczenie, mądrość, wielkoduszność, umie-

jętności, osobowość, odwaga. W większości tychże plemion nie było miejsca na 

żaden trwały autorytet. Pojawiał się on dopiero wtedy, gdy wymagały tego oko-

liczności. Czasami struktura społeczna przewiduje rozmaite autorytety na różne 

okazje, takie jak wojna, rytuał religijny, rozstrzyganie sporów. Taka postawa 

może być zarzewiem konfliktów młodych ze starszymi. Jeśli szef okaże się 

nieudolny w radzeniu sobie z laptopem, to nawet gdyby był świetnym prawni-

kiem, utraci autorytet w oczach młodych pracowników. Kiedy wartości, na 

których opiera się autorytet, zanikają lub słabną, następuje kres samego autory-

tetu. Podobne formy zachowań można obserwować wśród rozmaitych społecz-

ności naczelnych, gdzie o kompetencji nie decyduje siła fizyczna, lecz takie 

cechy, jak doświadczenie i wiedza. W wyniku bardzo pomysłowego ekspery-

mentu przeprowadzonego na małpach Jose Delgado (1967) wykazał, że w sytu-

acji, w której zwierzę dominujące choćby tylko przejściowo utraci cechy kon-
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stytuujące jego kompetencje, straci również autorytet
20

. W tabeli 1 przedstawio-

no cechy specyficzne pokolenia Y z punktu widzenia pracodawców. 

Tabela 1  

Pokolenie Y na rynku pracy w Polsce – dobre i złe wieści dla pracodawców 

Dobre wiadomości Złe wiadomości 

Przedstawiciele pokolenia Y mają wiele 

umiejętności, których nauczyli się często 

poza szkołą, a które są cenne dla 

potencjalnych pracodawców: znają się na 

komputerach. „Potrafią odnaleźć informacje, 

o których istnieniu nawet nie wiedzą” (inna 

sprawa, że często nie wiedzą, co z tymi 

informacjami zrobić).  

Są świetnie przygotowani do poruszania się 

w obszarach związanych z gospodarką 

globalną i różnorodnością kulturową.  

Są zorientowani na pracę zespołową. 

Oceniają się w stosunku do swoich 

rówieśników, tworząc społeczności i dużo się 

ze sobą komunikują. 

Potrafią wykonywać wiele zadań w tym 

samym czasie (90% badanych osób w wieku 

18–24 lat uważa, że słuchanie iPoda w czasie 

pracy zwiększa ich produktywność). 

Młodzież odczuwa nudę, jeśli brakuje im 

ciągłego strumienia bodźców w postaci 

muzyki i obrazu  

Przedstawiciele pokolenia Y nie mają szacunku 

dla prywatności. Zostali wychowani w świecie 

programów typu reality show, takich jak Big 

Brother. Uważają, że prywatność to zbędna 

fanaberia. 

Ponieważ byli od dziecka prowadzeni przez 

rodziców, brak im umiejętności samodzielnego 

podejmowania decyzji. Rodzice planowali ich 

życie w najmniejszych szczegółach. Teraz 

oczekują tego od pracodawcy. Pracodawca 

powinien więc „przejąć rolę mamy”, okazując 

troskę, wyznaczając cele i pomagając w rozwoju 

zawodowym. 

Wysuwają nierealistyczne oczekiwania. 

Przedstawiciele pokolenia Y uważają, że „mogą 

zmienić cały świat w ciągu pierwszego dnia 

pracy”. Problem w tym, że nie mają pojęcia  

o tym, co to znaczy wykonywać odpowiedzialne 

zadania. Zostali wychowani na narcyzów,  

a konfrontacja z rzeczywistością była dla nich 

wielkim przeżyciem. 

Brakuje im cierpliwości. Zostali wychowani  

w środowisku, w którym każde działanie jest 

natychmiast wynagradzane. Nie wiedzą, co to 

znaczy czekać 15 dni na otwarcie rachunku 

bankowego, czekać 2 lata na kupno samochodu 

itd.  

Charakteryzuje ich niższa etyka pracy.  

W Stanach Zjednoczonych 49 badanych 

menedżerów uważa, że etyka pracy wśród 

młodszych pracowników jest niższa. Wielu 

młodym ludziom obce jest podjęcie ciężkiej 

pracy. 

Czasami brakuje im umiejętności 

interpersonalnych, popełniają błędy 

gramatyczne, nie wiedzą, jak prowadzić 

konwersację. Trudniej im rozwiązywać 

codzienne konflikty. Często nie potrafią napisać 

listu, ponieważ na co dzień komunikują się za 

pomocą SMS-ów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Tyler, www.shrm.org, 12.03.2008. 

                                                      
20 Zob. E. Fromm, Mieć czy być?, Rebis, Poznań 2007. 
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5. Oczekiwania pokolenia Y wobec przyszłych przełożonych w świetle 

badań własnych 

W semestrze zimowym w roku akademickim 2010/2011 przeprowadzono 

badanie ankietowe wśród 192 studentów trzeciego roku studiów licencjackich 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem badania było zdiagnozowa-

nie, jakie są oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec swoich przyszłych 

przełożonych oraz jakimi cechami powinien się charakteryzować przywódca 

zarządzający pracownikami z pokolenia Y. W ankiecie zawarto cztery pytania. 

Poniżej przedstawiono omówienie uzyskanych wyników. W pytaniu pierwszym 

poproszono respondentów o dokończenie zdania: „Chciałbym/chciałabym, aby 

mój przyszyły szef (przełożony) był człowiekiem, który...” (rys. 1). 

 

Rys. 1. Oczekiwane cechy przyszłego lidera 

Źródło: opracowanie własne.  

Pytanie było otwarte i można było udzielić na nie maksymalnie trzech od-

powiedzi. W trakcie obróbki danych odpowiedzi bliskoznaczne zostały zaklasy-

fikowane do jednej kategorii. Przykładowo stworzono kategorię „otwarty na 

propozycje członków zespołu”, do której zaliczono 21 odpowiedzi (respondenci 

w ramach tej kategorii wskazywali na takie cechy, jak „liczy się ze zdaniem 
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podwładnych” (6); „otwarty na pomysły pracowników” (2); „otwarty” (6); „do-

cenia nowe pomysły” (1); „ceni zdanie pracowników” (1);. Najczęściej wska-

zywaną cechą była wyrozumiałość (65 wskazań) oraz kompetencja (39) 

i umiejętność pozytywnego motywowania (24). Odsetek wskazań na odpowiedź 

„kompetencja” nie jest wysoki, co oznacza, że nie wystarczy być erudytą 

i omnibusem, aby stać się autorytetem dla pokolenia Y. W kategorii „rozumie 

problemy oraz potrzeby pracowników” znalazło się 19 odpowiedzi: „zrozumie 

moje (wysokie) potrzeby finansowe i odzwierciedli to w wysokiej pensji” (1); 

„rozumie drugiego człowieka” (1); „potrafi postawić się w sytuacji swoich pra-

cowników” (1); „empatyczny” (2); „rozumie, że praca to jedynie część mojego 

życia” (2); „liczy się z potrzebami pracowników”(1). 

Niewielu respondentów (8) oczekuje od swojego lidera inteligencji. Warto 

zwrócić uwagę na dużą liczbę bardzo zrożnicowanych odpowiedzi dotyczących 

stylu życia: „kibic Lecha Poznań” (2); „ma dużo pieniędzy” (1); „nie pali” (1); 

„nie pije alkoholu” (1); „nie je mięsa” (1); „nie bierze narkotyków” (1); „nie 

jest emo” (1); „wie, że budyń to doskonały deser, ale nie nadaje się na sernik” 

(1); „organizuje imprezy firmowe” (1).  

Drugie pytanie dotyczyło zachowań lidera pokolenia Y. Respondenci zo-

stali poproszeni o dokończenie zdania: Chciałbym/chciałabym, aby mój przy-

szły szef (przełożony) unikał następujących zachowań wobec mnie …” (rys. 2). 

Przedstawiciele pokolenia Y najbardziej obawiają się krzyku (32), a wraz 

z „chamstwem” (6), „wyżywaniem się na mnie” (10) i innymi podobnymi daje 

to liczbę ponad 70 wskazań na obawy związane z agresją słowną. Przedstawi-

ciele pokolenia Y boją się także różnych form krytyki: „bezpodstawna, nad-

mierna i niekonstruktywna krytyka” (10); „bezpodstawna” (5); „nadmierna” (1); 

„niekonstruktywna” (2); „niesprawiedliwe ocenianie” (2); „publiczna krytyka” 

(12); „krytyka” (4); „krytyka na każdym kroku” (2); „upomnienia” (1). Trzecie 

pytanie dotyczyło charakterystyki idealnego lidera. Respondenci zostali popro-

szeni o dokończenie zdania: „Według mnie idealny lider to ktoś, kto...” (rys. 3).  
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Rys. 2. Zachowania przyszłego szefa, które nie są akceptowane przez pokolenie Y 

Źródło: opracowanie własne.  

Najwięcej wskazań dotyczyło charyzmy, która jest ponadczasowa, co 

przeczy tezie, jakoby idealny lider dla pokolenia Y musiał odznaczać się specy-

ficznymi cechami, można jedynie spekulować, czy „charyzma” oznacza dla 

różnych pokoleń to samo. Tylko ośmiu respondentów wskazało na umiejętność 

przemówień publicznych: „chce się go słuchać” (2); „potrafi przemawiać” (2); 

„potrafi zaciekawić szerokie grono odbiorców” (2); „wygadany” (1); „umie 

kierować rozmową” (1); „posiada swobodę wypowiedzi publicznych”. Jedena-

stu respondentów najwyraźniej należy do zwolenników autorytarnego stylu 

zarządzania: „potrafi utrzymać podwładnych w ryzach” (3); „potrafi zapanować 

nad grupą” (6); „kontroluje podległą mu grupę” (1); „potrafi utrzymać porzą-

dek” (1).  
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Rys. 3. Cechy idelanego lidera 

Źródło: opracowanie własne.  

Ostatnie pytanie dotyczyło nadania rang czterem konkretnym cechom 

przywódcy. Respondenci zostali poproszeni o nadanie rangi wskazanym ce-

chom lidera, „pod przewodnictwem którego chciałbyś/chciałabyś pracować 

w ciągu najbliższych lat (od najważniejszej (1) do najmniej ważnej (4))”. Naj-

więcej wskazań najwyższych (75) otrzymała cecha: „charyzmatyczny, aby po-

rywał ludzi siłą swojego charakteru”. Poniżej przedstawiono szczegółowe ze-

stawienie odpowiedzi na to pytanie.  

„Mający szeroką wiedzę o świecie, mądry życiowo, oczytany”. 

1 – 6,8% (13) 

2 – 12,0% (23) 

3 – 28,6% (55) 

4 – 52,6% (101) 

„Charyzmatyczny, aby porywał ludzi siłą swojego charakteru”. 
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„Ekspert w dziedzinie profesjonalnej, za którą odpowiada”. 

1 – 23,4% (45) 

2 – 34,9% (67) 

3 – 20,3% (39) 

4 – 21,4% (41) 

„Kreatywny, twórca nowych idei pokazujący podwładnym nowe perspek-

tywy, łamiący schematy myślowe”. 

1 – 30,7% (59) 

2 – 26,0% (50) 

3 – 30,7% (59) 

4 – 12,5% (24)  

Podsumowanie  

Umiejętności przywódcze są kluczowym wyznacznikiem sukcesu zarówno 

małych zespołów, jak i całych narodów. Jak ważne jest przywództwo, na ogół 

okazuje się, gdy organizacje dysponujące porównywalnymi zasobami rywalizu-

ją ze sobą i jedna z nich odnosi sukces w tej rywalizacji. Zwykle najlepszym 

wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy jest osoba przywódcy. Niestety, historia 

Polski jest pełna przykładów zmarnowanych szans na sukces z powodu nie-

udolnego przywództwa. Naturalne więc wydaje się oczekiwanie, aby uczelnie 

w Polsce, szczególnie ekonomiczne, przywiązywały większą wagę do kształto-

wania umiejętności przywódczych wśród swoich absolwentów. W opracowaniu 

przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studen-

tów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z badań tych wyłania się obraz 

pokolenia nastawionego na zapewnienie mu maksymalnego komfortu psychicz-

nego i unikanie sytuacji stresujących. Studenci oczekują jednocześnie przywód-

cy charyzmatycznego, co często jest nie do pogodzenia z ich oczekiwaniami 

braku stresu w pracy. Jak pokazuje praktyka, najbardziej charyzmatyczni przy-

wódcy zwykle bywają bardzo wymagający wobec swoich podwładnych i mało 

tolerancyjni wobec tych, którzy nie realizują ich wizji. Kształcenie umiejętności 

przywódczych wymaga także opracowania specjalnych programów badaw-

czych, związanych z przywództwem w firmach usługowych. Jest to temat mało 

rozpoznany w literaturze, a zasługujący na pogłębione badania. 



290 Jan Fazlagić 

SHAPING LEADER COMPETENCES IN SERVICE ECONOMY  

AS A CHALLENGE FOR UNIVERSITIES 

Summary 

The concept of leadership is a commonly quoted topic and has been subject of re-

search studies for decades now. This paper aims to provide a meaningful contribution to 

leadership studies by drawing the attention of the reader to leadership education in the 

curricula of Polish higher-education institutions. The results of a survey conducted 

among the students of the Poznan University of Economics are presented in the paper. 

The survey investigates the aspirations and expectations of the soon-to-be graduates 

towards their future leaders. The research results may be valuable not only to the scho-

lars interested in the service sector, higher education and labour market but also to those 

interested in sociology and in topics related to „generation Y‟.  

Translated by Jan Fazlagić 
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WDRAŻANIE I CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

JAKOŚCIĄ NA WYDZIALE WYŻSZEJ UCZELNI 

Wprowadzenie  

Funkcjonowanie w realiach gospodarki wolnorynkowej cechującej się du-

żym nasileniem konkurencyjnym determinuje poszukiwanie skutecznych metod 

zarządzania, gwarantujących długotrwały sukces. Dotyczy to również wydzia-

łów uczelni wyższych. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 

na wydziale wyższej uczelni technicznej umożliwia planowanie i realizację 

działań w sposób gwarantujący ich ciągłe doskonalenie, a tym samym przyczy-

nia się do podnoszenia poziomu jakości kształcenia. Celem artykułu jest przed-

stawienie mechanizmu opracowania i wdrażania systemu zarządzania jakością 

na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Zaprezentowany 

tok postępowania jest zgodny z istotą działania zorganizowanego. Walidacją 

podjętych kroków jest uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością 

zgodnego z ISO 9001:2008.  
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1. System zarządzania jakością na wydziale uczelni wyższej  

Jakość procesu kształcenia na uczelni ma bezpośredni wpływ na wiedzę 

i umiejętności absolwentów oraz na opinię, jaką studenci przekazują przyszłym 

kandydatom. Dbanie o poziom tego procesu, jego właściwe planowanie, projek-

towanie, realizację i doskonalenie powinno być czynnikiem kluczowym dla 

zarządzających wydziałem oraz pracowników prowadzących zajęcia i wykłady. 

Narzędziem, które może być pomocne w systemowym podejściu do tego proce-

su, jest system zarządzania jakością.  

System zarządzania jakością służy do kierowania organizacją i jej nadzo-

rowania w odniesieniu do jakości (norma PN-EN ISO 9000, 2006). Jest więc to 

zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i oddziałujących na siebie, 

które prowadzą do zdefiniowania polityki, wyznaczenia celów jej realizacji i ich 

osiągania. Elementami systemu zarządzania jakością są jego procesy, które 

muszą zostać zdefiniowane, zaprojektowane i udokumentowane w taki sposób, 

aby realizować politykę i cele jakości.  

Na wydziale wyższej uczelni system zarządzania jakością jest systemem 

zarządzania ukierunkowanym na jakość pracy, która jest na tym wydziale wy-

konywana zarówno przez pracowników administracji, jak i nauczycieli akade-

mickich oraz studentów w celu realizacji polityki jakości. Polityka jakości Wy-

działu Inżynierii Zarządzania zawiera ogół zamierzeń dotyczących jakości, jest 

formalnie wdrożona i zatwierdzona przez dziekana wydziału oraz przekazana 

do wiadomości pracownikom i studentom wydziału. 

Procesy główne zdefiniowane na wydziale obejmują proces kształcenia, 

który musi być zaplanowany, zorganizowany, sterowany, monitorowany i kon-

trolowany oraz doskonalony. Do działań składających się na proces kształcenia 

należą: 

– przygotowanie procesu kształcenia, w tym: definiowanie kierunków 

studiów, opracowanie programów studiów, opracowanie treści kształ-

cenia, rekrutacja kandydatów, planowanie roku akademickiego, przy-

gotowanie obciążeń dla pracowników katedr i pracowni, a także pla-

nowanie oceny procesu dydaktycznego (hospitacje i ankietyzacja); 

– realizacja procesu kształcenia, w tym: realizacja dydaktyki, nadzoro-

wanie praktyk i staży studenckich, prowadzenie prac dyplomowych, 

przeprowadzenie egzaminu dyplomowego; 
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– ewaluacja procesu kształcenia, w tym: planowanie hospitacji zajęć dy-

daktycznych, hospitacje zajęć dydaktycznych, ocena zajęć przez stu-

dentów, badanie losów absolwentów, przygotowanie i przeprowadzanie 

postępowania dyplomowego, ocena staży i praktyk studenckich. 

Złożoność działań, jakie składają się na proces kształcenia, wynika ze spo-

sobu organizacji pracy samej uczelni, wymagań prawnych z zakresu szkolnic-

twa wyższego oraz zasad pracy przyjętych na danym wydziale. W związku 

z tym system zarządzania jakością musi uwzględniać wszystkie te aspekty oraz 

poddawać je analizie i zapewnić ich właściwe stosowanie i doskonalenie. Poza 

wspomnianymi powyżej aspektami mającymi charakter wewnętrzny skutecz-

ność procesu kształcenia i jakość produktu tego procesu zależy od współpracy 

i dialogu z interesariuszami procesu.  

2. Rola interesariuszy w kształtowaniu systemu zarządzania jakością  

W warunkach powstającej konkurencji na rynku usług edukacyjnych 

uczelnia, która pragnie się rozwijać, jest zobligowana do dostosowywania swo-

jej oferty dydaktycznej zarówno do aktualnych, jak i przewidywanych potrzeb 

jej klientów i innych stron zainteresowanych (interesariuszy
1
) oraz zapewnić 

odpowiedni poziom jakości kształcenia. 

Jakość kształcenia jest wielowymiarowym, wielopoziomowym i dyna-

micznym pojęciem, które odnosi się do misji i celów uczelni oraz określonych 

standardów postępowania. Może zatem przyjmować różne znaczenia w zależ-

ności od grupy uczestniczącej w tym procesie, a także stanowi rezultat właści-

wego rozumienia relacji pomiędzy wciąż zmieniającymi się elementami syste-

mu i jego otoczenia. W świetle tego zapewnianie jakości jest procesem, który 

ma pozwolić na sprostanie wciąż zmieniającym się oczekiwaniom jednostek 

uczestniczących w procesie kształcenia, implikującym konieczność uwzględ-

nienia i włączenia interesariuszy w działania uczelni. W związku z tym pierw-

                                                      

1 Interesariusz, strona zainteresowana to terminy oznaczające jednostki i grupy, które mają 

wpływ na działalność organizacji i jej wyniki oraz/lub na które organizacja wpływa przez swoje 

decyzje, działania i ich skutki. Przykładowymi interesariuszami organizacji są: pracownicy, do-

stawcy, klienci, mieszkańcy społeczności lokalnej, media, administracja publiczna i inne podmio-

ty z szeroko rozumianego otoczenia. Zob. International Finance Corporation, Stakeholder En-

gagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets, 
World Bank Group 2007.  
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szym krokiem, jaki należy wykonać, chcąc zarządzać uczelnią (wydziałem) 

w sposób odpowiedzialny, jest zidentyfikowanie jej interesariuszy. Zidentyfi-

kowanie i uwzględnienie w założeniach budowanego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia oraz jego wymagań (potrzeb i oczekiwań) przyczynia się do 

zbudowania systemu dopasowanego do potrzeb uczelni i umożliwiającego jej 

trwały rozwój. Usługa edukacyjna mająca charakter publiczny jest skierowana 

do specyficznej grupy klientów, takich jak studenci, kadra akademicka, zarząd 

uczelni, pracodawcy, społeczność lokalna czy komisje akredytacyjne. 

Podstawowym odbiorcą jakości kształcenia jest student. Jest bezpośrednim 

beneficjentem usług świadczonych przez uczelnię. Korzysta w danym miejscu 

i czasie z wyników realizowanych w niej procesów dydaktycznych, naukowych 

oraz administracyjnych. Następnym interesariuszem jakości kształcenia, będą-

cym zarówno jej twórcą, jak i konsumentem, jest pracująca na uczelni kadra 

akademicka. Jakość jej pracy jest uzależniona od jakości systemu, w którym 

funkcjonuje, tj. systemu wydziału bądź uczelni. Należy zatem stworzyć jej od-

powiednie warunki pracy, umożliwiające pełne zaangażowanie w proces dydak-

tyczny i dbanie o własny rozwój naukowy. Kolejną grupą zainteresowanych są 

rodzice i opiekunowie studentów. Ich celem jest umożliwienie edukacji swoim 

dzieciom i zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki. Ponadto studia 

wiążą się z nakładami finansowymi poniesionymi przez rodziców, dlatego chcą 

mieć poczucie, że inwestycja ta zaprocentuje w przyszłości. Inną grupą zainte-

resowanych są przyszli pracodawcy, których wymagania zmieniają się wraz ze 

zmianami zachodzącymi w gospodarce. Warunki obecnie panujące na rynku 

pracy stawiają przed szkolnictwem wyższym coraz większe wyzwania. Praco-

dawcy wymagają dostosowania się do szybkiego tempa zmian, a od uczelni, 

aby kształciły w sposób przygotowujący do elastyczności zawodowej. Ostatnia 

grupa to społeczeństwo, gdyż część jego podatków jest przeznaczana na eduka-

cję. Społeczeństwo wymaga, aby uczelnie edukowały w sposób umożliwiający 

pozyskanie specjalistów z różnych dziedzin nauki. 

Zidentyfikowanie i przeprowadzenie analizy wymagań interesariuszy jest 

niezbędne na każdej uczelni, ponieważ w relacjach z interesariuszami uczelnie 

definiują zakres i charakter swojej odpowiedzialności oraz odpowiadają za 

skutki decyzji i działań. Zrozumienie oczekiwań interesariuszy pozwala na do-

trzymanie kroku trendom rynkowym, bycie atrakcyjnym partnerem oraz za-

pewnienie sobie dobrego klimatu do prowadzenia działalności dydaktycznej 

i naukowej. Istotna jest również społeczna „wartość dodana”, a więc zrozumie-
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nie potrzeb społeczności i ich zaspokojenie. Kolejnym krokiem na drodze do 

zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości kształcenia jest włączenie intere-

sariuszy w działania realizowane na uczelni, współdziałanie i budowanie trwa-

łych z nimi relacji.  

2.1.  Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością  

System zarządzania jakością (SZJ), zaprojektowany i wdrożony na wy-

dziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, jest zgodny ze standar-

dem ISO 9001:2008. Prace nad opracowaniem tego systemu, jego zaprojekto-

waniem
2
, wdrożeniem oraz doskonaleniem można podzielić na cztery zasadni-

cze fazy
3
: planowanie przedsięwzięcia związanego z wprowadzeniem SZJ, pro-

jektowanie SZJ, wdrożenie SZJ, utrzymanie i doskonalenie SZJ (eksploatacja 

systemu). Charakterystykę tych faz wraz z czynnościami podejmowanymi na 

poszczególnych etapach zaprezentowano na rysunku 1. 

Decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością na Wydziale Inży-

nierii Zarządzania (WIZ) Politechniki Poznańskiej podjął dziekan wydziału, 

kierując się perspektywą jego rozwoju, dostosowania do wymogów interesariu-

szy, a także potrzebą udokumentowania procesów wewnętrznych celem ich 

prawidłowego planowania, realizowania kontrolowania i doskonalenia. Do ze-

społu roboczego powołano osoby mające wiedzę i wieloletnie doświadczenie 

praktyczne przy opracowywaniu systemów zarządzania w organizacjach róż-

nych branż. Powołano również (zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008) peł-

nomocnika do spraw SZJ, zdefiniowano jego obowiązki i uprawnienia oraz 

wskazano stanowisko pełnomocnika do spraw SZJ w strukturze organizacyjnej 

wydziału. Określając zakres systemu zarządzania jakością, postanowiono sku-

pić się głównie na procesach związanych z kształceniem, a obszar badań na-

ukowych wydziału włączyć w ramy systemu w ciągu najbliższych lat. 

W związku z powyższym zakres systemu zarządzania jakością na WIZ obejmu-

je kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 

i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich i podyplomowych.  

                                                      
2 M. Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Misztal, B. Mrugalska, Projektowanie systemu zarządza-

nia jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 51. 
3
 H. Gołaś, A. Mazur, Wdrażanie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Politech-

niki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 8. 



296 Hanna Gołaś i in. 

 

Rys. 1. Etapy planowania, projektowania i wdrażania SZJ na Wydziale Inżynierii 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej  

Źródło: opracowanie własne.  

Diagnoza wstępna przeprowadzona na wydziale miała na celu ukazanie 

poziomu spełnienia wymagań standardu ISO 9001:2008. Została przeprowa-

dzona z wykorzystaniem autorskiej listy kontrolnej, a udokumentowane wyniki 

tej diagnozy stanowiły dane wejściowe do harmonogramowania prac i podziału 

zadań między członków zespołu roboczego. Kolejnym etapem było opracowa-

nie polityki jakości WIZ, przeanalizowanie jej z punktu widzenia zgodności 

z ogólną strategią wydziału i uczelni, jej zatwierdzenie, a następnie zdefiniowa-

nie wynikających z niej celów jakości. Ponadto zidentyfikowano procesy na 

wydziale, określono ich ramy, a wzajemne powiązania przedstawiono na mapie 

procesów. Określono również, w jaki sposób zadania realizowane w ramach 

procesów zostaną ustandaryzowane i udokumentowane, a następnie przystąpio-

no do opracowywania tej dokumentacji. Ostatnim etapem pracy nad dokumen-

tacją SZJ było opracowanie Księgi jakości WIZ. Po opracowaniu dokumentacji 

oceniono jej zgodność z wymaganiami ISO 9001:2008, a po wprowadzeniu 

wszystkich niezbędnych korekt przedłożono dokumentację do zatwierdzenia 

dziekanowi wydziału. Od tego momentu system zarządzania jakością na WIZ 
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należało uznać za wdrożony. Przeprowadzono szkolenia pracowników wydzia-

łu, rozpowszechniono procedury i standardy wewnętrzne, zaplanowano audyty 

wewnętrzne. Po ich przeprowadzeniu skupiono uwagę na doskonaleniu, propo-

nując działania korygujące i zapobiegawcze w różnych obszarach funkcjono-

wania wydziału. Wyniki audytów oraz działań doskonalących, a także inne 

aspekty eksploatacji SZJ przeanalizowano w trakcie przeglądu zarządzania, na 

którym również zdecydowano o gotowości wydziału do przejścia procedury 

certyfikacyjnej.  

3. Certyfikacja systemu  

Ostatnim etapem projektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością 

jest jego certyfikacja. Szczegółowy proces certyfikacji systemu zarządzania 

jakością przebiega zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce procedurami. 

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej pełnomocnik do 

spraw SZJ sformułował zapytania ofertowe do dwóch jednostek certyfikują-

cych, wskazując liczbę osób zatrudnionych, wyłączenia, charakter działalności, 

rodzaj i zakres certyfikacji. Na podstawie otrzymanych ofert dokonano wyboru 

jednostki certyfikującej – TUV Rheinland. Pełnomocnik do spraw SZJ nawiązał 

kontakt z przedstawicielem wybranej jednostki w celu omówienia szczegółów 

dalszej współpracy, ustalając zadania i obowiązki każdej ze stron. Następnie 

przekazano do zespołu audytorów jednostki certyfikującej dokumentację syste-

mu zarządzania jakością, czyli księgę jakości, procedury, instrukcje i karty pro-

cesów. Audytorzy TUV Rheinland – zgodnie ze swoimi procedurami – prze-

prowadzili na wydziale audyt wstępny w celu zapoznania się z pracą wydziału, 

jego lokalizacją i władzami. W trakcie audytu wstępnego oceniano stopień go-

towości systemu zarządzania jakością do certyfikacji oraz jego dojrzałość. Wła-

ściwy audyt certyfikujący rozpoczął się spotkaniem otwierającym, w którym 

uczestniczyły władze wydziału, zespół przygotowujący wydział do certyfikacji 

oraz dwóch audytorów. W trakcie audytu analizowano dokumenty i zapisy, 

oceniając zgodność działań z wymaganiami normy ISO 9001:2008, wskazywa-

no również na możliwości poprawy. W trakcie spotkania zamykającego audyto-

rzy przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi oraz wskazali silne strony wydzia-

łu. Audyt zakończono rekomendacją systemu do przyznania certyfikatu. Doku-
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ment certyfikatu został przesłany po czterech tygodniach od zakończenia dzia-

łań audytowych.  

4. Utrzymanie i rozwój systemu (w ujęciu formalnym i wykonawczym)  

Uzyskanie certyfikatu dotyczącego systemu zarządzania jakością jest po-

czątkiem drogi w kierunku ciągłego doskonalenia pracy na wydziale i poprawy 

procesu kształcenia, którego efekty będą oceniane przez kolejne roczniki ab-

solwentów. Mechanizmy wbudowane w system zarządzania pozwalają na bie-

żące monitorowanie i ocenianie, czy system jest utrzymywany i doskonalony. 

Służą do tego przede wszystkim audyty wewnętrzne realizowane według za-

twierdzonego harmonogramu, hospitacje zajęć oraz ankietyzacja wykładowców 

i przedmiotów przez studentów.  

Doskonalenie procesów systemu zarządzania jakością odbywa się przez 

pomiary i analizę wskaźników (tab. 1). Zgodnie z przyjętymi zasadami rapor-

towania mierników właściciele procesów zobowiązani są do przedstawiania 

wniosków z pomiaru i zgłaszania propozycji doskonalenia procesów.  

Istnienie każdej organizacji zależy od jej klientów. Wydział Inżynierii Za-

rządzania Politechniki Poznańskiej jest organizacją, dla której jedną z najważ-

niejszych grup klientów są studenci. Kluczowym elementem funkcjonowania 

wydziału jest zatem budowanie odpowiednich relacji ze studentami przez efek-

tywne zarządzanie. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do cyklicznych badań 

ankietowych prowadzonych wśród studentów, które mają pomóc w realizacji 

zasady zarządzania jakością „orientacja na klienta”. Przykład pytań ankieto-

wych przedstawiono w tabeli 2. 

Odpowiedzi na powyższe pytania wskażą kierunki dalszych prac w zakre-

sie poprawy relacji wydział–student. Inne działania, które są podejmowane na 

wydziale w celu doskonalenia systemów zarządzania jakością, dotyczą: rozsze-

rzenia zakresu systemu o proces realizacji badań naukowych, dostosowania 

procesu kształcenia do aktualnych wymagań prawnych, np.  

– dostosowanie wszystkich kierunków studiów do wymogów krajowych 

ram kwalifikacji;  

– doskonalenie zasad planowania roku akademickiego dzięki uszczegó-

łowieniu procedur w zakresie terminów wykonania poszczególnych 

zadań przez pracowników administracyjnych i wykładowców;  
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– doskonalenie procedury wdrażania nowego pracownika do pracy w ka-

tedrze bądź pracowni oraz prowadzenia zajęć.  

Tabela 1 

Przykład oceny procesu  

Ocena i ewaluacja procesu kształcenia 

procedura 
metoda 

i kryteria 
częstotliwość dokumentacja 

osoby 

monitorujące  

i decydujące 

  

Ocena  

i ewaluacja procesu 

kształcenia  

Weryfikacja 

osiągania 

zakładanych 

efektów kształcenia  

Monitorowanie 

efektów kształcenia 

na rynku pracy  

Ocena efektów 

kształcenia przez 

pracodawców 

i rynek pracy 

Ankiety oceny 

studentów 

i absolwent-

tów  

Kryterium: 

trend rosnący  

Raz w roku 

absolwentów  

Dwa razy w roku 

studentów 

 

Zbiorowa ocena 

wyników ankiet  

Protokół ze 

spotkania 

Wydziałowego 

Zespołu ds. JK 

 

Monitorujące: 

prodziekan  

ds. kształcenia 

Wydziałowy 

Zespół ds. JK  

Decydujące: 

dziekan wydziału 

Ocena 

hospitacji zajęć  

Kryterium: 

trend rosnący  

 

Raz w roku  

 

Raporty 

z hospitacji zajęć 

Protokół ze 

spotkania 

Wydziałowego 

Zespołu ds. JK 

Monitorujące: 

prodziekan  

ds. kształcenia 

Wydziałowy 

Zespół ds. JK  

Decydujące: 

dziekan wydziału 

 

Frekwencja 

podczas badań 

ankietowych 

 

Kryterium: 

trend rosnący 

Raz w roku  Zbiorowa ocena 

wyników ankiet  

Protokół ze 

spotkania 

Wydziałowego 

Zespołu ds. JK 

Monitorujące: 

prodziekan  

ds. kształcenia 

Wydziałowy 

Zespół ds. JK  

Decydujące: 

dziekan wydziału 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 2 

Fragment ankiety dotyczącej realizacji przez WIZ zasady „orientacja na klienta”  

Stwierdzenia dotyczące WIZ 

S
p

eł
n

ia
 

S
p

eł
n

ia
 

cz
ęś

ci
o

w
o

 

P
o

w
in

ie
n

, 
al

e 

n
ie

 s
p

eł
n

ia
 

Umożliwia studentom wybór studiowanych 

przedmiotów 

   

Oferuje w bibliotece wydziałowej wystarczające 

zasoby literaturowe i odpowiednią liczbę woluminów 

książkowych 

   

Umożliwia wypożyczenie książek z biblioteki 

wydziałowej na okres wystarczający do zrealizowania 

zadania 

   

Zapewnia elastyczny plan zajęć    

Przeprowadza ankiety umożliwiające rozpoznanie 

aktualne potrzeb i wymagań studentów 

   

Informuje o zmianach w planie, np. mailowo/ 

telefonicznie 

   

Umożliwia studiowanie w języku angielskim na 

wystarczającej liczbie kierunków/specjalności 

   

Aktualizuje wiadomości na stronie internetowej    

Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowanie  

W artykule zaprezentowano mechanizm projektowania i wdrażania syste-

mu zarządzania jakością na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Po-

znańskiej. Poprawność przyjętych rozwiązań podczas opracowywania założeń 

systemu zarządzania jakością została potwierdzona podczas audytu certyfikują-

cego. Wydział Inżynierii Zarządzania otrzymał certyfikat na zgodność z wyma-

ganiami normy międzynarodowej ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia stu-

dentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. Założenia systemu za-

rządzania jakością związane z zasadą ciągłego doskonalenia oraz przyjęte po-
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dejście procesowe umożliwiają podejmowanie skutecznych działań ukierunko-

wanych na podnoszenie konkurencyjności wydziału, realizowanie procesów 

wewnętrznych w warunkach nadzorowanych, a tym samym zapewnianie odpo-

wiedniego poziomu jakości kształcenia będącego istotą funkcjonowania każde-

go wydziału wyższej uczelni.  

THE IMPEMENTATION AND CERIFICATION OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY FACULTY  

Summary 

Functioning in conditions of free market characterized by large competitive inten-

sity determines searching for effective management methods which can guarantee 

a long term success. Such situation concern also particular faculties located at the uni-

versities. The implementation and certification of quality management system at the 

faculty of university of technology enable for planning and realization of activities in a 

way that can guarantee both their permanent improvement and contributes the rising of 

quality education level.  

The purpose of the paper is to present the mechanism of study and implementation 

of quality management system at the Faculty of Engineering Management at the Poznan 

University of Technology. The approach is presented according to the issue of cycle of 

organized activity. The effect of undertaken steps is achievement of quality manage-

ment system certificate in accordance with ISO 9001:2008.  

Translated by Joanna Kałkowska  
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KSZTAŁTOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU 

 ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W UCZELNIACH WYŻSZYCH 

Wprowadzenie  

Podstawowym celem artykułu jest prezentacja procesu kształtowania we-

wnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelniach wyższych w warunkach 

zmieniającej się koncepcji i struktury treści kształcenia. Autorki przedstawiają 

perspektywę procesu zapewnienia jakości zarówno w kontekście czynników 

zewnętrznych, stanowiących prawną i społeczną podstawę budowy systemu, jak 

i czynników wewnętrznych, będących podstawową przesłanką do kształtowania 

właściwej struktury procesu. 

Sposób analizy i przestawiania procesu kształtowania wewnętrznego sys-

temu zapewnienia jakości będzie się koncentrował na: 

– opisie poziomów i zakresów systemu zapewnienia jakości w ujęciu 

ogólnouczelnianym oraz wydziałowym; 

– wskazaniu obszarów, jakie będzie obejmować system; 

– określeniu modelowego procesu kształtowania wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości; 
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– przedstawieniu perspektyw rozwoju systemu. 

Zaprezentowane ujęcie tematu bazuje na doświadczeniach Wydziału Inży-

nierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WIZ PP), nabytych podczas prac 

nad wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN 

ISO 9001:2008, który swoim zakresem obejmuje również wewnętrzny system 

zapewnienia jakości kształcenia. Przyjęte podejście wraz z określonym mode-

lem przyczyni się do systematyzacji i formalizacji podejścia w obszarze kształ-

towania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w uczelniach wyższych.  

1. Czynniki wywołujące potrzebę kształtowania wewnętrznych systemów 

zapewnienia jakości na uczelniach wyższych  

Tworzenie nowej koncepcji szeroko rozumianej jakości na polskich uczel-

niach wyższych jest uwarunkowane koniecznością dostosowywania systemu 

edukacji do regulacji społecznych, prawnych i organizacyjnych, jakie przyjęły 

kraje Unii Europejskiej. Czynniki wpływające na kształtowanie wewnętrznych 

systemów zapewnienia jakości można scharakteryzować w dwóch obszarach: 

po pierwsze, w obszarze zewnętrznych uwarunkowań międzynarodowych 

i krajowych, kreowanych w otoczeniu uczelni; po drugie, w obszarze wewnątrz-

uczelnianych, projakościowych zachowań organizacyjnych. Poszczególne gru-

py czynników przedstawiają się następująco: 

a) do najistotniejszych czynników zewnętrznych należy zaliczyć: 

– Deklarację bolońską podpisaną w 1999 roku przez kraje europejskie. 

Zapoczątkowała tzw. proces boloński koncentrujący się na istotnych 

zmianach i zbliżaniu systemów edukacyjnych poszczególnych państw 

europejskich w celu utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wyższego. Jednym z kluczowych działań w ramach procesu boloń-

skiego jest współdziałanie państw europejskich w zakresie zapewniania 

jakości kształcenia
1
; 

– wyniki prac Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego krajów 

uczestniczących w procesie bolońskim, a w szczególności konferencji 

                                                      

1 Deklaracja Bolońska, Szkolnictwo Wyższe w Europie, Wspólna Deklaracja Europejskich 
Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii 19 czerwca 1999, www.ehea.info, 19.04.2012. 



 Kształtowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelniach wyższych 305 

w Berlinie
2
 (2003), gdzie zadeklarowano stworzenie w każdym kraju 

systemu zapewniania jakości kształcenia, w ramach którego: istnieje 

dobrze zdefiniowany zakres kompetencji wszystkich zaangażowanych 

instytucji; jest dokonywana z udziałem studentów ocena (wewnętrzna 

i zewnętrzna) programów studiów lub instytucji, a jej wyniki są publi-

kowane; funkcjonuje system akredytacji lub podobne procedury, a tak-

że przewidziany jest udział ekspertów zagranicznych oraz realizacja 

innych form współpracy międzynarodowej. Kolejną konferencją istotną 

dla jakości kształcenia była konferencja w Bergen
3
 (2005), gdzie za-

proponowano standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości 

kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 

– działania sieci ENQA (European Network for Quality Assurance in Hi-

gher Education), której Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego 

w Berlinie powierzyła prace wykonawcze związane ze skoordynowa-

niem systemów zapewnienia jakości kształcenia w Europie. Wynikiem 

prac ENQA jest przyjęty na konferencji w Bergen dokument Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Educa-

tion Area
4
. W dokumencie tym zaproponowano standardy i wytyczne 

dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

w uczelni, zewnętrznego systemu oceny jakości programów lub insty-

tucji oraz agencji zapewniania jakości kształcenia („agencji akredyta-

cyjnych”)
5
; 

– zalecenie Parlamentu Unii Europejskiej z 2008 roku w sprawie usta-

nowienia europejskich ram kwalifikacji do uczenia się przez całe ży-

                                                      
2 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Komunikat z konferencji mi-

nistrów ds. szkolnictwa wyższego, Berlin, 19 września 2003 r., www.bologna-berlin2003.de, 

19.04.2012. 
3 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – Realizacja celów, Komunikat z konferencji 

europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Bergen, 19–20 maja 2005 r., www.bologna- 

-bergen2005.no, 19.04.2012. 

4 Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obsza-

rze Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkol-
nictwie Wyższym, Helsinki 2005 r., www.enqa.eu, 19.04.2012.  

5 Analityczne spojrzenie na problem przedstawia: A. Kraśniewski, Proces boloński to już 

10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, s. 48–55; Jakość zarządzania 

w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów – wyniki badań, w: Wyzwania jakości 

zarządzania w szkołach wyższych, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011, s. 319–355. 
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cie
6
. Parlament Europejski określił wspólne zasady zapewnienia jako-

ści, które będą odniesione do kwalifikacji zdobytych w kształceniu 

wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym umieszczonych 

w krajowych systemach kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji; 

– działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która jest niezależną in-

stytucją działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 

na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem komi-

sji jest wspomaganie polskich uczelni publicznych i niepublicznych 

w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców 

obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej
7
; 

– regulacje prawne, w tym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego bezpośrednio 

i pośrednio wpływające na zapewnienie jakości w szkołach wyższych; 

b) za podstawowe czynniki wewnętrzne należy uznać: 

– przyjętą przez uczelnie misję i strategię rozwoju oraz wskazaną we-

wnętrzną politykę jakości pozwalającą na zapewnienie projakościo-

wych wskazań unijnych i krajowych; 

– jakość, kompleksowość i spójność wewnątrzuczelnianych uregulowań 

i procedur zapewnienia jakości; 

– kompleksowość rozumienia procesu jakości (od poziomu zapewnienia 

jakości kształcenia do poziomu zapewnienia jakości we wszystkich 

procesach realizowanych w uczelni); 

– poziom centralizacji/decentralizacji decyzji, funkcji oraz komórek ja-

kościowych w uczelni wraz z hierarchicznymi zależnościami oraz for-

malną strukturą jednostek; 

– determinację i konsekwencję kadry zarządzającej uczelnią oraz po-

szczególnymi jednostkami podstawowymi uczelni we wdrażaniu, reali-

zacji i ewaluacji procesów zapewnienia jakości; 

– postawę kadry akademickiej i studentów w stosunku do realizacji pro-

cesu zapewnienia jakości (szczególnie w obszarze jakości kształcenia) 

i konsekwencji wynikających z podjętych działań; 

– istniejącą na uczelni infrastrukturę informatyczną, wspierającą procesy 

zapewnienia jakości; 

                                                      
6 Dzienniki Urzędowy Unii Europejskiej C 111/01 z 6.05.2008 r. 

7 Fragment Misji Polskiej Komisji Akredytacyjnej www.pka.edu.pl. 
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– postrzeganie jakości jako czynnika konkurencyjności na rynku eduka-

cyjnym zarówno uczelni krajowych, jak i zagranicznych.  

2. Charakterystyka wewnętrznego systemu zapewnienia jakości  

Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym to wszelkie pla-

nowane i systematyczne działania bezpośrednio związane z utrzymaniem 

i podwyższeniem jakości kształcenia i badań, niezbędne do stworzenia odpo-

wiedniego stopnia zaufania odnośnie do tego, że usługa edukacyjna spełni usta-

lone wymagania jakościowe „klientów” wewnętrznych i zewnętrznych
8
. Gwa-

rancję spełnienia wymagań ma zapewnić zaprojektowany, wdrożony i ciągle 

doskonalony system jakości kształcenia, którego kluczowymi elementami są 

zewnętrzne i wewnętrzne systemy jakości.  

Systemy wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyż-

szych odnoszą się zarówno do szczebla centralnego (uczelniane systemy za-

pewnienia jakości kształcenia), jak i do podstawowych jednostek organizacyj-

nych – wydziałów (systemy wydziałowe). Przyjęte na szczeblu centralnym 

uczelniane systemy definiują ramy uwarunkowań i działań związanych z jako-

ścią kształcenia oraz zawierają ogólne zasady i wytyczne dotyczące jakości 

kształcenia na wydziałach. Ich celem nadrzędnym jest tworzenie warunków do 

budowania kultury jakości, a także wspomaganie rozwoju i projakościowych 

działań poszczególnych wydziałów. Konieczność tworzenia wydziałowych 

systemów wynika z tego, że oprócz wspólnych celów, które chce osiągnąć 

uczelnia, każdy wydział ma swoją specyfikę, funkcjonuje w odmiennym oto-

czeniu i w związku tym wymaga zbudowania szczegółowych procedur postę-

powania. Model struktury uczelnianego i wydziałowego systemu zapewnienia 

jakości przedstawiono na rysunku 1.  

                                                      
8 E. Skrzypek, System zapewnienia jakości, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, 

Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyż-
szego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001, s. 118. 
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Strony zainteresowane

SYSTEM ZARZĄDZANIA POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ

Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia

WYDZIAŁ WYDZIAŁ  INŻYNIERII 

ZARZĄDZANIA

Wydziałowy system zapewnienia 

jakości kształcenia

WYDZIAŁ B

Wydziałowy system zapewnienia 

jakości kształcenia

WYDZIAŁ n

Wydziałowy system zapewnienia 

jakości kształcenia

Jakość kształcenia Jakość kształcenia Jakość kształcenia

Strony zainteresowane Strony zainteresowane Strony zainteresowane

 

Rys.1. Model struktury uczelnianego i wydziałowego systemu zapewnienia jakości 

Źródło: opracowanie własne.  

System zapewnienia jakości kształcenia (SZJK) na Wydziale Inżynierii 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej ustanowiono zgodnie z Uchwałą Senatu 

Akademickiego Politechniki Poznańskiej w sprawie wprowadzenia uczelniane-

go systemu zapewniającego jakość kształcenia. Podstawowe założenia i cele 

systemu zapisano w dokumencie Wydziałowy system zapewnienia jakości 

kształcenia i zatwierdzone przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania. 

Realizacja postawionych celów była podstawowym determinantem kształ-

tującym strukturę systemu i jego procesowy charakter. Zbudowany na wydziale 

system zapewnienia jakości kształcenia obejmuje zakresem procesy główne 

(proces kształcenia, proces badań naukowych) oraz wspomagające. W każdy 

z procesów jest wbudowany model PDCA ciągłego doskonalenia. Przykład 

procesu przedstawiono na rysunku 2.  

Pomiar, analiza i doskonalenie to główne zasady systemu. Ich realizację 

umożliwia systematyczne stosowanie takich narzędzi zapewnienia jakości 

kształcenia, jak:  

– anonimowe ankiety dotyczące realizacji obowiązków dydaktycz-

nych, wypełniane dobrowolnie przez studentów wydziału (zgodnie 

z zarządzeniem rektora Politechniki); 
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Kryteria budowania

 programów kształcenia

PROCES

Przygotowanie procesu kształcenia

- projektowanie programów

- zatwierdzanie programów

- przegląd programów

- modyfikacja i aktualizacja programów

Monitorowanie i analiza 

przygotowania procesu 

kształcenia

Działania korygujące, 

zapobiegawcze

 i doskonalące

Działania korygujące, 

zapobiegawcze

 i doskonalące

Działania korygujące, 

zapobiegawcze

 i doskonalące

PROCES
Ewaluacja procesu 

kształcenia

Monitorowanie i analiza 

ewaluacji procesu 

kształcenia

PROCES

Realizacja procesu 

kształcenia

Monitorowanie i analiza 

realizacji procesu 

kształcenia

P D

CA

P D

CA

P D

CA

 

Rys. 2. Proces „Kształcenie studentów”  

Źródło: opracowanie na podstawie Księgi jakości WIZ.  

– opinie absolwentów wydziału o programie nauczania, kadrze dydak-

tycznej, organizacji i warunkach procesu kształcenia oraz osiąganych 

efektach edukacji; 

– okresowe hospitacje zajęć (zgodnie z planem opracowanym przez Wy-

działowy Zespół ds. Jakości Kształcenia); 

– ocena zgodności tematu z kierunkiem studiów; 

– profesjonalne przygotowanie pedagogiczne doktorantów i młodszych 

pracowników dydaktycznych; 

– opinie studentów odbywających praktyki, dotyczące oczekiwań praco-

dawców odnośnie do kwalifikacji, umiejętności i wiedzy studentów 

i absolwentów danego kierunku. 

Sukces w realizacji postawionych celów i przyjętych w polityce jakości 

wydziału zobowiązań jest uzależniony nie tylko od skuteczności realizowanych 

procesów, lecz także od spójności systemu ustanowionego na wydziale z syste-

mem ogólnouczelnianym. Narzędziem zapewniającym tę spójność i jednocze-

śnie umożliwiającym pomiar osiągnięć jest zbudowana na wydziale „mapa stra-

tegii” oraz system miar i wskaźników umożliwiających monitorowanie stopnia 

realizacji celów, przedstawiony na rysunku 3.  
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MISJA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Kształcenie na wszystkich poziomach studiów wyższych oraz prowadzenie badań naukowych 

i badawczo rozwojowych w zakresie szeroko rozumianej  Inżynierii  zarządzania i zarządzania przedsięwzięciami  

inżynieryjnymi, w zgodzie z potrzebami społeczeństwa w rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy.

STRATEGIA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

ZAMIERZENIA - CELE

PERSPEKTYWY POMIARU OSIĄGNIĘĆ KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU

STRONY ZAINTERESOWANE

Zapewnienie satysfakcji stronom 

zainteresowanym, poprzez programy

i efekty kształcenia na realizowanych 

kierunkach studiów spełniające ich 

wymagania

PROCESY WEWNĘTRZNE

Zapewnienie efektywności realizacji 

procesów głównych

i procesów wspomagających 

BADANIA I ROZWÓJ

Zapewnienie, że pracownicy WIZ mają 

niezbędne kompetencje do realizacji 

procesu kształcenia i badań naukowych

oraz wspomagania ich efektów

Partycypacja stron zainteresowanych

Zapewnienie satysfakcji stron zainteresowanych poprzez:

- skuteczny system komunikacji (prezentowanie oferty i osiągnięć Wydziału),

- włączenie stron zainteresowanych w proces podejmowania decyzji

- aktywny udział stron zainteresowanych w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji

  procesu kształcenia,

- promowanie wspólnych osiągnięć.  

Efektywność procesów wewnętrznych

- infrastruktura (ilość sal dydaktycznych, laboratoryjnych, wyposażenie sal,

  laboratoriów, oprogramowanie),

- komunikacja wewnętrzna pomiędzy pracownikami wydziału oraz pomiędzy

  pracownikami i studentami,

- aktywny udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizacji 

  procesów głównych.

- publikacje w wydawnictwach krajowych i zagranicznych,

- udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach,

- udział i prowadzenie prac badawczych i projektowych,

- udział w stypendiach i stażach krajowych oraz zagranicznych,

- uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.

FINANSE

Pozyskiwanie i efektywne 

wykorzystanie zasobów finansowych

Wolumen i struktura środków finansowych

- wartość środków pozyskanych z NCN, projektów UE, ekspertyz i projektów

  realizowanych na rzecz podmiotów gospodarczych,

- koszt utrzymania infrastruktury,

- koszty działalności dydaktycznej.

Kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych

 i administracji

MISJA, WIZJA, STRATEGIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Misją Politechniki Poznańskiej jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych 

oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi 

i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni 

i w kontakcie ze społeczeństwem.

 

Rys. 3. Mapa strategii Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej  

Źródło: opracowanie własne.  
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3. Proces kształtowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości  

Podejmując problematykę kształtowania wewnętrznego systemu zapew-

nienia jakości kształcenia, należy przyjąć odpowiedni model, na którym system 

ten będzie się opierał. Najprostszym modelem uwzględniającym istotę ciągłego 

doskonalenia, stanowiącą podstawę prawidłowego funkcjonowania systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, jest cykl ciągłego doskonalenia Deminga
9
.  

Kształtowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na 

Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej można podzielić na 

następujące etapy: 

– określenie obszarów objętych wewnętrznym systemem zapewnienia ja-

kości kształcenia; 

– ustalanie celów dla zdefiniowanych obszarów; 

– powołanie jednostki odpowiedzialnej za opracowanie i wdrożenie we-

wnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na WIZ; 

– sformalizowanie zasad pracy komisji; 

– planowanie zadań – harmonogramowanie prac komisji; 

– realizacja planów; 

– okresowa ocena wyników; 

– ciągłe doskonalenie realizowanych działań. 

Na rysunku 4 zaprezentowano model kształtowania wewnętrznego syste-

mu zapewnienia jakości kształcenia, oparty na idei ciągłego doskonalenia De-

minga.  

Cele dla poszczególnych obszarów wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia definiowane są zgodnie z zasadą SMART, od angielskich 

słów: Simple (prosty) Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Re-

levant (istotny), Timely defined (określony w czasie)
10

. Jednostką odpowie-

dzialną za opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jako-

ści kształcenia na WIZ jest Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia, a zasady pracy komisji określono w Regulaminie Pracy 

                                                      
9 Cykl ciągłego doskonalenia Deminga, inaczej zwany cyklem PDCA lub kołem Deminga, 

to koncepcja zarządzania jakością złożona z czterech stale powtarzających się cyklów czynności: 

planowania (Plan), wykonywania (Do), sprawdzania (Check), doskonalenia (Act). Zob. H. Gołaś, 

A. Mazur, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 

10 Więcej o problematyce definiowania celów zgodnie z zasadą SMART w: H. Gołaś, 

A. Mazur, Wdrażanie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2011. 
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Komisji ds. WSZJK. Zadania pracy komisji są planowane i dokumentowane 

w harmonogramie prac opracowywanym na każdy rok akademicki. Do podsta-

wowych zadań komisji należy m.in. planowanie przeglądów i weryfikacji pro-

gramów studiów, rozwijanie współpracy z przedstawicielami studentów, anga-

żowanie ich w działania związane z podnoszeniem jakości kształcenia na wy-

dziale, opracowywanie standardów w postaci procesów, procedur i regulami-

nów (np. regulamin prac dyplomowych, praktyk studenckich, procedura Zasady 

oceniania studentów i słuchaczy), opracowywanie planów hospitacji i badania 

satysfakcji studentów. Uzyskane wyniki podczas pracy w ciągu roku akademic-

kiego są analizowane na przeglądach zarządzania odbywających się do końca 

każdego roku kalendarzowego. Efektem analizy wyników hospitacji, ankietyza-

cji, audytów wewnętrznych i innych metod pozyskiwania informacji o poziomie 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest opracowanie planu 

działań doskonalących, w którym jednoznacznie określone zostaną zarówno 

perspektywy doskonalenia, jak i rozwoju wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia.  

 

Rys. 4. Model wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na WIZ PP 

Źródło: opracowanie własne.  
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4. Podsumowanie i perspektywy rozwoju wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości  

Znowelizowana w 2011 roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz 

z dokumentami wykonawczymi stwarza nowe perspektywy w tym obszarze 

tworzenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w polskich szkołach 

wyższych. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 paź-

dziernika 2011 roku w sprawie prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia
11

, § 11 pkt 1 określa podstawowe cele, zakres oraz zada-

nia wewnętrznego sytemu zapewnienia jakości: „Wewnętrzny system zapew-

nienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydak-

tycznego powinien uwzględniać wszystkie formy weryfikowania efektów 

kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny doko-

nywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy oraz wnioski 

z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni”. Natomiast model 

działań zmierzający do ewaluacji wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

przedstawiono w § 11 pkt 2: „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

uczelni przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki, ocenę 

efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia”.  

W konsekwencji przyjętych rozwiązań prawnych najważniejszą perspek-

tywą rozwojową wewnętrznych systemów zapewnienia jakości będzie stworze-

nie nowej kompleksowej oceny jakości kształcenia, której przedmiotem badania 

staną się efekty kształcenia i ich zgodność z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego
12

 oraz założonymi celami kształcenia. Rozwój pozo-

stałych procesów stanowiących wewnętrzny system zapewnienia jakości będzie 

miał w stosunku do tej perspektywy charakter służebny. 

W związku z powyższym rozwój systemu zapewnienia jakości na Wydzia-

le Inżynierii Zarządzania PP będzie koncentrował się na realizacji działań do-

skonalących, szczególnie w obszarze zapewnienia jakości kształcenia oraz do-

stosowywania jego procedur i narzędzi do wymogów Krajowych Ram Kwalifi-

                                                      
11 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. 

w sprawie prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (DzU 2011,  

nr 243, poz. 1445). 

12 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (DzU 2011, nr 253, poz. 1520). 
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kacyjnych. W ramach działań doskonalących i rozszerzających jego zakres zo-

staną podjęte również prace zmierzające do zintegrowania pozostałych proce-

sów realizowanych na wydziale (szczególnie w obszarze badań naukowych 

i obsługi technicznej) z istniejącym systemem.  

Zaprezentowane w artykule podejście do kształtowania wewnętrznego sys-

temu zapewnienia jakości na wydziale integruje w sobie zarówno wymogi for-

malne, jakie stawiają przed uczelniami przepisy prawa unijnego i krajowego, 

jak i chęć podnoszenia jakości realizowanych procesów objętych systemem 

zarządzania jakością, zgodnym z normą ISO 9001:2008.  

SHAPING THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM  

AT THE UNIVERSITY 

Summary  

The principal purpose of the paper is to present the process of shaping internal 

quality assurance system at the university in condition of changing concept and struc-

ture of education content. The authors present the perspective of quality assurance 

process both in a context of external factors that constitute legislative and social basis 

for creating the system as well as internal factors which are the fundamental condition 

for shaping the proper process structure. The way of analysis and presenting the shaping 

process of internal quality assurance system will be concentrated on:  

– description of level and scope of quality assurances system in a general 

context of university and faculty, 

– appointed the areas which the system will involve,  

– description of the model process of shaping internal quality assurances sys-

tem,  

– presenting the system development perspective.  

The presented issue was based on the experiences of Faculty of Engineering Man-

agement of Poznan University of Technology acquired while working on implementa-

tion and certification of quality management system in accordance with PN-EN ISO 

900: 2008 which involve also the internal quality assurance system of education. The 

accepted approach with described model will cause to the both systematization and 

formalization approach in a shaping the internal quality assurance system at the univer-

sities.  

Translated by Joanna Kałkowska  
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SPOŁECZNE KONSEKWENCJE MARKETINGU W EDUKACJI 

Wprowadzenie 

Dla wielu pytanie o to, czy marketing jest potrzebny szkołom, jest zapew-

ne retoryczne. We współczesnym świecie organizacji marketing jest niezbędny. 

Zajmujący się tą problematyką wskazują wiele powodów, dla których należy 

dzisiaj wprowadzać instrumenty marketingowe do szkół i innych organizacji 

publicznych. W artykule zwrócono uwagę na niektóre negatywne społeczne 

skutki marketingu w szkołach, które w toczonym dyskursie są pomijane lub 

traktowane marginalnie. 

1. Marketing w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych 

i obywatelskich  

Marketing prężnie rozwija się w organizacjach nastawionych na zysk i nie 

wymaga to szczegółowego tłumaczenia. Wpływ mają na to m.in. przewaga 

podaży nad popytem, nasycenie rynku różnorodnością dóbr, konkurencja, nie-

przewidywalność i głębokość przemian otoczenia, rosnące wymagania i ocze-

kiwania konsumentów, skracanie cyklu życia produktów, globalizacja rynków, 
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rozwój nowych technologii informacyjnych
1
. Dotarcie z informacją o produkcie 

i zachęcenie do jego nabycia staje się zadaniem coraz trudniejszym, wymagają-

cym coraz bardziej wymyślnych strategii, stosowania wyrafinowanych technik 

wpływu społecznego i coraz większych środków finansowych. Dla organizacji 

komercyjnych marketing jest jak tlen – warunkuje przeżycie na rynku. Po-

wszechnie stosowany, ma rozmaite skutki społeczne. Konsekwencje „ometko-

wanego” świata między innymi opisała Naomi Klein w wydanej w 2000 roku 

książce pt. No logo, profetycznie akcentując również znaczenie niezależnych 

środowisk, dzisiejszych „oburzonych”, w sprzeciwie wobec neoliberalnej ide-

ologii wolnego rynku
2
.  

Marketing nie jest jednak zarezerwowany współcześnie tylko dla organi-

zacji komercyjnych. Marketingowe myślenie powoli adaptuje się w sektorze 

publicznym i organizacjach obywatelskich. „Okazuje się, że marketing jest 

najlepszą platformą planowania w instytucji publicznej, która może zaspokajać 

potrzeby obywateli i dostarczać im rzeczywistą wartość” – przekonują Philip 

Kotler i Nancy Lee
3
. Podobnie uważa Adrian Sargeant, który zwraca uwagę, że 

uznanie grup społecznych za klientów zmusi osoby odpowiedzialne za marke-

ting w organizacjach non profit do precyzyjnego określania wymagań tychże 

klientów
4
. Marketing może, według autora, podnieść poziom zadowolenia 

klienta, pomóc w pozyskiwaniu funduszy, pomóc organizacji w określeniu jej 

wyróżniających kompetencji, wyznaczyć organizacjom ramy działania.  

Również zdaniem Andrzeja Limańskiego i Ireneusza Drabika, w przypad-

ku współczesnych organizacji non profit, nie powinno być w ogóle problemem 

to, czy stosować działania marketingowe, lecz – jak je stosować, by odnieść 

korzyści
5
. Autorzy zwracają uwagę, że marketing w organizacjach non profit 

powinien dotyczyć ułatwienia procesu wymiany między organizacją a odbior-

cami jej usług, aby mogły być zaspokojone pewne potrzeby społeczne i wypeł-

niona misja społeczna organizacji. Warto dodać, że w najnowszej definicji mar-

                                                      
1 Zob. np. K. Andruszkiewicz, I. Escher, S. Kaczmarczyk, K. Pawlak-Kołodziejska, J. Pe-

trykowska, M. Schulz, Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń, 2011. 

2 N. Klein, No logo, Świat Literacki, Izabelin 2004. 

3 P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 10. 

4 A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 

5 A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa 2007, 

s. 53. 
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ketingu sformułowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu 

(AMA) akcentuje się właśnie realizację społecznych celów przez organizacje 

i w związku z tym społeczną odpowiedzialność biznesu. Według tej definicji 

marketing jest to działalność (aktywność), zbiór instytucji i procesów polegają-

cy na tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu oraz wymianie ofert mających 

wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczeństwa jako całości
6
. 

A priori zakłada się więc, że powszechna i oczywista jest zgoda na korzy-

stanie z reguł i narzędzi marketingu. „Początkowo kontrowersyjna teza o moż-

liwości pozagospodarczego wykorzystania marketingu obecnie nie jest już kwe-

stionowana”
7
 – konstatują Limański i Drabik. Czy rzeczywiście nie ma już żad-

nych zastrzeżeń?  

2. Marketing w szkołach 

Jan Fazlagić w podobnym jak wymienieni powyżej autorzy tonie wymie-

nia powody, dla których warto wprowadzać koncepcje marketingu do edukacji. 

Definiując zarządzanie marketingowe w szkole, pisze „Marketingowe zarzą-

dzanie to propozycja dla dyrektorów polskich szkół, jak przyciągnąć uczniów w 

warunkach niżu demograficznego i jak nowatorsko zarządzać placówką”
8
. We-

dług tego autora koncepcja zarządzania marketingowego pomoże rozwiązać 

problemy z malejącym naborem uczniów, brakiem entuzjazmu ze strony kadry 

nauczycielskiej, małym zaangażowaniem rodziców w pracę szkoły, brakiem 

funduszy (pozyskiwaniem sponsorów)
9
. Fazlagić pisze: „szkoły muszą wpro-

wadzić zasady marketingu do swojego funkcjonowania”
10

. Proces owego 

„wprowadzania” i adaptacji marketingu postępuje – co stwierdza na podstawie 

przeprowadzonych badań Hanna Hall
11

, powołując się na opinie badanych dy-

rektorów szkół i podając powody stosowania działań marketingowych w szkole, 

                                                      
6 Andruszkiewicz i in., Marketing…, s. 18. 

7 A. Limański, I. Drabik, Marketing …, s. 53. 

8 J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli, Warszawa 2003, s. 6. 

9 Ibidem, s. 7. 

10 Ibidem, s. 89. 

11 H. Hall, Marketing w szkolnictwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 225. 
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takie jak konieczność konkurowania o klientów i pozyskiwania środków finan-

sowych, niż demograficzny, potrzeba informowania środowiska, kształtowania 

wizerunku szkoły i rozpoznawania oczekiwań jej klientów
12

.  

Analizując podawane powody wprowadzania marketingu do szkół i zesta-

wiając je z definicją marketingu w sektorze publicznym, akcentującą podpo-

rządkowanie instrumentów i działań marketingowych celom społecznym orga-

nizacji, można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście pośród tych wszystkich 

powodów znajdują się cele społeczne realizowane przez szkołę. W przytoczo-

nych wyżej publikacjach dotyczących marketingu w szkołach powtarzają się 

dwa powody: wygrywanie konkurencji z innymi szkołami o uczniów i szukanie 

sponsorów, którzy kupią w ten sposób możliwość promocji własnej firmy (mar-

ki) wśród uczniów (także nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły). 

W dalszej części artykułu przedstawiono niektóre potencjalne skutki społeczne 

realizacji tych właśnie celów, koncentrując się na negatywnych konsekwen-

cjach wprowadzania marketingu do szkół. 

3. Konkurencja między szkołami o uczniów 

Konkurowanie ze szkołami z bliskiego sąsiedztwa może utrudniać lub wy-

kluczać możliwość współpracy między nimi. Jeżeli szkoły będą „konkurować 

o klienta”, gdyby posłużyć się językiem marketingu, to w takim kontekście 

w ich interesie nie będzie prowadzenie wspólnych działań, wymiana doświad-

czeń, uczenie się od siebie, wzajemna pomoc itd. Więcej, przygotowując kam-

panie promocyjne, być może będą one starały się wykazywać „wady” konku-

rencyjnej szkoły, a na pewno przekonywać o swojej „lepszej” ofercie i zabiegać 

o poparcie wpływowych osób w społeczności lokalnej. Należy się zastanowić, 

jaki cel społeczny realizują te szkoły i jakie są społeczne skutki takich lokal-

nych kampanii.  

Badania pokazują, że potencjał leżący w samych organizacjach nie wy-

starczy, by skutecznie realizować ważne cele społeczne. Potrzebna jest współ-

praca między organizacjami, oparta na wzajemnym zaufaniu. „Nie uczymy się 

współpracy, bo nie ufamy ogólnie innym ludziom (…)” – wynika z badań nad 

                                                      
12 Ibidem. 
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warunkami i jakością życia Polaków, prowadzonych przez Czapińskiego
13

. 

Działania marketingowe nie będą służyły zmianie tej sytuacji i budowaniu kapi-

tału społecznego, tylko – w postaci kolejnej małej cegiełki – raczej utrwalać 

będą status quo, i to w instytucjach, dla których wyzwaniem jest dzisiaj uczenie 

współpracy opartej na zaufaniu. Konkurując z innymi, szkoła w pewnym sensie 

realizuje ukryty program. Konkurowanie między szkołami o uczniów wiąże się 

z prowadzeniem działań, w które angażowani są uczniowie. Uczestnicząc 

w akcjach promocyjnych, wyjazdach do innych szkół, „dniach otwartych”, tar-

gach edukacyjnych itp., uczą się oni nie tylko przedsiębiorczości, lecz także 

doświadczają, jak „działa” marketing; uczą się konkurowania, a nie współpra-

cowania z innymi. Utrwala się przekonanie, że taki jest rzeczywisty świat doro-

słych i panujące w nim reguły – bardziej liczy się wyścig i miejsce w rankin-

gach niż współpraca między ludźmi i organizacjami. 

Przekonanie, że młodzi ludzie potrzebują takiej „rozgrzewki” rynkowej 

przed wkroczeniem w dorosłość i podjęciem pracy zawodowej, być może jest 

złudne. Znamienne są podawane przez Andreas Salchera informacje dotyczące 

wyborów kariery zawodowej przez absolwentów Harvard Business School. 

Przez dziesięciolecia, jak pisze autor, absolwenci tej szkoły preferowali pracę 

w bankach inwestycyjnych, międzynarodowych firmach doradczych i przemy-

śle. Obecnie, co wynika z oficjalnych statystyk tej szkoły, do 25% najlepszych 

absolwentów podejmuje pracę w organizacjach społecznych albo pozarządo-

wych i trend ten coraz bardziej się wzmacnia. „Najlepsi absolwenci nie chcą 

więcej zarabiać, ale chcą widzieć większy sens swojej pracy” – podsumowuje 

Salcher
14

.  

Konkurowanie między szkołami doprowadza niekiedy do sytuacji, w któ-

rej jedna z nich ma duży nabór uczniów – niewspółmierny do swoich możliwo-

ści lokalowych, a druga otwiera zbyt mało oddziałów. Dzieje się tak za zezwo-

leniem władz, które nie reagują na tę patologiczną sytuację. Uczący się do póź-

nych godzin wieczornych uczniowie w przepełnionych klasach to nie najlepszy 

argument za tym, że konkurencja sprzyja podnoszeniu jakości. Rezultatem ta-

kiego konkurowania szkół jest zaplanowanie procesu edukacyjnego niesprzyja-

                                                      
13 Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, 

T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, www.diagnoza.com, 10.04.2012. 

14 A. Salcher, Utalentowany uczeń i jego wrogowie, Wydawnictwo Oświatowe POSZE, 

Rzeszów 2009, s. 68. 
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jące uczeniu się i postawa dyrektorów, którzy – nie chcąc dopuścić do zwolnień 

nauczycieli – będą utrzymywali tę patologiczną sytuację i dążyli do podobnej 

wielkości naboru w kolejnym roku. Okazuje się więc, że priorytetowym celem 

szkoły w takim położeniu jest utrzymanie stanu zatrudnienia nauczycieli. Wyj-

ściem z tego błędnego koła jest, po pierwsze – zrozumienie przez zarządzają-

cych szkołami, że ich celem jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju 

ucznia i to powinno być priorytetem w podejmowanych decyzjach; po drugie  

– przeciwdziałanie takim sytuacjom przez stworzenie odpowiednich regulacji 

prawnych na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego. Warto dodać, że 

szkoła, która nie uzyskała satysfakcjonującego naboru, może oczekiwać nie 

pomocy ze strony władz, ale raczej decyzji o jej rozwiązaniu, co tłumaczy się 

względami finansowymi. Konkurencja służy więc prowadzeniu działań, które 

mają przede wszystkim umożliwić przetrwanie szkoły, co jest – jak pisze Jan 

Łuczyński
15

 – drugorzędnym jej celem, zaś podstawowym powinno być wspie-

ranie indywidualnego rozwoju uczniów. 

Rezultatem konkurowania między szkołami jest również możliwość przy-

czyniania się do powodowania procesu społecznej ekskluzji, doświadczania 

nierównego statusu społecznego. Budowanie za pomocą kampanii promocyj-

nych wizerunku szkoły elitarnej, zwłaszcza w liceach ogólnokształcących, 

i wykorzystywanie rankingów jako narzędzi marketingowych buduje przekona-

nie części uczniów, rodziców i nauczycieli o ich wyjątkowości i wyjątkowej 

pozycji społecznej. Innym z kolei pokazuje, że ich status społeczny jest niższy 

przez fakt „nieprzynależenia” do elit. Promocja szkoły pomaga w utrwalaniu 

społecznego wizerunku szkoły elitarnej, nawet jeżeli zbudowanego wcześniej, 

i równocześnie podsyca poczucie nierówności społecznej. W konsekwencji 

część młodych ludzi czuje dyskomfort, wstyd, poczucie mniejszej wartości 

z racji uczęszczania do „słabej” szkoły. Nie do końca przekonuje tu kontrargu-

ment, który zapewne może paść, że zawsze istniały „dobre” i „słabe” szkoły 

i takie poczucie towarzyszyło młodym ludziom również kilkadziesiąt lat temu. 

Nie szło bowiem to w parze z medialnym rankingowaniem szkół i naciskiem na 

medialnie nagłaśniane konkurowanie.  

Wizerunkowo stworzony obraz „dobrej” szkoły nie jest równoznaczny 

z wysoką jakością prowadzonych w niej procesów edukacyjnych. Rankingi nie 

                                                      
15 J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. 
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są wiarygodną miarą jakości pracy szkół, ale w społecznym odbiorze taką się 

stają. Szkoły, odwołując się do nich, choćby na swoich stronach internetowych, 

aprobują więc i utrwalają fikcję. Współcześnie w szkołach kładzie się nacisk na 

umiejętność rozwiązywania przez uczniów testów (jako formy oceny wiedzy 

ucznia po ukończeniu kolejnych etapów edukacyjnych)
16

. Dzieje się tak między 

innymi dlatego, że wyniki egzaminów zewnętrznych decydują o miejscu szkoły 

w tworzonych rankingach i wpływają na ocenę funkcjonowania szkoły przez 

organ prowadzący oraz środowisko lokalne. Na ćwiczenie umiejętności rozwią-

zywania testów przeznacza się więc dodatkowe godziny, zatrudnia się nawet 

firmy, które przeprowadzają próbne egzaminy zewnętrzne. Dzieje się to kosz-

tem czasu, który na lekcjach mógłby być przeznaczony na uczenie innych waż-

nych umiejętności. Zorientowanie na wyniki osiągane w egzaminach zewnętrz-

nych paradoksalnie zuboża więc proces edukacyjny, a jest podyktowane między 

innymi względami konkurencyjnymi. W jakimś sensie z konkurencją związane 

jest również rankingowanie szkół z wykorzystaniem skal staninowych („szu-

fladkowanie” gimnazjów jako szkół sukcesu, wspierających, neutralnych, wy-

magających pomocy, szkół niewykorzystanych możliwości).  

Kathleen Lynch pisze, że szkoły, kierując się wymaganiami rynku, zabie-

gają o przyjmowanie uczniów najbardziej atrakcyjnych pod względem eduka-

cyjnym, i w ten sposób stosują systemy przyjęć utrwalające podział na klasy 

społeczne
17

. Atrakcyjność edukacyjna dotyczy nie tylko zdolności dziecka, lecz 

także jego pochodzenia, dlatego bardziej atrakcyjni dla szkół w systemie ryn-

kowym są rodzice wykształceni, mający odpowiednią pozycję społeczną, sta-

nowiący bogatszą część społeczeństwa (rodzice z klasy średniej i wyższej 

w krajach zachodnich). To dzięki nim – w większym stopniu zainteresowanym 

i zaangażowanym w edukację swoich dzieci – szkoła uzyska lepsze wyniki 

i status. Mechanizm ten utrwala istniejące podziały i przeczy jednemu ze sztan-

darowych haseł polityki edukacyjnej w Polsce, dotyczącej wyrównywania szans 

edukacyjnych.  

                                                      
16 E. Putkiewicz, Programy i podręczniki gimnazjalne – proces powstawania i ich ocena 

przez nauczycieli, w: Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, red. E. Wosik, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002. 

17 K. Lynch, Oświata jako miejsce zmiany: dbanie o równość i przeciwdziałanie niespra-

wiedliwości, w: Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 36. 
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4. Pozyskiwanie funduszy przez szkoły  

Pozyskiwanie funduszy przez organizacje publiczne i obywatelskie jest dla 

niektórych z nich warunkiem bytu, jak w przypadku organizacji pozarządo-

wych, które muszą zabiegać o donatorów, by móc realizować swoje cele. Insty-

tucje publiczne uzyskują środki finansowe na działalność w całości lub części 

z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jak pokazu-

je praktyka, są to środki zbyt małe, by organizacje publiczne mogły prowadzić 

działalność na satysfakcjonującym społeczeństwo poziomie. Poszukują one 

zatem dodatkowych źródeł finansowania. Warto się zastanowić, czy zabieganie 

szkół o wsparcie finansowe wśród sponsorów może, mimo oczywistych korzy-

ści, budzić wątpliwości. Poza wymienionymi w literaturze zagrożeniami doty-

czącymi współdziałania organizacji non profit i podmiotów komercyjnych – 

związanymi m.in. z utratą wiarygodności organizacji non profit w związku 

z angażowaniem się w działania przynoszące wymierne korzyści partnerowi 

komercyjnemu czy pogorszeniem wizerunku w przypadku współdziałania 

z partnerem komercyjnym niecieszącym się dobrą opinią w otoczeniu
18

 – warto 

zwrócić uwagę na te, które dotyczą skutków istotnych z punktu widzenia wpły-

wu sponsoringu na uczniów. 

Sponsoring z definicji nie jest bezinteresowną pomocą udzielaną przez 

firmy w imię dobra publicznego. W przypadku wsparcia finansowego szkół 

przez rodziców uczniów czy lokalne przedsiębiorstwa odpowiedniejszym ter-

minem wydaje się mecenat – jako autentyczna i bezinteresowna pomoc. 

W przypadku sponsorów korporacyjnych, chętnie angażujących się w działania 

marketingowe na terenie szkół, sytuacja wygląda jednak zgoła odmiennie. 

Przywoływana na początku artykułu Naomi Klein przekonująco opisuje ten 

problem w swojej książce. Pisze o osaczaniu dzieci i młodzieży przez wszech-

obecne marki znanych firm, które – sponsorując szkołom sprzęt sportowy, 

książki, komputery itp. – zawłaszczają jej przestrzeń i to nie tylko przez wizual-

ną obecność w postaci plakatów, billboardów, naklejek czy innych form rekla-

my wizualnej lub napojów i przekąsek. Obecność sponsorów widoczna jest 

również w procesie dydaktycznym, choćby w postaci konkursów na temat wie-

dzy o danej marce czy projektów, które ściśle wiążą się ze sponsorem. Angażu-

jąc dzieci w tego typu działania, wyraża się zgodę na tworzenie więzi między 

                                                      
18 A. Limański, I. Drabik, Marketing…, s. 145–146. 
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firmą a dzieckiem, budowanie pozytywnego nastawienia dziecka do marki, 

budowania lojalności wobec marki – tego wszystkiego, o co zabiegają sponso-

rzy. Poniekąd więc szkoły przyczyniają się w ten sposób do kształtowania 

klientów oddanych danej marce i są wykorzystywane w rynkowej rywalizacji 

między korporacjami. W tej sytuacji mniej przekonująca staje się teza o słusz-

ności działań związanych z pozyskiwaniem sponsorów dla szkół. Pojawia się tu 

oczywiście niełatwy do rozwiązania dylemat, jak radzić sobie z zapewnieniem 

szkole odpowiednich środków finansowych do jej dobrego funkcjonowania 

i jak równocześnie zadbać o to, by uczniowie nie ponosili społecznych kosztów 

marketingowej rywalizacji przedsiębiorstw. Na pewno jest to problem, z którym 

szkoły nie mogą być pozostawione same sobie, bez odpowiedniego wsparcia 

instytucji odpowiadających za politykę oświatową i finansowanie szkół. 

5. Rynkowy dyskurs edukacji – konkluzje 

„Dyskurs edukacji w czasach współczesnych staje się coraz bardziej dys-

kursem rynku. Prawdę, Piękno, Dobro – triadę wartości, na straży której ma stać 

szkoła, wypiera nowa trójca – Klient, Rynek, Usługa”
19

 – zauważa Henryk Mi-

zerek, podejmując temat współczesnych dyskursów jakości edukacji w Polsce. 

O szkole mówi się językiem rynku, językiem marketingu; uczniowie stają się 

klientami albo jednym z rynków
20

, podobnie jak rodzice czy absolwenci. Szkoły 

przygotowują „ofertę edukacyjną” lub „oferują usługi edukacyjne”. Ważne jest 

„zadowolenie klienta”, misja szkoły, wizja, cele strategiczne, wizerunek szkoły, 

promocja szkoły, rankingi, targi edukacyjne itd. Taki językowy obraz świata 

wykorzystuje się jako jeden z kodów w narracji o współczesnej polskiej szkole. 

Warto zatem dziś zastanawiać się, na ile język ten determinuje myślenie o edu-

kacji i wpływa na postrzeganie celów funkcjonowania szkoły, na ile również 

rynkowe idee konkurowania wpływają na tworzenie polityki oświatowej na 

szczeblu lokalnym i krajowym, nobilitują międzynarodowe wyścigi w postaci 

testów PISA („całe narody drżą przed PISA”
21

). Być może należy ponownie 

                                                      
19 H. Mizerek, Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc, w: Jakość eduka-

cji…, s. 17. 

20 J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie…, s.93. 

21 A. Salcher, Utalentowany uczeń…, s. 204. 
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poczynić refleksję nad zasadnością wykorzystywania marketingu w szkolnic-

twie i celami jego stosowania. Rozważyć, czy nie ma racji Jan Łuczyński, do-

wodząc, że błędne jest przekonanie o tym, iż mechanizmy konkurencji, znako-

micie sprawdzające się w gospodarce, objawią swą pozytywną moc także 

w sferze oświaty
22

. 

Powracając do koncepcji stosowania marketingu w organizacjach publicz-

nych, w których postuluje się jego wykorzystanie w celu zaspokajania określo-

nych potrzeb społecznych i wypełniania misji przez organizacje, istotę marke-

tingu w szkołach można by odczytać jako zbiór zasad, technik, narzędzi i dzia-

łań służących przede wszystkim promowaniu edukacji. Podejmowane inicjaty-

wy wobec docelowych grup odbiorców – uczniów, nauczycieli, rodziców 

uczniów i środowiska lokalnego – w takim ujęciu dotyczyłyby problemów 

związanych z podstawowymi celami szkoły, tzn. dydaktycznymi, wychowaw-

czymi, profilaktycznymi, i bliższe byłyby idei marketingu społecznego z jego 

główną funkcją edukacyjną.  

SOCIAL CONSEQUENCES OF MARKETING IN EDUCATION  

Summary 

The article introduces question of use of marketing in school system. Reasons 

showing legitimacy of use marketing in schools described in literature on the subject are 

briefly presented. Afterwards the author emphasizes social consequences of introduction 

of marketing tools in schools, focusing on negative aspects of competition between 

schools for students and getting funds from sponsors.  

Translated by Joanna Kołodziejczyk  

                                                      
22 J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne…, s. 7. 
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Wprowadzenie  

Uczelnie wyższe odgrywają wiodącą rolę we wszystkich aspektach życia 

i działalności zarówno pojedynczego człowieka, jak i całych społeczeństw, 

począwszy od kultury, a na gospodarce skończywszy.  

Poza tym dynamika i rozwój współczesnych przedsiębiorstw wymagają 

doskonalenia i dostosowywania systemu zarządzania do zmieniających się wa-

runków otoczenia, które są kształtowane przede wszystkim przez rynek klien-

tów i konkurentów. Przedsiębiorstwa poszukują więc optymalnych rozwiązań, 

które pozwolą im odnieść sukces na rynku
1
. Podobnie jest na uczelniach, które 

wdrażają nowe rozwiązania w celu zadowolenia klientów (studentów).  

Podstawą najnowszych koncepcji kształcenia jest uczenie przez doświad-

czenie. Coraz częściej stosuje się metody polegające na angażowaniu studentów 

w działania twórcze, pobudzające do kreatywności.  

Uczelnie, chcąc podwyższyć standardy nauczania, wzbogacają swoją ofer-

tę, wykorzystując różne metody do usprawnienia procesu kształcenia. W proce-

                                                      
1 J. Mazurczak, W. Ptak, Wybrane problemy wdrażania centrów odpowiedzialności 

w przedsiębiorstwach przemysłowych – studium przypadku, w: Zalety i wady zakupów dokonywa-

nych za pośrednictwem Internetu w kontekście zakupów tradycyjnych, red. M. Fertsch, S. Trzcie-
liński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005. 
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sie edukacji coraz częściej wykorzystuje się najnowsze środki dydaktyczne, 

możliwości technologii informacyjnej i osiągnięć techniki. Tak zwane aktywne 

nauczanie to m.in. zadania projektowe, zadania zespołowe, studia przypadków, 

symulacje, systemy komputerowe itp., które pozwalają na pełny rozwój właści-

wych kompetencji i umiejętności studentów.  

1. Metody procesu kształcenia  

Termin „metoda” pochodzi od greckiego słowa methodos i oznacza bada-

nie, sposób badania, drogę dochodzenia do prawdy. Natomiast metoda kształce-

nia oznacza wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności na-

uczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założo-

nych zmian w osobowości uczniów
2
. 

Metody nauczania stosowane we współczesnej edukacji można podzielić 

na pięć grup
3
: 

1. Metody podające – metody asymilacji wiedzy, do których należą: 

a) wykład informacyjny; 

b) pogadanka; 

c) opowiadanie; 

d) prelekcja; 

e) anegdota; 

f) odczyt; 

g) objaśnienie lub wyjaśnienie. 

2. Metody problemowe, które są stosowane w nauczaniu to: 

a) wykład problemowy; 

b) wykład konwersatoryjny; 

c) klasyczna metoda problemowa; 

d) metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, in-

scenizacja, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna. 

3. Metody eksponujące: 

a) film; 

                                                      
2 Metody nauczania i formy pracy, referat na posiedzenie szkoleniowe RP ZSO w Starej 

Wojskiej opracowała mgr Małgorzata Galanciak, www.szkolnictwo.pl, 11.04.2012. 

3 Ibidem. 



 Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej 327 

b) sztuka teatralna; 

c) ekspozycja; 

d) pokaz połączony z przeżyciem. 

4. Metody programowane mogą być prowadzone z użyciem: 

a) komputera; 

b) maszyny dydaktycznej; 

c) podręcznika programowanego. 

5. Metody praktyczne – ułatwiają uczniom bezpośrednie poznanie rzeczy-

wistości oraz pozwalają na wykorzystanie zdobytej przez nich wiedzy w roz-

wiązywaniu problemów praktycznych. Do grupy tej należą : 

a) pokaz – polega na demonstrowaniu naturalnych przedmiotów lub 

ich modeli, zjawisk, wydarzeń lub procesów i objaśnianiu ich 

istotnych cech; 

b) ćwiczenia przedmiotowe – polegają na wielokrotnym wykonywa-

niu pewnych czynności dla nabycia wprawy i uzyskania coraz 

wyższej sprawności w działaniach intelektualnych i praktycznych; 

c) ćwiczenia laboratoryjne – studenci samodzielnie przeprowadzają 

eksperymenty biologiczne, chemiczne, fizyczne itd. Eksperymenty 

te pozwalają na formułowanie pewnych uogólnień, ilustrowanie 

wcześniej poznanych praw, zasad i reguł (tradycyjna metoda labo-

ratoryjna), ułatwiają studentom przewidywanie zjawisk i proce-

sów, których jeszcze nie znają (problemowa metoda laboratoryj-

na); 

d) ćwiczenia produkcyjne – sprowadzają się do bezpośredniej reali-

zacji zadań wytwórczych. Przebiegają według następującego 

schematu: 

– uświadomienie sobie przez uczniów celu, warunków i środków oraz 

efektu końcowego realizacji danego zadania; 

– opracowanie projektów, rysunków i modeli prac, które mają być wy-

konane oraz harmonogramu czynności; 

– przygotowanie materiałów i narzędzi; 

– wykonanie prac; 

– samokontrola, kontrola i ocena wykonanych prac; 

e) metoda projektów – polega na spontanicznym rozwiązywaniu wy-

branego zagadnienia w jego naturalnych warunkach (tzn. tam, 
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gdzie problem występuje rzeczywiście) przez samodzielne i wolne 

od schematów rozumowanie i działanie; 

f) metoda przewodniego tekstu. 

Gry dydaktyczne są pewną formą zabawy podlegającej dokładnie sprecy-

zowanym regułom. Wyróżnia się gry symulacyjne, decyzyjne i psychologiczne. 

Gry symulacyjne polegają na odtwarzaniu bardziej złożonych sytuacji proble-

mowych. Są to najczęściej różnego rodzaju gry strategiczne. Przedmiotem sy-

mulacji jest w nich określona rzeczywistość. Uczą, że podjęcie określonych 

działań wpływa na zmianę tej rzeczywistości. 

Zajęcia powinny mieć zróżnicowane formy kształcenia, gdyż mają przygo-

tować studentów do pracy w różnych sytuacjach i układach społecznych. Waż-

nym zadaniem jest wyrobienie umiejętności pracy indywidualnej oraz zbioro-

wej. W realizacji celów kształcenia i wychowania szczególne znaczenie ma 

praca w grupach, ponieważ sprzyja realizacji celów społeczno- 

-wychowawczych, uczy odpowiedzialności, umiejętności podporządkowania 

się, gotowości udzielania pomocy innym oraz partnerstwa. Rozwija także ak-

tywność poznawczą oraz samodzielność, zwiększa wiarę we własne siły, obiek-

tywizuje proces samooceny i sprzyja obiektywizmowi w ocenianiu innych. 

Wybór odpowiednich metod nauczania oraz form pracy zależy od wielu 

czynników, wśród których najważniejsze to: specyfika przedmiotu nauczania, 

cele operacyjne zajęć, zakres posiadanej przez studentów wiedzy i umiejętności, 

środki dydaktyczne będące do dyspozycji oraz warunki pracy
4
. 

2. Zastosowanie symulacji w dydaktyce  

Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladu-

je się rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie są 

realizowane w świecie realnym. Poza tym symulacja jest specyficzną sytuacją, 

w której role odgrywane są zgodnie z ich obrazem w świecie realnym. Celem 

symulacji jest pokazanie pewnego procesu od początku do końca.  

W literaturze przedmiotu występują rozmaite ujęcia terminu „symulacja”. 

Zamiennie stosuje się takie pojęcia, jak symulacje, symulacje społeczne, gry 

symulacyjne. Kłopoty definicyjne nie wynikają z nowatorstwa metody, a są 

                                                      
4 Ibidem. 



 Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej 329 

raczej konsekwencją różnych sposobów naśladowania rzeczywistości i różnych 

sposobów wykorzystywania symulacji w praktyce pedagogicznej
5
. 

Poza tym symulacja to także zbiór czynności prostych lub złożonych, które 

polegają na naśladowaniu zachowania się pewnego układu (systemu). Syste-

mem tym jest np. przedsiębiorstwo lub jego system produkcyjny. Wyniki naśla-

dowania mogą być wykorzystane przez tego, który odwzorował określony 

układ, lub przez obserwatora. Z punktu widzenia celu symulacji można wyróż-

nić trzy jej typy
6
: 

– symulacja, która ma na celu zrozumienie zasad funkcjonowania układu 

(systemu) i jego właściwości, które trudno jest określić na podstawie 

analizy formalnej układu. Przykładem może być badanie skompliko-

wanego układu produkcyjnego, np. linii montażowej; 

– symulacja, która ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji przez 

dostarczenie argumentów i informacji o ewentualnych konsekwencjach 

decyzji, które mogłyby być podjęte (zadania warunkowe typu: jeżeli 

podejmiesz decyzję x, to uzyskasz sytuację y); 

– symulacja, której podstawowym celem jest wyszkolenie pewnych ludzi 

w dziedzinie podejmowania decyzji w warunkach określonych przez 

system, np. ekonomistów czy decydentów w trakcie gier decyzyjnych. 

Symulacja jest jedną z najlepszych metod rozwijania umiejętności strate-

gicznego myślenia, zarządzania przedsiębiorstwem i całościowego spojrzenia 

na biznes.  

Dydaktyka jest obszarem działań praktycznych, w którym metody symula-

cyjne wykorzystuje się najbardziej efektywnie. Symulacja należy do kształcenia 

aktywnego, w którym z założenia uczący się stanowi czynny element gry symu-

lacyjnej. Można powiedzieć, że coraz częściej w dydaktyce stosuje się symula-

cje, które odzwierciedlają funkcjonowanie przedsiębiorstw
7
. 

Zajęcia w formie symulacji są prowadzone na Politechnice Poznańskiej 

w ramach kierunków logistyka oraz zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarzą-

                                                      
5 www.gimnazjum2.q4.pl, 14.04.2012 

6 W. Borucki, Symulacja systemów zarządzania, w: Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, 
PWE, Warszawa 1996; Ch.Y. Feuvier, La simulation des systemem, Dynod, Paryż 1971. 

7 B.G. Wandor, Metody symulacyjne w teorii organizacji i zarządzania, konferencja Symu-

lacja Systemów Gospodarczych – Trzebieszowice 1982, TNOiK, Wrocław 1982; 
www.ioz.pwr.wroc.pl, 11.04.2012. 
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dzania
8
. Dotychczas w nauczaniu zagadnień produkcyjnych w ramach zajęć 

zarządzanie produkcją stosowano opisowe, bierne formy nauczania. W ich trak-

cie studenci poznawali podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego, jednak 

zaobserwowano u nich trudności z właściwym zrozumieniem istoty procesu 

produkcyjnego w przedsiębiorstwie. W celu zrozumienia zagadnień szczególnie 

użyteczne okazało się zastosowanie symulacji w ramach zajęć dydaktycznych. 

Do ich planu wprowadzono zajęcia w formie symulacji, aby przybliżyć rzeczy-

wisty obraz procesu. W przypadku tego typu zajęć niezbędne jest właściwe 

przygotowanie prowadzącego oraz szczegółowo zaprojektowany scenariusz
9
. 

Zajęcia projektowe z wykorzystaniem symulacji procesów produkcyjnych 

odbywają się w kilkunastoosobowych zespołach (10–15 osób) z wykorzysta-

niem klocków, które służą do tworzenia gotowego wyrobu. Studenci dostają do 

zrealizowania zadanie projektowe, polegające na zorganizowaniu produkcji 

w stworzonym przez siebie przedsiębiorstwie produkcyjnym (od stworzenia 

nazwy przedsiębiorstwa po zbudowanie wyrobu gotowego dla ostatecznego 

klienta). Drogą losowania każdemu się przydziela określone stanowisko w fir-

mie, np. klienta, dostawcy, kierownika produkcji, magazyniera, kontrolera jako-

ści, pracownika na linii produkcyjnej oraz obserwatora. Głównymi wymaga-

niami stawianymi studentom na zajęciach projektowych są
10

: 

– pozyskanie informacji o realizowanym procesie (np. technologii pro-

dukcji, cyklu produkcyjnym). Zazwyczaj studenci w celu znalezienia 

opisu cyklu produkcyjnego procesu przeszukują Internet lub nawiązują 

kontakty z zakładami lub instytucjami, które realizują dany proces. 

Opracowany w ten sposób projekt charakteryzuje wysoki poziom 

zgodności z rzeczywistością; 

– opracowanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia symulacji 

procesu technologicznego. Dla każdego ze stanowisk należy opracować 

niezbędną dokumentację – karty technologiczne, instrukcje montażu, 

                                                      
8 Do końca roku akademickiego 2009/2010 w ramach Wydziału Informatyka i Zarządzanie, 

a od nowego roku akademickiego w ramach Wydziału Inżynierii Zarządzania.  

9 N. Pawlak, K. Grzybowska, Zrozumieć Lean Production – usprawnianie procesu produk-

cyjnego, w: Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji – studia przypadków, red. 
K. Grzybowska, Ł. Hadaś,Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 63–75. 

10 N. Pawlak, I. Kudelska, The use of the production systems in didactics, w: Efficiency of 

production processes, red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Publishing House of 
Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 229 
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kartę kontroli jakości, kartę wydania towaru z magazynu i od dostawcy 

oraz kartę zamówień części itp.;  

– odpowiednie wprowadzenie zmian do procesu, żeby zorganizować 

sprawnie działający proces produkcyjny, który pozwoli na zrealizowa-

nie zamówień, by uzyskać jak największą efektywność przy maksy-

malnym zadowoleniu klienta. 

W celu przeanalizowania procesu produkcyjnego podczas zajęć przepro-

wadzone są dwie symulacje. W trakcie mierzy się czasy realizacji poszczegól-

nych zamówień klienta i trwania operacji. Po przygotowaniu dokumentacji 

technologicznej następuje pierwsza symulacja procesu produkcyjnego. Po prze-

prowadzeniu pierwszego procesu studenci przystępują do rozmowy na temat 

powstałych w jej trakcie sytuacji i dochodzą do wniosku, że konieczne są zmia-

ny. Aby zmiany były efektywne, każda z osób pracujących na danym stanowi-

sku musi wypowiedzieć się na temat tego, co powinno zostać zmienione w jej 

pracy. Studenci zauważają swoje niedociągnięcia i widzą, co mogliby zrobić 

lepiej. Zazwyczaj dużo uwag odnośnie do przeprowadzonych symulacji mają 

obserwatorzy. Następnie nauczyciel przekazuje studentom teorię z zakresu me-

tod doskonalących proces. Studenci muszą wybrać odpowiednie narzędzia 

i uwzględnić swoje uwagi, by stworzyć doskonalszy proces produkcyjny. Jeśli 

dokonano doboru metod i narzędzi, rozpoczyna się druga symulacja, po której 

następuje jej podsumowanie
11

.  

Symulacje przeprowadzone na zajęciach przebiegają w kilku fazach. Naj-

ważniejsza jest faza przebiegu symulacyjnego, ponieważ dostarcza studentom 

nowych wiadomości, powoduje zaangażowanie w pracę zespołową i tworzy 

nowe doświadczenia. 

W wyniku realizacji zajęć studenci powinni szczególnie opanować: 

– praktyczne zrozumienie procesu produkcyjnego; 

– tworzenie potrzebnej dokumentacji w celu realizacji tego procesu, np. 

kart technologicznych i montażowych; 

– obliczenia potrzebne do analizy procesu, np. wskaźnik OEE, czas taktu, 

wykres obciążenia. 

Podstawowym celem symulacji w dydaktyce jest doskonalenie konkret-

nych umiejętności i uczenia się na własnych błędach, które są popełniane 

w czasie zajęć, a nie w normalnym życiu. Poza tym błędne zachowania podda-

                                                      
11 Ibidem. 
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wane są korekcie i powtarzane do skutku, a częste treningi są podstawą w osią-

gnięciu sprawności w działaniu. W konsekwencji prowadzi to do uzyskania 

określonej wiedzy, umiejętności i sprawności w rozwiązywaniu problemów.  

Inne cele dydaktyczne zajęć z wykorzystaniem symulacji to umiejętność 

pracy zespołowej, utrwalenie wiedzy, a przede wszystkim nauczenie studenta 

umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami i metodami wykorzy-

stywanymi w produkcji.  

3. Microsoft Dynamics AX 2009 na zajęciach dydaktycznych 

Następnym środkiem dydaktycznym wspierającym proces kształcenia jest 

system klasy ERP, który pozwala na tworzenie aplikacji internetowych za po-

mocą wewnętrznych narzędzi. Obejmuje takie obszary, jak finanse, handel, 

logistyka, produkcja, projekty. System jest wykorzystywany przez studentów do 

laboratorium oraz symulacji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z naci-

skiem kładzionym głównie na zarządzanie produkcją i logistyką. Dzięki wdro-

żeniu na Wydziale Inżynierii Zarządzania systemu klasy ERP jest możliwe wie-

loaspektowe badanie tendencji rynkowych rozwoju i wdrażania tego typu apli-

kacji, zwłaszcza w odniesieniu do stopnia rzeczywistego osiągania wewnętrznej 

integracji przedsiębiorstwa. Baza danych została oparta na rzeczywistych nor-

matywach procesu technologicznego przedsiębiorstwa przemysłu meblarskiego, 

a uwaga wdrażających skupiona na module produkcji, który został wdrożony 

jako jeden z pierwszych na potrzeby edukacji studentów w ramach przedmiotu 

zarządzanie produkcją. Podczas wdrożenia wykonano także odwzorowanie 

modeli zamawiania i metod obliczania wielkości partii. Następną fazą imple-

mentacji były działania związane ze stworzeniem modelu referencyjnego dla 

warunków organizacyjno-produkcyjnych
12

.  

Realizowane zajęcia laboratoryjne pozwalają na prezentację studentom lo-

giki funkcjonowania systemu MRP. W prowadzonej na wydziale działalności 

edukacyjnej problematyka systemów informatycznych dotyczy nie tylko ich 

funkcjonowania, lecz także ich wyboru, metodyki wdrażania oraz współpracy 

z podmiotami wdrażającymi. Zagadnienia te są poruszane na zajęciach dla stu-

dentów trybu dziennego, zaocznego oraz studiów podyplomowych. Na potrzeby 

                                                      
12 www.microsoft.com/poland/dynamics/rozwiazania/iizpp.mspx, 14.04.2012. 
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edukacji studentów poznających w praktyce funkcjonowanie algorytmu MRP 

przygotowano instrukcje do zajęć laboratoryjnych, obejmujących m.in. defi-

niowanie pozycji magazynowych, tworzenie nowej listy składowej, tworzenie 

nowej marszruty, tworzenie wykresów Gantta, badanie obciążeń gniazd pro-

dukcyjnych itd. Wśród studentów największe uznanie znalazł interfejs graficzny 

Axapty – a szczególnie wizualizacja drzewa listy składowej (BOM) (rys. 1), 

łatwość budowy nowych wyrobów oraz wizualizacje planów produkcyjnych 

w postaci wykresu Gantta
13

.  

uzupełnianie 
pozycji 

magazynowych

3%
wizualizacja 

wykresu Ganta
35%

edytowanie 
marszruty

12%

wizualizacja 
listy 

materiałowej

50%

 

Rys. 1. Wyniki ankiety dotyczącej zajęć z wykorzystaniem systemu klasy ERP  

Źródło: opracowanie własne.  

System AX 2009 znajduje na Wydziale Inżynierii Zarządzania bardzo sze-

rokie zastosowanie dydaktyczne. Podstawową korzyścią dla studentów jest 

możliwość kontaktu z nowoczesnym systemem klasy MRP/ERP, co zwiększa 

ich wartość na rynku pracy jako przyszłych użytkowników tego rodzaju syste-

mów w obszarze planowania produkcji i logistyki. Pracując na zajęciach labora-

toryjnych z Microsoft Dynamics AX 2009, studenci poznają bardzo istotną 

                                                      
13 Ibidem. 
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kwestię konfigurowania logistycznych parametrów przepływu w systemach 

klasy MRP/ERP oraz jej wpływ na efektywność przepływu strumieni materia-

łowych. Mają także możliwość wszechstronnego opanowania w praktyce dzia-

łania dobrze poznanego w teorii algorytmu planowania potrzeb materiałowych 

(MRP). Oprócz zajęć laboratoryjnych z zarządzania produkcją, Axapta jest 

wykorzystywana w ramach ćwiczeń projektowych o nazwie zintegrowane in-

formatyczne systemy zarządzania oraz w ramach studiów podyplomowych pod 

nazwą: Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką. Ze względu na wielo-

języczność Axapty szkolą się również na niej studenci wymiany zagranicznej 

w ramach przedmiotu Computer Integrated Manufacturing
14

.  

Microsoft Dynamics AX 2009, w szczególności moduł związany z obsza-

rem magazynowania, jest wykorzystywany również na zajęciach laboratoryj-

nych z przedmiotu systemy informatyczne w logistyce na kierunku logistyka. 

Studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjami zarządzania magazynem. 

Po zrealizowaniu zajęć powinni wiedzieć, jakie dokumenty występują w we-

wnętrznym obrocie towarowym, potrafić realizować transakcje wewnętrznego 

obrotu towarowego i umieć śledzić skutki realizacji transakcji oraz rozumieć 

zasady prowadzenia wewnętrznej gospodarki magazynowej.  

Podsumowanie  

Symulacja z wykorzystaniem klocków na zajęciach dydaktycznych pozwa-

la przybliżyć studentom problemy organizacji produkcji. Ponadto zrealizowany 

projekt ukazuje również wartość poprawnej komunikacji między pracownikami 

w czasie trwania symulacji oraz znaczenie dobrze przygotowanych dokumen-

tów, z których wynika proces technologiczny danego produktu, jak ponadto 

obowiązki każdego uczestnika symulacji. Dzięki symulacji studenci mogą rów-

nież zaobserwować powstające błędy i je wyeliminować. 

Zastosowanie systemu Axapta oferuje studentom wiedzę i umiejętności 

z zakresu podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, technik wytwa-

rzania z obszaru technologii. Student nabywa umiejętności organizowania kom-

puterowo zintegrowanych systemów i procesów wytwarzania oraz potrafi za-

rządzać systemami produkcyjnymi, np. z zastosowaniem metod MRP I, MRP 

II, alokacją stanowisk produkcyjnych.  

                                                      
14 Ibidem. 
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Poza tym inteligentne systemy edukacyjne są najwyżej zorganizowanymi 

systemami komputerowego wspomagania procesu edukacji, które mogą być 

zarówno narzędziem wspomagającym pracę nauczyciela i ucznia, jak i środka-

mi służącymi do samokształcenia. Sprawiają, że przy pewnym minimalnym 

wyposażeniu sprzętowym ucznia (np. komputer podłączony do sieci interneto-

wej), dostępność materiałów dydaktycznych i systemów wspomagających pro-

ces samokształcenia może się stać powszechna. Wysoki poziom interakcji za-

warty w tych systemach sprawia, że proces nauczania, uczenia się staje się pro-

cesem aktywnym i skutecznym
15

.  

USE OF METHOD SUPPORTING THE PROCESS OF EDUCATION  

AT THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

Summary  

The chapter provides tools such as simulation and computer tools that are used as 

a method of supporting the process of education at the University of Technology. The 

authors describe the use of building blocks to simulate the production process in the 

classroom teaching. Then is described the computer program Microsoft Dynamics AX 

2009.  

Translated by Izabela Kudelska, Natalia Pawlak  

                                                      
15 N. Pawlak, I. Kudelska, Systemy klasy ERP – Axapta w dydaktyce, w: Multimedia 

w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009. 
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STANDARDY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE  

EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA  

NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH 

Wprowadzenie  

Sektor zdrowia w każdym społeczeństwie i kraju odgrywa strategiczne 

znaczenie dla sprawnego ich funkcjonowania, niezależnie od panującego w nim 

ustroju polityczno-gospodarczego. Od efektywności tego sektora w dużej mie-

rze zależy bezpieczeństwo zdrowotne ludności, a tym samym i możliwości po-

dejmowania oraz wykonywania jakichkolwiek działań zawodowych. Sprawne 

funkcjonowanie sektora usług zdrowotnych jest warunkowane przede wszyst-

kim potencjałem kadr medycznych, nie tylko odpowiedniej ich liczby, lecz tak-

że i jakości, dla której zasadnicze znaczenie mają kompetencje osób bezpośred-

nio świadczących usługę medyczną. Niemniej jednak znaczący wpływ dla 

sprawnie prowadzonej działalności w zakresie usług medycznych i całego sys-

temu opieki zdrowotnej mają umiejętności zarządcze osób kierujących zespo-

łami terapeutycznymi, tworzonymi przez medyków. To kierownicy na różnych 

szczeblach w strukturze organizacyjnej, ich sposób i styl zarządzania oraz zna-

jomość przynajmniej podstawowych praw ekonomiki, determinują odpowiednie 

gospodarowanie – wykorzystywanie zasobów ludzkich. Dlatego zagadnienia 

z zakresu zarządzania i ekonomiki nabierają szczególnego znaczenia w kontek-

ście profesjonalizmu osób zatrudnionych w sektorze usług zdrowotnych na 
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stanowiskach funkcyjnych, jego kadry zarządzającej. Jednak szczególną uwagę 

badawczą autorek artykułu zwrócił fakt, że ogromne znaczenie mają te zagad-

nienia również w przypadku pracowników samodzielnie świadczących określo-

ne usługi medyczne w ramach działalności gospodarczej podejmowanej przez 

osoby będące przedstawicielami wolnych zawodów
1
, wśród których wymienia 

się: aptekarzy, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, lekarzy dentystów, pielę-

gniarki i położne. Zatem cykl kształcenia na wyżej wymienionych kierunkach 

powinien uwzględniać obszary tematyczne pozwalające absolwentom na 

sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Dotychczasowe standardy kształcenia 

obowiązujące na kierunkach medycznych w niewielkim tylko stopniu uwzględ-

niały rzeczywiste potrzeby zmieniającego się dynamicznie rynku pracy w sekto-

rze usług zdrowotnych w zakresie zarządzania czy ekonomiki. Może to dziwić 

przy tak intensywnych zmianach ustawodawczych dotyczących funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia czy procesu kształcenia. Nadzieję na zmianę tego 

stanu rzeczy pokłada się w sukcesywnie wdrażanych zmianach w szkolnictwie 

wyższym, rozpoczętych zmianą ustawy zasadniczej
2
. W artykule podjęto próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu w odniesieniu do kierunków me-

dycznych zmiany te są skuteczne i przyniosą oczekiwane korzyści. W opraco-

waniu dokonano analizy tego, na ile standardy kształcenia dla zawodów me-

dycznych uwzględniają rzeczywiste potrzeby rynku pracy (na podstawie zagad-

nień z zakresu zarządzania i ekonomiki) oraz na ile w przypadku kierunków 

medycznych jest możliwa realizacja teoretycznych założeń reformy mającej na 

celu wzrost autonomii programowej uczelni w przypadku dostrzeżenia koniecz-

ności takich zmian. Analizowano plany nauczania przyjęte na Pomorskim Uni-

wersytecie Medycznym w Szczecinie. Ze względów organizacyjnych badaniu 

poddano jedynie wybrane kierunki kształcenia przyszłych medyków, ogranicza-

jąc je do tych, które spełniały jednocześnie dwa przyjęte kryteria: kształcą 

przedstawicieli tzw. wolnych zawodów ustawowo wskazywanych za samo-

                                                      
1 M. Święcicki, Pojęcie wolnego zawodu, „Gazeta Lekarska” 2001, www.oil.org.pl, 

11.04.2011. 

2 Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytu-

le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
z 18 marca 2011 r. (DzU 2011, nr 84, poz. 455). 
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dzielne
3
 oraz charakteryzujące się obligatoryjną w Polsce przynależnością do 

samorządu zawodowego
4
, a jednocześnie znalazły się w ofercie Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Były to: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, 

pielęgniarstwo oraz położnictwo.  

1. Kształcenie kadr medycznych w Polsce – aktualny stan prawny 

dla wolnych zawodów  

Od 2004 roku w Polsce kształcenie na kierunkach stricte medycznych jest 

prowadzone wyłącznie na poziomie wyższym. Wprowadzono wówczas zasad-

nicze zmiany w systemie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych. 

Obecnie kierunki studiów pielęgniarstwo i położnictwo mogą być uruchamiane 

także w wyższych szkołach zawodowych, natomiast kierunek lekarski oraz 

lekarsko-dentystyczny – jedynie na uczelniach medycznych. Kształcenie na 

kierunkach
5
 pielęgniarstwo i położnictwo jest realizowane w trybie studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, natomiast na kierunku lekarskim i lekarsko-

dentystycznym – jako jednolite studia magisterskie. Studia pierwszego stopnia 

na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają minimum 6 semestrów, zaś 

studia drugiego stopnia – minimum 4 semestry. Tok kształcenia na kierunku 

lekarskim nie może trwać krócej niż 12 semestrów, natomiast na kierunku le-

karsko-dentystycznym – nie krócej niż 10 semestrów. Na wszystkich czterech 

kierunkach nauka może być kontynuowana w ramach studiów trzeciego stopnia, 

tj. studiów doktoranckich. Ponadto należy podkreślić, że corocznie limity przy-

jęć na wyżej wymienione kierunki są regulowane rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia. Minimalne ramy godzin oraz liczbę punktów ECTS przewidywane na 

realizację treści programowych wskazywanych standardem kształcenia dla po-

szczególnych kierunków zilustrowano w tabeli 1.  

                                                      
3 Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 28 kwietnia 2011 r. 

(DzU 2011, nr 113, poz. 658); Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z 15 lipca 2011 r. (DzU 
2011, nr 174, poz. 1039). 

4 Ustawa o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 r. (DzU 2009, nr 219, poz. 1708); Ustawa o 

samorządzie pielęgniarek i położnych z 1 lipca 2011 r. (DzU 2011, nr 174, poz. 1038). 

5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, kierunek lekar-

ski, kierunek lekarsko- dentystyczny, www.bip.nauka.gov.pl, 11.04.2012. 
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Tabela 1 

Standardy kształcenia na kierunkach medycznych a liczba godzin i ECTS 

Lp.  Kierunek studiów  Liczba godzin ECTS 

1 Lekarski  Grupa treści podstawowych 1635 111 

Grupa treści kierunkowych  2355 164 

Razem  3990 275 

2 Lekarsko-dentystyczny Grupa treści podstawowych 1500 99 

Grupa treści kierunkowych  2480 154 

Razem  3980 253 

3  Pielęgniarstwo lub położnictwo I0 Grupa treści podstawowych 810 40 

Grupa treści kierunkowych  3795 131 

Razem  4605 171 

Pielęgniarstwo lub położnictwo II0 Grupa treści podstawowych 45 4 

Grupa treści kierunkowych  285 22 

Razem  330 26 

Łącznie studia I0 i II0 4935 197 

Źródło: opracowanie własne na podstawie standardów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów.  

Do roku 2012 absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko- 

-dentystycznego przedłużono tok kształcenia o kolejno 13- i 12-miesięczny staż, 

podczas którego absolwenci tych kierunków mieli jedynie ograniczone prawo 

wykonywania zawodu aż do chwili pozytywnego złożenia egzaminu końcowe-

go. Mogło to tłumaczyć występujące na tych kierunkach różnice w wymiarach 

godzin. Obecnie nowelą wchodzącą w skład rządowego pakietu ustaw zdrowot-

nych zlikwidowano ten wymóg, modyfikując standard kształcenia na tych kie-

runkach, z liczbą godzin zaprezentowaną w tabeli 1. Zmniejszenie liczby godzin 

ma na celu skrócenie toku kształcenia przyszłych medyków, co jest uzasadnione 

w sytuacji odnotowywanych deficytów kadr medycznych nie tylko w Polsce, 

lecz także na świecie. Dziwi jedynie, że zmiany te dotyczyły tylko osób wcho-

dzących w skład samorządu lekarskiego, przy zdecydowanie większym przewi-

dywanym zapotrzebowaniu na kadry pielęgniarskie (także z racji nieatrakcyj-

nych w Polsce warunków ich zatrudnienia). Od roku 2013 absolwenci kierun-

ków lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego, którzy ukończyli studia po-

myślnie zdanym egzaminem końcowym, uzyskają bezterminowo prawo wyko-

nywania zawodu. W przypadku pielęgniarstwa i położnictwa prawo to uzyskuje 

się w chwili pozytywnego złożenia egzaminu dyplomowego, składającego się 



 Standardy kształcenia w obszarze ekonomiki i zarządzania na kierunkach medycznych 341 

z części teoretycznej i praktycznej, przewidzianego na koniec studiów pierw-

szego stopnia.  

W Polsce medyczne (samorządowe) grupy zawodowe mają ustawowy 

obowiązek ustawicznego kształcenia się, jednak w żaden sformalizowany spo-

sób nie jest on weryfikowany instytucjonalnie. Pewne próby w tym zakresie są 

podejmowane przez samorząd lekarski. Tym samym zarówno w grupie lekar-

skiej, jak i pielęgniarskiej jedynym kryterium zdobycia prawa wykonywania 

zawodu (niezbędnego do wykonywania działań zawodowych przez przedstawi-

cieli ww. grup zawodowych) jest nieprzerwana (w ostatnich pięciu latach) ak-

tywność zawodowa.  

2. Autonomia programowa uczelni medycznych – teoria a praktyka  

Zmiany wdrażane w polskim szkolnictwie wyższym miały być – w zało-

żeniu ustawodawcy – swoistym panaceum na jednolity, centralnie zdefiniowany 

proces kształcenia, który był adekwatny jedynie dla nielicznej grupy studentów. 

Uznano, że budowa krajowych ram kwalifikacji, analiza efektów kształcenia 

oraz mechanizmów ich weryfikacji może stać się podstawowym narzędziem 

lepszego dopasowania oferty dydaktycznej nie tylko do potrzeb wszystkich 

grup studentów, lecz także do potrzeb rynku. Konsekwencją ich wdrożenia bę-

dzie wzrost autonomii i odpowiedzialności uczelni za tworzone i prowadzone 

programy studiów ze względu na ułatwienie ich modyfikacji czy wręcz możli-

wość wprowadzania istotnych zmian programowych
6
. Osiągnięcie autonomii 

programowej możliwe jest wówczas, gdy
7
: 

– zrezygnuje się ze sztywnego gorsetu centralnie zdefiniowanego proce-

su kształcenia; 

– dostrzeże się, że obowiązująca państwowa lista kierunków studiów nie 

jest wystarczająco dobrą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy czy 

aspiracje edukacyjne młodzieży; 

                                                      
6 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. 

E. Chmielecka, Wyd. MNiSW, Warszawa 2010, s. 9, 11. 

7 Ibidem, s. 10. 
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– w przypadku każdego już istniejącego oraz nowo tworzonego kierunku 

studiów uczelnie starannie przemyślą i opiszą zamierzone efekty 

kształcenia, a na ich podstawie zaprojektują program kształcenia; 

– powstanie i zostanie wdrożony system zapewniania jakości kształcenia, 

na podstawie którego będą dokonywane niezbędne korekty; będzie 

podstawowym źródłem informacji dla zewnętrznego systemu oceny ja-

kości kształcenia.  

Powyżej przedstawiono założenia teoretyczne, a jak jest w praktyce? Po-

nieważ analiza dotyczy zawodów medycznych, regulowanych odrębnymi prze-

pisami
8
, to: 

– nie jest możliwa całkowita rezygnacja z centralnie zdefiniowanego 

procesu kształcenia, gdyż zbytnie odejście od wytycznych zawartych 

w standardzie kształcenia dla analizowanych kierunków zaowocowało-

by pewnie brakiem akredytacji; 

– zakres treści programowych wskazywanych jako standardowe mini-

mum jest już i tak zbyt obszerny, zatem trudno byłoby go jeszcze roz-

budowywać o treści, które miałyby podnieść ich atrakcyjność. Warto 

jednak podkreślić, że w przypadku kierunków medycznych nie ulega 

wątpliwości rosnące zapotrzebowanie na ich absolwentów, brakuje 

jednak merytorycznej dyskusji na temat aspiracji edukacyjnych mło-

dzieży. Obecnie odnotowuje się niedobory liczby kandydatów na kie-

runki pielęgniarstwo i położnictwo, w stosunku do limitów miejsc 

przyznawanych poszczególnym uczelniom przez Ministra Zdrowia. 

Widać też zdecydowany spadek liczby kandydatów na kierunek lekar-

ski czy lekarsko-dentystyczny. Można to tłumaczyć stosunkowo nie-

wielką atrakcyjnością późniejszych miejsc pracy lub wysokim stop-

niem trudności tych studiów; 

– tworzenie nowych programów na podstawie sklasyfikowanych 

w trzech kategoriach efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kom-

petencje personalne i społeczne)
9
. Ich dobór i zakres jest uwarunkowa-

ny wieloma czynnikami, w tym możliwościami kadrowymi oraz środ-

                                                      
8 Regulowane zawody i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. Opis wymagań kwalifi-

kacyjnych. Część III: Minister właściwy do spraw zdrowia, www.nauka.gov.pl,11.04.2012. 

9 Autonomia programowa…, s. 13; A. Kraśniewski, Jak przygotować programy kształcenia 

z Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego? www.nauka.gov.pl, 11.04.2012. 
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kami wspierania procesu dydaktycznego, jakimi dysponuje uczelnia, 

ale także zakresem wiedzy i umiejętności kandydatów w momencie 

rozpoczynania realizacji procesu edukacyjnego
10

. Nowe standardy 

kształcenia dla kierunków medycznych (uwzględniające efekty kształ-

cenia przede wszystkim w kategorii umiejętności czy kompetencji per-

sonalnych i społecznych) często wymagają znaczących zmian w do-

tychczas obowiązujących programach, głównie w formach zajęć, a nie-

kiedy i treściach programowych. Ze względu na ograniczenia finanso-

we ich wdrożenie na uczelniach medycznych w najbliższym roku aka-

demickim jest mało prawdopodobne (z uwagi na zmiany w systemie 

kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów związane z likwidacją stażu). 

Jeśli chodzi o tworzenie nowych programów na uczelniach medycz-

nych, szczególnego znaczenia nabiera dość delikatny problem, jakim 

jest nadmiernie wzbudzone wśród kadry akademickiej poczucie pod-

dawania w wątpliwość efektywności starego systemu opartego na tre-

ściach programowych. Zdaniem autorek, jest to wynikiem obaw, że 

w momencie przeniesienia na matryce budowane na podstawie efektów 

kształcenia dane treści mogą okazać się zbędne. Powszechność takich 

zachowań może przyczynić się do utrzymania w dość zbliżonej formu-

le dotychczasowego stanu rzeczy, a tym samym nie będzie skutkować 

wzrostem jakości kształcenia na kierunkach medycznych, co w per-

spektywie może przełożyć się na mniejsze zainteresowanie nimi wśród 

młodzieży; 

– ze względu na mentalne trudności i opory związane z wprowadzaniem 

zmian na uczelniach medycznych równie trudne może się okazać sam 

proces tworzenia oraz funkcjonowania systemu zapewniania jakości. 

Dla autorek zaskakująca była obserwacja poczyniona w trakcie udziału 

w dyskusjach gremiów akademickich na tematy udziału i znaczenia 

studenta w procesie kształcenia. Widoczny był niekiedy zupełny brak 

zrozumienia dla idei podkreślanej głównie w ocenie formującej
11

, mó-

wiącej o tym, że dobra relacja student–nauczyciel daje studentowi moż-

liwość zaangażowania się w proces kształcenia. Może to w pełni po-

                                                      
10 Ibidem, s. 97. 

11 Autonomia programowa…, s. 109. 
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twierdzać konieczność wprowadzania jakichkolwiek zmian, aby po-

prawić sytuację panującą na uczelni. 

Uwzględniając zatem możliwości praktycznego przełożenia założeń teore-

tycznych reformy szkolnictwa wyższego, na uczelniach medycznych trudno 

spodziewać się zmian (przynajmniej w najbliższych latach), które mogłyby 

znacząco wpłynąć na poprawę jakości kształcenia. W konsekwencji założenia te 

w niewielkim stopniu wpłyną na podniesieni poziomu autonomii programowej 

uczelni w przypadku kierunków stricte medycznych.  

3. Standardy kształcenia na kierunkach medycznych w obszarze 

ekonomiki i zarządzania a potrzeby rynku pracy  

Chcąc przedstawić na przykładach, jak przyjęte standardy kształcenia mo-

gą w swych zapisach ograniczać realizację jednego z głównych założeń reformy 

szkolnictwa wyższego, a mianowicie spójności z aktualnymi potrzebami rynku 

pracy, autorki postanowiły poddać analizie standardy kształcenia dla kierunków 

medycznych, których absolwenci będą należeć do grupy osób wykonujących 

wolne zawody, w obszarze zarządzania oraz ekonomiki. Wybór tych obszarów 

był podyktowany tym, że współczesne organizacje opieki zdrowotnej mają 

spełnić kryteria stawiane innym przedsiębiorstwom, takie jak kierowanie się 

w działalności kryteriami ekonomicznymi, posiadanie jasno określonego celu 

końcowego, wykorzystywanie w procesie świadczenia usługi materiałów i pro-

duktów, pamięć o tym, że zawsze następuje przy tym sprzężenie zwrotne po-

między użytkownikiem a dostawcą usługi
12

. 

Ważkość tych obszarów dla absolwenta kierunków medycznych znajduje 

potwierdzenie także w dynamice przyrostu rejestrowanych w ostatnich latach 

działalności gospodarczych przez osoby z analizowanych grup zawodowych. 

W roku 2010 na około 160 tys. lekarzy zarejestrowanych było 103 tys. prak-

tyk
13

. W przypadku pielęgniarek na koniec 2011 roku zarejestrowanych było około 

                                                      
12 M. Januszewska, Wiedza menedżerska lekarzy jako czynnik kształtowania z zakładu 

opieki zdrowotnej organizacji uczącej się, w: Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodaw-

ców dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia, red. S. Jarosz-Żukrowska, Wydawnictwo Nauko-

we, Wrocław 2009, s. 120. 

13 Portal Deon.pl: Rośnie liczba lekarzy – przedsiębiorców, http://www.deon.pl, 

11.04.2012.  
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Tabela 2 

Liczba godzin na wybranych kierunkach medycznych w analizowanych obszarach 

Lp.  
Kierunek 

studiów 
Przedmiot  

Rok 

studiów 

Liczba godzin wraz 

z formą kształcenia 

Liczba 

ECTS za 

przedmiot 

1 Lekarski 

Zdrowie publiczne,  

w tym treści  

z obszaru 

zarządzania 

i ekonomiki 

 VI 

Łącznie 30 godz., 

w tym na treści  

w analizowanych 

obszarach 

przeznacza się  

6 godz. (2 godz. 

seminariów oraz  

4 ćwiczeń) 

1 

2  
Lekarsko- 

stomatologiczny 

Zdrowie publiczne,  

w tym treści 

związane  

z organizacją 

systemu opieki 

zdrowotnej / 

pośrednio  

z zarządzaniem 

 II 

Łącznie 30 godz., 

w tym na treści 

w analizowanych 

obszarach 

przeznacza się  

6 godz. (2 godz. 

seminariów) 

2 

Stomatologia 

społeczna, w tym 

treści związane  

z organizacją 

systemu opieki 

zdrowotnej / 

pośrednio  

z zarządzaniem 

 II 

Łącznie 30 godz., 

w tym na treści 

w analizowanych 

obszarach 

przeznacza się 

6 godz. (2 godz. 

seminariów) 

4 

Zarządzanie  

i ekonomika 
V 

Łącznie 30 godz. 

seminariów  
1 

3 
Pielęgniarstwo 

lub połoznictwo 

Zarządzanie  

w pielęgniarstwie 

II 0 

I rok 

Łącznie 50 godz. 

(24 godz. 

wykładów,  

15 godz. 

seminariów,  

16 godz. ćwiczeń) 

5 

Przedmioty do 

wyboru dla studenta: 

ekonomika  

i podstawy 

przedsiębiorczości 

II 0 

I lub  

II rok 

Łącznie 40 godz. 

w formie wykładów 
4 

4 Położnictwo  

Zdrowie publiczne,  

w tym organizacja 

pracy  

I0 

I rok 

Łącznie 10 godz. 

(6 godz. 

seminariów, 

4 godz. ćwiczeń) 

3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie planów nauczania na Pomorskim Uniwersy-

tecie Medycznym w roku akademickim 2011/2012.  



346 Danuta Kunecka, Dorota Prociak 

19 tys. praktyk (przy czym na koniec 2008 r. około 15 tys.)
14

. Dla przejrzystości 

prezentowanych danych przyjęto formę tabelaryczną z liczbą godzin dydak-

tycznych przewidzianych w planach nauczania przyjętych na Pomorskim Uni-

wersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2011/2012 dla kierun-

ków objętych analizą w obszarach zarządzania i ekonomiki
15

 (tab. 2).  

Interpretując dane przedstawione w tabeli 2, należałoby uznać, że ciężar 

przygotowania kadr medycznych (zwłaszcza w grupie lekarzy) w zakresie za-

rządzania i ekonomiki ustawodawca przeniósł na poziom kształcenia podyplo-

mowego
16

. Na podstawie obowiązujących regulacji należy ten fakt uznać za 

swoisty paradoks, ponieważ do rejestracji praktyki w tej grupie nie jest wyma-

gany żaden inny warunek, np. ukończenia jednej z form kształcenia podyplo-

mowego czy – jak ma to miejsce w przypadku pielęgniarek i położnych – mi-

nimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Analizując zgromadzony materiał, 

można jako wniosek końcowy przyjąć stwierdzenie, że obecnie w przypadku 

kadr medycznych w Polsce rzeczywiste dostosowywanie się do potrzeb rynku 

pracy to zadanie ciążące jedynie na absolwentach tych kierunków, niekiedy 

wręcz zupełnie wykluczające z tego procesu uczelnie, na co przyzwolenie dają 

obowiązujące unormowania prawne.  

Podsumowanie  

Niezaprzeczalnie dla prawidłowego funkcjonowania każdego społeczeń-

stwa niezbędna jest właściwa opieka medyczna, a ta wymaga między innymi 

dostosowania liczby i potencjału kadry medycznej do potrzeb społeczeństwa
17

. 

W Polsce jednak trudno byłoby przedstawić przykłady zmian świadczących 

o takim procesie. Niekiedy wręcz można odnieść wrażenie, że w sposób prze-

myślany i systematyczny nie planuje się ich nawet, zapominając zupełnie o tym, 

że sukces bez mała każdej współczesnej organizacji działającej w warunkach 

                                                      
14 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2011, 2008): Liczba praktyk pielęgniarskich, 

http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=231, 11.04.2012 

15 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, http://www.pum.edu.pl, 11.04. 2012. 

16 D. Kunecka, Standardy kształcenia kadr medycznych – przykład dysfunkcji systemowej, 

w: Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, red. M. Lisiecka-Biełanowicz i in., Wydaw-

nictwo MZ, Warszawa 2011, s. 216–225. 

17 G. Węgrzyn, Kadra medyczna – trendy w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Pro-

gnozowanie zmian…, s. 84. 
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dynamicznego otoczenia nie jest już pochodną zasobów materialnych, lecz co-

raz częściej rezultatem zasobów niematerialnych. Szczególnego znaczenia na-

biera to w kontekście przyszłych kadr medycznych, co wynika nie tylko 

z rosnących potrzeb społecznych, lecz także konieczności sprostania konkuren-

cji na rynku usług zdrowotnych. Należy jednak pamiętać, że zasoby niemate-

rialne są z reguły niewymierne, elastyczne i dynamiczne, ale niewyczerpalne 

jedynie wówczas, gdy są właściwie użytkowane
18

.  

STANDARDS OF EDUCATION IN AREAS OF ECONOMICS  

AND MANAGEMENT FOR MEDICAL DEGREES  

Summary 

Information given to public, not only an academic community, about the degree of 

changes happening in higher education in Poland, which occurred because of amend-

ments to the Act – Higher Education Policy, emphasize their role and importance in the 

process of sustained growth of the quality level of higher education process in Poland, 

through achieving set effects of education. Arguments of this papers is based most of all 

on the records concerning possibilities that were created in academic community, giving 

them an autonomy in the process of shaping the studies programs. This “elasticity” 

would allow university graduates to acquire the abilities needed in professional life, 

such as: knowledge, skills and personal and social competences. How does it look like 

among representatives of professions regulated by separate regulations? Do Universities 

in practice; have the same convenience of conducting activities in the range of pro-

grams‟ modification? The attempt to answer such formulated answers based on an anal-

ysis of educational standards for medical degrees in areas of economics and manage-

ment, has become an aim of forthcoming paper. 

Translated by Bartosz Musiał  

                                                      
18 M. Januszewska, Wiedza menedżerska…, s. 116. 
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Wprowadzenie  

Jedną z poważniejszych konsekwencji obecnego kryzysu finansowego jest 

znaczący wzrost bezrobocia. W wielu wysokorozwiniętych krajach rozwiązania 

problemu poszukuje się wśród metod proponowanych przez Johna M. Keynesa, 

tj. poprzez zwiększenie wydatków państwa. Jego zdaniem, produkcja oraz za-

trudnienie są determinowane wielkością popytu zarówno konsumpcyjnego, jak 

i inwestycyjnego. Zasadne jest zatem prowadzenie ekspansywnej polityki  

fiskalnej państwa, nawet kosztem wzrostu długu publicznego
1
. Niestety, działa-

nia te doprowadziły do wyraźnego osłabienia finansów publicznych bez zna-

czącej poprawy sytuacji na rynku pracy. Wraz z podejmowanymi próbami wy-

chodzenia gospodarek z kryzysu, pomimo utrzymującego się bezrobocia, poja-

wia się jednak popyt na wybrane grupy pracowników, w szczególności w sekto-

rze usług. Obserwowane zjawisko stanowi wyzwanie dla instytucji regulujących 

rynek pracy oraz dla systemu edukacji.  

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań kształtujących rynek pra-

cy w Polsce oraz omówienie zasadniczych zmian w systemie edukacji zawodo-

                                                      
1 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 28 i 117. 
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wej, wchodzących od września 2012 roku. Należy zauważyć, że w warunkach 

ciągłego deficytu pracowników wykwalifikowanych, bez istotnych korekt sys-

temu kształcenia zawodowego trudno będzie sprostać potrzebom rynku, co jest 

przecież warunkiem niezbędnym do wejścia na ścieżkę wzrostu gospodarczego.  

1. Determinanty zmian rynku usług w polsce  

Postępujący proces globalizacji jest jedną z głównych przyczyn zmian na 

światowym rynku usług. Globalizację usług warunkuje: 

– rosnący popyt na usługi, 

– dezintegracja aktywności usługowej, 

– prywatyzacja publicznego sektora usług, 

– wdrażanie technologii komunikacyjnych
2
. 

Skutkiem „serwicyzacji” gospodarki jest rosnący od ponad 30 lat udział 

usług w tworzeniu PKB. W grupie państw wysokorozwiniętych udział ten prze-

kroczył już 70%
3
. 

Wpływ na kształt rynku usług ma również osłabienie światowej gospodar-

ki. Okazuje się jednak, że polski rynek pracy po 4 latach kryzysu pozostaje we 

względnie dobrej kondycji. W 2010 roku bezrobocie ukształtowało się na po-

ziomie 9,6%, co dało wynik nieznacznie lepszy niż w całej Unii Europejskiej 

(9,7%)
4
. W najtrudniejszej sytuacji w tym względzie są Hiszpania (20,1%), 

Estonia (16,9%), Litwa (17,8%) i Łotwa (18,7%). Polska na tym tle wypada 

wyjątkowo dobrze. Co więcej, w 2012 roku jest prognozowany stopniowy 

wzrost popytu na pracę i wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce naro-

dowej o 1,3% w porównaniu z rokiem poprzednim
5
. Niebagatelny wpływ na 

poprawę sytuacji na rynku pracy ma ożywienie gospodarcze. Wzrost gospodar-

czy w Polsce w 2010 roku wyniósł 3,9% i był wyższy o ponad 2% w porówna-

niu z wynikami osiągniętymi w roku 2009. Ponadto wstępne szacunki wskazu-

                                                      
2 K.A. Kłosiński, Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa 2011, 

s. 49. 

3 A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza-
wa 2009, s. 61. 

4 Statistical Annex of European Economy, Autumn 2011, European Commission, Directo-

rate General ECFIN, s. 34–35. 

5 Założenia projektu budżetu państwa na rok 2012, Rada Ministrów, Warszawa 2011, s. 10. 
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ją, że PKB w 2011 roku był realnie wyższy o 4,3% w porównaniu rokiem po-

przednim
6
. Rezultaty te stanowią zarazem jedne z lepszych wyników w całej 

UE.  

Wpływ na pozytywny obraz rynku pracy w Polsce mają przypuszczalnie 

także zdecydowanie niższe niż przeciętnie w UE wynagrodzenia pracowników. 

W Polsce w 2008 roku wyniosły one 10 787 euro rocznie, podczas gdy w Danii 

było to rekordowe 55 001 euro, w Holandii 43 146 euro, w Niemczech 

41 400 euro
7
. Z uwagi na utrzymujące się w Polsce bezrobocie, wyższe niż 

uznawane za naturalne, siła przetargowa pracowników w negocjacjach płaco-

wych jest w dalszym ciągu niewielka. Z tego powodu, mimo stosunkowo ni-

skich płac przeciętnych w gospodarce narodowej, wynagrodzenia w sektorze 

prywatnym w zasadzie nie rosną
8
. 

Czynnikiem poprawiającym statystyki rynku pracy w Polsce może być 

również notowane wysokie zatrudnienie w rolnictwie. Nie znajduje ono jednak 

uzasadnienia w produkcji realizowanej w tym dziale gospodarki narodowej. 

Wartość produkcji globalnej rolnictwa w Polsce w 2010 roku wyniosła 

18,2 mld euro, natomiast zatrudnienie w rolnictwie w 2010 roku aż 2087 tys. 

AWU
9
, tj. 13,0% ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej

10
. Zupełnie 

odmiennie kształtowała się sytuacja w krajach wysokorozwiniętych. W UE-15 

w 2010 roku produkcja o wartości 294,8 mld euro w rolnictwie wytworzona 

została nakładem 5374 tys. AWU
11

.  

Statystyki bezrobocia w Polsce poprawi przypuszczalnie prognozowany 

w najbliższych latach spadek podaży pracy. W latach 2011–2012 zmaleje aż 

o 250 tys. liczba osób w wieku produkcyjnym. Tego, w rzeczywistości nega-

tywnego zjawiska, nie skompensuje ani wzrost aktywności zawodowej, ani 

                                                      
6 Produkt krajowy brutto w 2011 r. Szacunek wstępny. Notatka informacyjna, GUS, War-

szawa 2012, s. 1. 

7 Europe in figures. Eurostat yearbook 2011, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg 2011, s. 255. 

8 Założenia projektu…, s. 6. 

9 Roczna jednostka pracy (AWU) stanowi ekwiwalent czasu przepracowanego w ciągu ro-
ku w gospodarstwie rolnym przez 1 osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie. 

10 Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2010, s. 134.  

11 Agriculture and fishery statistics, 2011 ed., Publications Office of the European Union, 

Luxembourg 2011, s. 34–39. 
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wydłużenie wieku emerytalnego
12

. Co więcej, niekorzystne tendencje rynku 

pracy pogłębią się wskutek trwającej stale migracji. 

Niezależnie od wielkości i specyfiki bezrobocia na polskim rynku pracy, 

prowadzone badania pokazują, że we współczesnych gospodarkach problemem 

rynku pracy – zarówno w Polsce, jak i za granicą – wcale nie jest znalezienie 

wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej bądź menedżerów. Prowadzone 

regularnie badania wskazują, że od kilku już lat utrzymuje się niezaspokojony 

popyt na pracowników wykwalifikowanych (tab. 1). 

Tabela 1 

Zawody najtrudniejsze do obsadzenia w 2010 roku 

Polska Europa Świat 

wykwalifikowani 

pracownicy fizyczni 

wykwalifikowani 

pracownicy fizyczni 

wykwalifikowani 

pracownicy fizyczni 

menedżerowie projektów przedstawiciele handlowi przedstawiciele handlowi 

szefowie kuchni/kucharze technicy  technicy  

kierowcy kierowcy  inżynierowie 

pracownicy sekretariatu, 

asystenci  

pracownicy księgo-wości 

i finansów 

pracownicy księgo-wości 

i finansów 

Źródło: Niedobór talentów 2011 – podsumowanie wyników dla Polski, ManPowerGro-

up, https://candidate.manpower.com, 3.05.2012.  

Trafność raportu potwierdzają statystyki GUS. Wprawdzie w trzecim 

kwartale 2011 roku bezrobocie wśród osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (10,4%) było prawie dwukrotnie wyższe niż w grupie osób mają-

cych wykształcenie wyższe (5,5%)
13

. W szarej strefie w 2010 roku dominowali 

pracownicy z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym (56,1% 

ogółu pracujących bez zgłoszenia), ale ich liczba stale maleje
14

. Coraz trudniej 

jest też o miejsca pracy dla pracowników niemających żadnych kwalifikacji 

zawodowych, a w przypadku niektórych zawodów oczekuje się utrzymania 

                                                      
12 Założenia projektu..., s. 8. 

13 Kwartalna informacja o rynku pracy. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2011, 

s. 11. 

14 Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 23. 
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dotychczasowych tendencji spadkowych. Dotyczy to przede wszystkim zawo-

dów rolniczych oraz przemysłu ciężkiego
15

.  

Istnieją zatem przesłanki do zwrócenia uwagi na system kształcenia zawo-

dowego. Brak odpowiedniej w stosunku do potrzeb rynku korekty systemu 

kształcenia może spowodować lukę pokoleniową w wybranych zawodach, któ-

rej wypełnienie będzie niezwykle trudne i kosztowne, a nawet tragiczne w skut-

kach. Bolesnym dowodem na to jest katastrofa kolejowa, która wydarzyła się 

3 marca 2012 roku w Szczekocinach. Komentując to wydarzenie, Jerzy Oleszak 

stwierdził: „zlikwidowano wszystkie szkoły średnie kolejowe (...) kolej stała się 

biznesem, który musi się zbilansować, na którym trzeba zarobić. Kwestie orga-

nizacji pracy, kwestie szkolenia, niestety, pozostają na dalszym planie”
16

. 

Warto przypomnieć, że już podczas II Międzynarodowego Kongresu 

UNESCO w kwietniu 1999 roku zwrócono uwagę, że jednym z najważniej-

szych zadań, jakie stoją u progu XXI wieku, jest „formowanie nowych partner-

skich stosunków między systemem edukacji a środowiskiem pracy, zapewniają-

cych synergię wszystkich sektorów kształcenia, przemysłu i ekonomiki”
17

, przy 

czym we współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają procesy serwi-

cyzacji życia gospodarczego. Zjawisku temu sprzyja wyczerpywanie się warun-

ków do uzyskania zakładanej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w tra-

dycyjnych obszarach wytwórczości, dlatego dynamiczny rozwój sfery usług 

może być bodźcem dalszego wzrostu gospodarczego
18

.  

Konieczność reform systemu kształcenia została zauważona także w pol-

skiej Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. Podkreślono konieczność promocji 

rozwoju kapitału intelektualnego, tworzenia sprzyjających warunków dla cią-

głego podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego i społecznego osób 

uzdolnionych oraz wzrost aktywności i mobilności społeczno-zawodowej lud-

                                                      
15 B. Baraniak, Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, Instytut Badań 

Edukacyjnych, Warszawa 2008, s. 21. 

16 Wypowiedź J. Oleszaka ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP z 5.03.2012 r., 

www.interia.tv, 6.03.2012. 

17 M. Tanaś, Kształcenie ustawiczne i dokształcanie mostem ku przyszłości, „Kwartalnik 

Pedagogiczny” 1998, nr 3–4, s. 255–264. 

18 A. Herman, Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług, „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” 2006, nr 12, s. 3–7. 
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ności
19

. Realizacja tak sformułowanego zadania wymaga zharmonizowania 

systemu kształcenia z rynkiem pracy, w tym także przywrócenie znaczenia edu-

kacji zawodowej poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami
20

.  

Należy również podkreślić aktualne prace nad dopasowaniem szkolnictwa 

zawodowego w krajach Unii Europejskiej do charakteru postępu gospodarczego 

i zmieniających się potrzeb społeczeństwa
21

. Z tego powodu reforma edukacji 

zawodowej powinna zapewnić ujednolicenie poziomów kształcenia oraz standa-

ryzację szkolnictwa. Przebudowany system kształcenia zawodowego powinien 

także sprostać wymaganiom wynikającym z krajowych oraz europejskich pro-

gnoz w zakresie potrzeb ilościowych i jakościowych siły roboczej, a tym sa-

mym przyczynić się do zrównoważenia rynku przy możliwie wysokim pozio-

mie zatrudnienia. Wreszcie młodzież zdobywająca teraz kwalifikacje będzie za 

kilka lat starała się zdobywać posady w zawodach, które jeszcze nie są precy-

zyjnie zdefiniowane. Rozwój sektora usług może być zatem szansą na ograni-

czenie w przyszłości bezrobocia
22

, tym bardziej że już teraz sektor usług tworzy 

dwie trzecie ogółu miejsc pracy
23

. 

Wprowadzenie standaryzacji szkolnictwa zawodowego powinno sprzyjać 

zwiększeniu mobilności pracowników, pozwolić możliwie szybko uzupełnić im 

brakującą wiedzę oraz ułatwić poszukiwanie pracy za granicą. Z punktu widze-

nia konsumentów ma ono zapewnić poprawę jakości i dać gwarancję jednako-

wego poziomu świadczonych usług, zaś państwu ułatwić regulację poziomu 

zatrudnienia, ograniczając tym samym zjawisko wykluczenia społecznego. 

Reforma edukacji zawodowej w obszarze usług ma również niebagatelny 

wpływ na stan rozliczeń Polski z partnerami handlowymi. Od lat utrzymuje się 

dodatnie saldo usług w bilansie płatniczym Polski (3,1 mld dolarów w 2010 

                                                      
19 Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006, s. 26. 

20 Ibidem, s. 44. 

21 Deklaracja Kopenhaska – Deklaracja Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodo-

wego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej 
w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń, Kopenhaga 29–30.11.2002. 

22 J. Radkowska, K. Radkowski, Marketing usług w teorii i praktyce, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Akademicka”, Legnica 2006, s. 17. 

23 G. Rosa, Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług, w: Współczesna eko-

nomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 64. 
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roku
24

), a polscy pracownicy i świadczone przez nich usługi są z reguły pozy-

tywnie oceniane za granicą.  

2. Założenia reformy kształcenia zawodowego  

Mając na uwadze przedstawione oczekiwania oraz prognozy zmian rynku 

pracy, podjęto w Polsce decyzję o wprowadzeniu w życie kolejnej już reformy 

systemu kształcenia zawodowego. Na mocy „ustawy zmieniającej”
25

 reorgani-

zacji ulegną zarówno szkoły, w których może odbywać się kształcenie, jak 

i same zawody, których uzyskanie będzie wiązało się z posiadaniem określo-

nych kwalifikacji. Według nowych zasad do szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe będą zaliczane: dla absolwentów gimnazjów trzyletnia zasadnicza 

szkoła zawodowa i czteroletnie technikum, a dla osób mających wykształcenie 

średnie – szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku oraz 

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Przewidziano również 

możliwość uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które dawa-

łyby możliwość szybszego przekwalifikowania dorosłych pracowników, zgod-

nie z oczekiwaniami rynku
26

. 

Ponadto podmioty pełniące funkcje oświatowe i wychowawcze są zobo-

wiązane uwzględnić wytyczne dotyczące podstaw programowych oraz ramo-

wych planów nauczania. Wynikają one z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wycho-

wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół
27

. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 

                                                      
24 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 241. 

25 Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-

nych ustaw (DzU 2011, nr 205, poz. 1206). 

26 Ibidem, art. 1. 

27 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (DzU 2009, nr 4, poz. 17). 
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ust. 1 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty
28

 w brzmieniu nada-

nym art. 1 pkt 17 lit. a tiret drugi „ustawy zmieniającej”
29

. 

Niestety, wdrażana reforma przewiduje likwidację techników uzupełniają-

cych, co może spowodować utrudnienia dla absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych, którzy będą chcieli doskonalić umiejętności zawodowe. Ponadto 

ten rodzaj szkół stanowił efektywną ścieżkę do kolejnego etapu edukacji 

w uczelni wyższej. W miejsce techników uzupełniających proponuje się nato-

miast licea ogólnokształcące dla dorosłych, w których może brakować możli-

wości nauki zawodu
30

. Z kolei decyzja o likwidacji liceów profilowanych
31

 

spotyka się z przychylnymi opiniami. Placówki, zdaniem wielu, nie zaspokajały 

potrzeb ani w zakresie kształcenia ogólnego, ani na poziomie zawodowym, 

przez co utraciły zainteresowanie uczniów. Zjawisko to potwierdzają statystyki. 

W roku szkolnym 2005/06 funkcjonowało 1530 liceów profilowanych, nato-

miast w następnym pięcioleciu zlikwidowano ich aż 901
32

. Jednakże jednocze-

sna likwidacja zarówno techników uzupełniających, jak i liceów może spowo-

dować dalszą deprecjację szkolnictwa zawodowego, która będzie tym szybsza, 

im większe przeobrażenia dokonają się w gospodarce.  

Jednym z elementów reformy szkolnictwa zawodowego jest również nowa 

podstawa programowa, w ramach której zostaną uwzględnione cele, zadania 

oraz efekty kształcenia w poszczególnych zawodach i związane z nimi kwalifi-

kacje
33

. Nowa podstawa programowa obejmuje efekty kształcenia wspólne dla 

zawodów w ramach obszaru kształcenia podbudowanego do kształcenia w za-

wodzie lub grupie zawodów, efekty kształcenia właściwe dla każdej kwalifika-

cji wyodrębnionej w danym zawodzie, jak również warunki realizacji kształce-

                                                      
28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 listopada 2004 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (DzU 2004, nr 256, poz. 2572 

z późn. zm). 

29 Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-

nych ustaw (DzU 2011, nr 205, poz. 1206). 

30 Ibidem, art. 8. 

31 Ibidem, art. 7. 

32 M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach in-

tegracji i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011, s. 24. 

33 Podstawy programowe stanowi zarazem wypełnienie zaleceń Parlamentu Europejskiego 

i Rady z 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla ucze-

nia się przez całe życie (Dz Urz UE C 111 z 6.05.2008) oraz postulatów strategii lizbońskiej 
w obszarze edukacji. 
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nia w danym zawodzie, a także minimalną liczbę godzin kształcenia zawodo-

wego
34

. Do efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów zaliczono 

zagadnienia związane z: 

– bezpieczeństwem i higieną pracy, 

– podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, 

– nauką języka obcego ukierunkowanego zawodowo, 

– nabyciem kompetencji personalnych i społecznych. 

Dla zawodów nauczanych na poziomie technikum będą to także kwestie 

dotyczące organizacji pracy małych zespołów. 

Wyodrębnienie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów 

pozwoli na uniknięcie powtarzania się przedmiotów w przypadku zamiaru 

przekwalifikowania się lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji
35

. 

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od 1 września 2012 ro-

ku, przy czym w okresie przejściowym wdrażania podstawy programowej, tj. 

w roku szkolnym 2012/2013, będzie obowiązywać w klasach pierwszych nowy 

ramowy plan nauczania, a w pozostałych klasach dotychczasowy ramowy plan 

nauczania. Odpowiednio w roku 2013/2014 nowy ramowy plan nauczania bę-

dzie obowiązywał w klasach pierwszych i drugich, natomiast w klasach trzecich 

– dotychczasowy ramowy plan nauczania
36

. Ustawodawca umożliwia szkołom 

opracowywanie własnych programów nauczania, do których wprowadzić moż-

na także dodatkowe przedmioty uzupełniające. Zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia zawodowego są określone w programach nauczania dla poszczegól-

nych zawodów. 

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono nastę-

pujące obszary: administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno- 

-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny z ochroną śro-

dowiska, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny, artystyczny
37

. 

                                                      
34 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU 2012, nr 10, poz. 184). 

35 Uzasadnienie do Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, s. 5, 
www.men.gov.pl, 11.04.2012 . 

36 § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008.  

37 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfika-

cji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU 2012, nr 10, poz. 7). 
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Ponadto w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej
38

 w ośmiu obsza-

rach kształcenia sklasyfikowano 200 zawodów, w ramach których wyodrębnio-

no 251 kwalifikacji, w tym: 

– 23 zawody obejmujące 3 kwalifikacje, 

– 72 zawody obejmujące 2 kwalifikacje, 

– 98 zawodów obejmujących tylko jedną kwalifikację, 

– 7 zawodów artystycznych, dla których nie określono kwalifikacji. 

W nowych planach nauczania uwzględnia się minimalną liczbę godzin 

obowiązkowych w danym etapie edukacyjnym, ale także godziny dodatkowe, 

które pozostawia się do dyspozycji dyrektorowi szkoły na realizację zajęć, 

o których mowa w ust. 4, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
39

. Ramowe plany nauczania obej-

mą również zajęcia religii i etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka 

mniejszości narodowej i etnicznej lub języka regionalnego, a także zajęcia 

z nauki własnej historii i kultury oraz zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach 

sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego. W rozporządzeniu 

uwzględniono ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz możliwość 

zorganizowania zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.  

Tak szeroki zakres kształcenia w szkołach zawodowych budzi uzasadnione 

obawy, tym bardziej że wbrew deklaracjom poprawy jakości kształcenia zawo-

dowego twórcy reformy założyli wzmocnienie i rozszerzenie kształcenia ogól-

nego. W zasadniczych szkołach zawodowych minimalna liczba godzin na 

kształcenie zawodowe wyniesie jedynie 1100, a w technikach – 1350 godzin
40

. 

Jako uzasadnienie prezentuje się pogląd, że „edukacja w szkołach prowadzą-

cych kształcenie zawodowe będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl 

kształcenia ogólnego”
41

. Z tego powodu dla zasadniczej szkoły zawodowej, 

                                                      
38 Ibidem. 

39 DzU 2006, nr 97, poz. 674, z późn. zm. 

40 Wielkość subwencji oświatowej nie zależy od liczby zrealizowanych godzin, ale m.in. od 

liczby kształconych uczniów (Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 grudnia 

2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzą-

du terytorialnego w roku 2012, DzU 2011, nr 288, poz. 1693). Trudno zatem zakładać, że organy 

prowadzące placówki kształcenia zawodowego będą skłonne realizować program znacznie prze-

kraczający minimum godzinowe. Wiązałoby się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych 

kosztów.  

41 Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Założenia projektowanych zmian, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Warszawa 2010, s. 14. 
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liceów ogólnokształcących i techników określono zbliżony katalog przedmio-

tów ogólnokształcących. Takie rozwiązanie w praktyce oznacza skrócenie 

kształcenia zawodowego i przedłużenie kształcenia gimnazjalnego o rok 

w szkołach zawodowych
42

. Nie gwarantuje też pozyskania oraz utrwalenia bo-

gatego zasobu wiedzy ogólnej, ponieważ proces ten wymaga znacznie większej 

pracy dydaktycznej, co jest już realizowane w liceach ogólnokształcących. 

W efekcie „w końcowym okresie kształcenia, po potwierdzeniu przez 

uczniów kwalifikacji zawodowych, szkoła zobowiązana jest zorganizować  

4-tygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach”
43

. Zaplanowanie tak 

znikomego kontaktu ucznia z rzeczywistymi warunkami panującymi w przed-

siębiorstwach spowoduje, że polscy absolwenci będą gorzej przygotowani od 

swoich rówieśników z innych krajów UE, gdzie praktyczna nauka zawodu trwa 

z reguły dwa lata
44

.  

Podsumowanie 

Wszystkie prowadzone w ramach reformy działania, które polegają na do-

stosowaniu efektów, jakości i atrakcyjności kształcenia w Polsce do ewoluują-

cego rynku usług, należy oceniać pozytywnie. Negatywnie jednak trzeba po-

strzegać dążenie twórców reformy do utrzymania stosunkowo dużej liczby go-

dzin przeznaczonych na kształcenie ogólne. Szczególnie w zasadniczych szko-

łach zawodowych należałoby raczej zwrócić większą uwagę na teoretyczną 

i praktyczną naukę zawodu. Ponadto likwidacja niektórych typów szkół zawo-

dowych zakłóci dotychczasową, znaną już ścieżkę podnoszenia poziomu wy-

kształcenia. Konieczność kontynuacji nauki w liceach ogólnokształcących może 

również budzić wśród osób pracujących pewne obawy, zniechęcenie, a nawet 

skłonić do rezygnacji z planów kontynuacji kształcenia. 

Jak pokazują doświadczenia, najlepsze rezultaty w zakresie przygotowania 

zawodowego młodzieży osiągnięto w krajach, które przyjęły dualny system 

kształcenia. Kraje te, jak np. Austria, Niemcy, Szwajcaria i Czechy, mogą po-

                                                      
42 M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach in-

tegracji i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011, s. 22. 

43 Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Warszawa 2011, s. 48. 

44 M. Kabaj, System kształcenia…, s. 23. 
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chwalić się nie tylko niskim bezrobociem wśród młodzieży, lecz także wysoki-

mi nakładami na szkolnictwo zawodowe, ponieważ uczestniczą w nich władze 

publiczne, przedsiębiorstwa i uczniowie świadczący pracę. Ścisłe relacje po-

między pracodawcą, placówką edukacyjną i uczniem stwarzają również możli-

wości lepszej koordynacji kształcenia zawodowego i rynku pracy, ale przede 

wszystkim pozwalają na lepsze przygotowanie młodzieży do pracy
45

. Niestety, 

autorzy reformy kształcenia w Polsce proponują wręcz odwrotne rozwiązania.  

CHANGES OF STANDARDS OF EDUCATING IN THE VOCATIONAL 

EDUCATION IN A RANGE OF SERVICES IN POLAND  

Summary  

A significant rise in unemployment is one of serious consequences of the current 

financial crisis. However, it doesn't often include chosen groups of employees, in par-

ticular in the service sector. Being a result of the process of globalisation and serviciza-

tion of economies the phenomenon constitutes challenge for institutions regulating the 

labour market and for an educational system. The development of the service sector can 

be a chance of curbing of the unemployment in the future. 

The article contains the attempt of identifications of conditioning shaping the la-

bour market in Poland and discussing the principles of reform of a vocational educa-

tional system. Unfortunately not all taken actions meet expectations of the market. 

Above all, reducing the amount of hours of the practical apprenticeship is a matter of 

concern.  

Translated by Marcin Łuszczyk  

                                                      
45 Ibidem, s. 72. 
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USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ LUBELSKIE MUZEA 

JAKO NOWA FORMA WSPOMAGAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA 

Wprowadzenie  

Ważną rolę w zachowaniu wartości kultury odgrywają muzea, które zbie-

rają, zachowują i chronią jej wytwory, a także przekazują następnym pokole-

niom pamięć o minionych czasach. Działalność muzeów to obszar, gdzie prze-

nikają się kultura i turystyka. Trzeba o tym pamiętać, obserwując coraz większe 

zainteresowanie ludzi powrotem do dawnych czasów. Muzea gromadzą ekspo-

naty o dużej wartości nie tylko w skali regionu, lecz także w skali ogólnopol-

skiej. Pełnią one nieocenioną funkcję w promowaniu kultury i sztuki, umożli-

wiając w sposób namacalny i niezwykle interesujący poznawanie historii. 

Zwiedzanie muzeów to dla młodych ludzi wspaniała okazja do zbliżenia się do 

przeszłości, swoista lekcja historii, dlatego istotne jest zachęcenie młodzieży do 

odwiedzin w tych placówkach
1
. Znaczenie muzeów jest ważne w procesie dy-

daktycznym. Nośniki przekazu stanowi przede wszystkim eksponat, uzupełnio-

ny słowem pisanym i słowem mówionym przez przewodnika. Lekcja muzealna 

to jedna z form oglądania ekspozycji. Zaletą tej formy prowadzenia lekcji jest 

bezpośredni kontakt ucznia z relikwiami przeszłości, wyrobienie u słuchaczy 

                                                      
1 A. Mazurek-Kusiak, A. Rękas, Wpływ Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Parafialnego 

w Lubartowie na lokalną turystykę kulturową, w: Turystyka kulturowa a regiony turystyczne, red. 

D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2010, 
s. 147. 
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umiejętności korzystania ze źródeł pierwotnych i wtórnych do zdobycia nowej 

wiedzy, kojarzenia znanych faktów z nowo poznanymi, kształtowania właści-

wych postaw wobec zabytków kultury i historii. Ponadto zwiedzanie wymaga 

od ucznia większego wysiłku intelektualnego niż zajęcia prowadzone w sposób 

tradycyjny w sali lekcyjnej
2
. 

Możliwość korzystania z lekcji muzealnych, projektów czy wizyt studyj-

nych oferuje większość lubelskich muzeów.  

1. Cel i metody badań 

Celem opracowania jest wskazanie, jak działalność edukacyjna muzeów 

w Lublinie wpływa na zainteresowanie nauczycieli prowadzeniem zajęć 

w terenie oraz jakie umiejętności uczniowie zdobywają podczas takich lekcjach. 

W artykule ocenie i analizie podano 12 muzeów, które prowadzą działalność 

edukacyjną w formie lekcji muzealnych, odczytów, seminarium, seansów fil-

mowych, projektów skierowanych do dzieci i młodzieży. Do grupy badanych 

muzeów należą: Państwowe Muzeum na Majdanku; Muzeum Lubelskie na 

Zamku z czterema oddziałami: Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Lite-

rackie im. Józefa Czechowicza, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Dworek 

Wincentego Pola; Wieża Trynitarska oraz Archikatedra Lubelska, Muzeum Wsi 

Lubelskiej; wystawienniczo-edukacyjna działalność Teatru NN, której częścią 

jest Trasa Podziemna Lublina oraz Izba Drukarska. W badaniach pominięto 

Muzeum Aptekarstwa ze względu na to, że żaden z respondentów nie wskazał 

tego muzeum jako miejsca prowadzenia działalności edukacyjnej.  

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, stosując 

technikę ankietową. Poprawnie wypełnioną ankietę bezpośrednią otrzymano od 

340 nauczycieli szkół z powiatu lubelskiego (w tym 16% od nauczycieli uczą-

cych w szkole podstawowej, 29%  w gimnazjum, 36%  w szkole ponadgim-

nazjalnej, 11%  w szkole policealnej i 8%  w szkole wyższej). Badania uzu-

pełniono metodą obserwacji. Wszystkie badania zostały wykonane na przełomie 

marca i kwietnia 2012 roku.  

                                                      
2 B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Innowacyjne produkty turystyki wspomagające proces 

edukacji w Polsce, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2008, s. 136.  
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2. Charakterystyka edukacyjna lubelskich muzeów  

Państwowe Muzeum na Majdanku  ma służyć uczczeniu pamięci tysięcy 

ofiar hitlerowskiego terroru. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, 

naukową, wychowawczą i edukacyjną. Obszar muzeum obejmuje otoczone 

drutem kolczastym pola więźniarskie z wieżami wartowniczymi, komory gazo-

we, krematorium oraz baraki mieszkalne typu stajennego na III polu. W części 

gospodarczej baraków urządzono ekspozycję, na której znajduje się kilkaset par 

butów i odzież więźniów, instalacja artystyczna „Shrine” – Miejsce Pamięci 

Bezimiennej Ofiary oraz instalacja multimedialna Elementarz – Dzieci w obo-

zie na Majdanku. Jest też stała wystawa historyczna ukazująca system niemiec-

kich obozów koncentracyjnych. Znajdują się tu pomnik Walki i Męczeństwa 

Narodu Polskiego i Innych Narodów projektu Wiktora Tołkina oraz mauzoleum 

mieszczące prochy pomordowanych ze znamiennym napisem „Los nasz dla was 

przestrogą”
3
.  

Pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku udostępniając muzeum 

zwiedzającym, prowadzą też działalność pedagogiczno-wychowawczą. Podczas 

tych zajęć korzystają z teorii pedagogiki pamięci. Młodzi ludzie muszą samo-

dzielnie odpowiedzieć, dlaczego nie reagują, kiedy w szkole spotykają się 

z aktami przemocy, kiedy silniejsi znęcają się nad słabszymi. Ponadto opraco-

wano dziewięć gotowych do wykorzystania scenariuszy lekcji muzealnych, 

podczas których uczniowie zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Tematy 

scenariuszy są następujące: Różne losy – podobne marzenia; Więźniowie i obóz 

na Majdanku w relacjach wideo świadków historii; Mówię wszystkim, którzy 

mnie chcą słuchać… – obóz na Majdanku w relacji wideo świadka historii; 

Świat za drutami – Majdanek i jego więźniowie w relacjach wideo; Przecież 

część serca pozostała tam, na Majdanku. Rzeczywistość obozowa w dzienniku 

Jadwigi Ankiewicz; Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku; 

Wspólna wszystkim w obozie była zawsze myśl jedna – przetrwać, żyć i przeżyć 

obóz…; Twórczość artystyczna w obozie koncentracyjnym na Majdanku jako 

forma samoobrony psychicznej więźniów; Leczenie czy eksterminacja? – z hi-

storii szpitala w obozie koncentracyjnym na Majdanku; Byliśmy tylko numera-

mi… Relikty obozowe a społeczność więźniarska byłego obozu koncentracyjne-

                                                      
3 S. Turski, M. Wyszkowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Wydawnictwo BESPOL, Lublin 

2006, s. 74. 
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go na Majdanku; Sprawcy. Zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Ho-

locaustu? Ponadto muzeum oferuje zwiedzanie z aktywnym udziałem młodzie-

ży szkół średnich i studentów, organizuje warsztaty historyczne, międzynaro-

dowe projekty edukacyjno-historyczne oraz seminaria edukacyjne dla nauczy-

cieli
4
.  

Muzeum Lubelskie na Zamku  mające największe w Lublinie zbiory ma-

larstwa polskiego i obcego, etnografii, archeologii, numizmatyczne, militariów 

i inne. W obrębie zamku znajduje się donżon  XIII-wieczna wieża zamkowa, 

w której znajduje się pomieszczenie eksponujące historię więzienia na zamku. 

Najcenniejszym obiektem jest gotycka kaplica zamkowa z XIV-wiecznym ma-

larstwem rusko-bizantyjskim
5
. Dział edukacyjny muzeum oferuje prowadzenie 

lekcji muzealnych z wykorzystaniem zbiorów, dokumentacji i pomocy eduka-

cyjnych. Oferta wspomaga głównie nauczanie języka polskiego, historii, plasty-

ki oraz sztuki polskiej i obcej. Poprzez te lekcje muzeum promuje kulturę re-

gionu i Polski. Ponadto Muzeum Lubelskie na Zamku jest okręgowym koordy-

natorem Olimpiady Artystycznej, odbyło się już 36 edycji. W roku 2006 Dział 

Edukacji i Informacji Muzealnej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli zrealizował projekt W 100-lecie Muzeum Lubelskie-

go, który był skierowany do dzieci i młodzieży i składał się z zajęć edukacyj-

nych i warsztatów muzealnych, konkursu historycznego oraz konkursu pla-

stycznego. Ukoronowaniem projektu było wydanie przewodnika po muzeum 

dla dzieci z wykorzystaniem prac konkursowych oraz powstałych w czasie 

warsztatów muzealnych
6
. Ponadto sale muzealne są wynajmowane na konfe-

rencje, seminaria, wykłady. 

Muzeum Historii Miasta Lublina (oddział Muzeum Lubelskiego 

w Lublinie) – mieści się w Bramie Krakowskiej, która została wzniesiona 

w połowie XV wieku. Muzeum prezentuje wystawę poświęconą dziejom miasta 

od osadnictwa przedlokacyjnego aż do czasów nowożytnych
7
. W muzeum są 

                                                      
4 W. Wysok, E. Bąbol, Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta Edukacyjna, Wydawnic-

two PMM, Lublin 2009, s. 3–30. 

5 A. Mazurek-Kusiak, Wieloreligijność historii miasta Lublina jako podstawa promocjii 

tworzenia produktu turystycznego, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wy-
danictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011, s. 308. 

6 Zamek lubelski. Przewodnik dla dzieci, Wydawnictwo Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, 

s. 2.  

7 I. Kowalczyk, Lublin. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Kami, Lublin 2001, s. 20.  
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prowadzone lekcje dla szkół różnego typu, najczęściej w zakresie programu 

nauczania historii, języka polskiego, plastyki, przedsiębiorczości w nawiązaniu 

do historii Polski, regionu i miasta. Lekcje muzealne odbywają się bezpośrednio 

w miejscu ekspozycji. Najciekawszymi tematami proponowanymi przez pra-

cowników muzeum są: Znaczenie Lublina w państwie Piastów; Lokacja miasta; 

Lublin jako ważny ośrodek handlu i rzemiosła w wiekach XV–XVII; Lublin – 

miasto unii lubelskiej 1569 r.; Awans Lublina za Jagiellonów; Życie i zajęcia 

mieszczan lubelskich; Zabytki renesansu lubelskiego; Trybunał Koronny – 1578 

r.; Sądownictwo w Lublinie; Lublin w okresie reform oświeceniowych; Lublin 

pod zaborami; Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie; Powstanie styczniowe 

w literaturze polskiej; Rozwój Lublina jako ośrodka przemysłowo- 

-gospodarczego i kulturalnego; Lublin w okresie I wojny światowej; Lublin 

w czasie II wojny światowej; Oświata i kultura lubelska w latach 20. XX wieku; 

Poznajemy style i zabytki lubelskie; Lubelskie kościoły; Poznajemy źródła histo-

ryczne; Ikonografia Lublina.  

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza (oddział Muzeum Lubelskie-

go w Lublinie) – gromadzi, przechowuje i udostępnia rękopisy, muzealia, wy-

dawnictwa i materiały naukowych związane z życiem i twórczością Józefa Cze-

chowicza i innych pisarzy pochodzących z Lubelszczyzny
8
. Odbywają się tutaj 

wykłady, prelekcje, zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne oraz lekcje muzeal-

ne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Proponowanymi przez pracowników mu-

zeum tematami lekcji muzealnych są np. Poezja głuchego cierpienia i radości 

naiwnej. Motyw Arkadii i Apokalipsy w twórczości Józefa Czechowicza; Miasto 

poetów. Życie literackie Lublina w okresie dwudziestolecia międzywojennego; 

Tobie śpiewam Lublinie... Życie i dorobek literacki Franciszki Arnsztajnowej. 

Ponadto opracowano scenariusze edukacyjne ułatwiające starszym dzie-

ciom samodzielne zwiedzanie ekspozycji. Organizuje się także konkursy lite-

rackie i poetyckie.  

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (oddział Muzeum Lubelskiego 

w Lublinie) – mieści się w celach byłego aresztu gestapo przy ul. Uniwersytec-

kiej 1 w Lublinie. W zbiorach ma kolekcję korespondencji więźniów politycz-

nych zamku w formie listów, grypsów i kart pocztowych z więzienia oraz obo-

zów koncentracyjnych (Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Sachsenhausen). 

                                                      
8 A. Mazurek, Józef Czechowicz 1903–1939. Poeta i muzeum jego imienia, Wydawnictwo 

Muzeum Lubelskie, Lublin 2003, s. 2. 
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Zgromadzono tu także obwieszczenia i zarządzenia niemieckie z lat 1939–1944. 

Osobną grupę stanowią dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach 

zamku (dowody tożsamości, legitymacje, świadectwa szkolne, krzyże harcer-

skie, tarcze szkolne, fotografie rodzinne, zeszyty i podręczniki szkolne). Mu-

zeum prowadzi działalność edukacyjną w formie konkursów recytatorskich 

i plastycznych, spotkań z cyklu Wartość a przemoc, pokazów filmów dokumen-

talnych oraz lekcji muzealnych. Ich tematami są: Więzienie na Zamku Lubel-

skim w latach 1939–1954; Dom Pod Zegarem jako muzeum i miejsce pamięci 

narodowej Polaków; Grażyna Chrostowska lubelska poetka przedstawicielka 

pokolenia Kolumbów; Udział młodzieży szkół lubelskich w walce z okupantem 

hitlerowskim
9
. 

Dworek Wincentego Pola (oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie)  

muzeum biograficzne Wincentego Pola znajduje się w XVIII-wiecznym dworku 

przy ul. Kalinowszczyzna 13, tuż obok starego cmentarza żydowskiego. Oprócz 

rękopisów utworów, takich jak Abecadło myśliwego, Wachmistrz Dorosz czy 

Z puszczy, można tam zobaczyć listy i dokumenty poety, wyeksponowane na 

zabytkowych XIX-wiecznych meblach. Na uwagę zasługuje jednak przede 

wszystkim unikatowa kolekcja polskojęzycznych globusów Ziemi z XIX i XX 

wieku, licząca 110 eksponatów
10

. Pracownicy muzeum oferują lekcje muzealne 

na temat: Mały muzealnik, ćwiczenia na globusie ziemskim; Historia światowej 

kartografii – globusy Ziemi; Obyczaje domu polskiego w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy; Literatura krajowa doby romantyzmu, roz-

mowa pióra – znikająca sztuka epistolografii. Korespondencja Wincentego 

Pola.  

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej  mieści się w Wieży Tryni-

tarskiej. Eksponuje się tutaj liczne lichtarze, figurki „płaczek”, rzeźby Chrystusa 

frasobliwego oraz historyczne dzwony, XVIII-wieczne tarabany. Dodatkową 

atrakcją jest możliwość oglądania z tarasu nocnej panoramy Lublina. Muzeum 

nie prowadzi specjalnie przygotowanych lekcji muzealnych.  

Archikatedra Lubelska pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty – udo-

stępnia do zwiedzania zakrystię akustyczną, skarbiec oraz podziemia archikate-

dry. Zakrystia akustyczna słynnie z niezwykłych właściwości akustycznych 

                                                      
9 www.zamek-lublin.pl, 4.06.2012. 

10 M. Domagała, Bez pomysłów na muzeum Wincentego Pola, „Gazeta Wyborcza”  

z 14 marca 2009.  
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wynikających z jej proporcji i kształtu sklepienia – słowa szeptane w jednym 

rogu są doskonale słyszane w przeciwległym, nie można ich zaś usłyszeć 

w żadnym innym miejscu. W skarbcu znajdują się XVIII-wieczne iluzjoni-

styczne malowidła i freski połączone w całość z architekturą realną. Zgroma-

dzono tutaj także najcenniejsze zabytki sztuki sakralnej (manierystyczne i go-

tyckie kielichy, barokowe monstrancje, renesansowe ornaty i szaty liturgiczne 

oraz pastorały biskupów lubelskich.) Podziemia archikatedry to miejsce spo-

czynku lubelskich biskupów, ponadto znajdują się tutaj szczątki, stroje grobowe 

oraz wyposażenie pochówków od XVII do XIX wieku. W archikatedrze nie 

prowadzi się specjalnie przygotowanych lekcji muzealnych
11

.  

Muzeum Wsi Lubelskiej – jest placówką typu skansenowskiego, której 

podstawowym zadaniem jest ukazanie warunków życia mieszkańców wsi 

i miasteczek położonych na obszarze między Wisłą a Bugiem w środowisku 

naturalnym w okresie od połowy wieku XIX do lat 50. XX wieku. Zajmuje ono 

obszar 25 ha, który został podzielony na siedem następujących sektorów: Wy-

żyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie i Polesie Lubelskie, Nadbuże oraz 

sektor dworski i miasteczkowy
12

. Muzeum oferuje lekcje muzealne, warsztaty, 

gry edukacyjne, pokazy ginących zawodów, plastykę obrzędową. W skansenie 

istnieje możliwość zorganizowania Wigilii czy ogniska. 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN – jest samorządową instytucją kultu-

ry, której program wiąże się m.in. z popularyzowaniem historii, kultury 

i dziedzictwa kulturowego Lublina. Ośrodek prowadzi programy edukacyjno- 

-animacyjne dla dzieci i młodzieży. Są związane z literaturą, grafiką książki, 

filmem, fotografią, opowiadaniem historii, dziennikarstwem. Na stronie interne-

towej ośrodka znajduje się do pobrania ponad 40 gotowych scenariuszy zajęć 

oraz około 30 scenariuszy warsztatów do wykorzystania przez nauczycieli 

uczących różnych przedmiotów. Ośrodek organizuje też cykliczne działania, 

takie jak np. Urodziny Józefa Czechowicza (zaproszone osoby odczytują wier-

sze Józefa Czechowicza) czy Listy do Henia (młodzież szkolna pisze listy do 

Henia – chłopca zgładzonego na Majdanku).  

Lubelska Trasa Podziemna (jest częścią Teatru NN) – obejmuje około 

trzystumetrowy metrowy korytarz wraz z piwnicami biegnący pod zabudową 

                                                      
11 D. Szewczyk-Prokurat, Archikatedra Lubelska – przewodnik, Wydawnictwo Archidiece-

zji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2009, s. 30–39. 

12 Lublin – przewodnik, red. B. Nowak, Wydawnictwo Test, Lublin 2000, s. 403.  
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starego miasta. Ma charakter turystyczno-edukacyjny i można w niej zobaczyć: 

pięć historycznych makiet Lublina (od VIII do XVII w.), dwie makiety daw-

nych panoram miasta, cztery makiety lubelskiego ratusza, oraz wziąć udział w 

mechanicznym teatrzyku, w którym zainscenizowano pożar miasta Lublina z 

1719 roku. Działania edukacyjne nie ograniczają się jedynie do oprowadzania 

po trasie podziemnej, lecz także organizuje się warsztaty edukacyjne i gry tere-

nowe odbywające się w przestrzeni starego miasta. 

Izba Drukarska (jest częścią Teatru NN) – znajduje się w pomieszczeniach 

przedwojennej drukarni. Można tutaj zobaczyć stare unikatowe maszyny 

i narzędzia drukarskie, poznać historię i rozwój drukarstwa, historię papieru 

oraz techniki składu gazety i książki, złożyć krótki tekst czcionkami i wytłoczyć 

go na prasie drukarskiej. Można również zobaczyć, na czym polegała praca 

zecera, drukarza i introligatora. Organizuje się tutaj warsztaty dla dzieci i mło-

dzieży, laboratorium druku oraz okolicznościowe imprezy kulturalne
13

.  

3. Wyniki badań  

Badania ankietowe wykazały, że 26,75% nauczycieli wcale nie prowadzi 

zajęć terenowych. Uważają, że sala lekcyjna jest najlepszym miejscem na prze-

kazywanie wiedzy i nie widzą potrzeby urozmaicania zajęć wyjściami do mu-

zeów czy innych instytucji kulturalnych. Ponad 10% badanych nauczycieli 

średnio raz w roku szkolnym organizuje wyjścia z uczniami poza szkołę, zaś 

41,47% respondentów wychodzi z dziećmi i młodzieżą średnio dwa razy w roku 

szkolnym do muzeów, instytucji kulturalnych lub organizuje inne wycieczki 

szkolne. Ponad 19,41% badanych nauczycieli organizuje lekcje terenowe trzy 

razy w roku szkolnym. Natomiast cztery lub więcej wyjść terenowych dla 

uczniów organizuje tylko 1,47% nauczycieli.  

Na rysunku 1 widoczne jest, że zajęcia terenowe najczęściej są organizo-

wane w czasie godziny wychowawczej, podczas których nauczyciele starają się 

przekazać wiedzę o historii i tradycji regionu oraz uwrażliwić młodzież na lo-

kalne dziedzictwo kulturowe (12,65% wskazań). W drugiej kolejności wyjścia 

do muzeów są organizowane na lekcji języka polskiego. Młodzież zwiedza 

                                                      
13 Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Działania edukacyjno-animacyjne dla nauczycieli, 

uczniów i mieszkańców, www.teatr.nn.pl., 4.06.2012.  
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wówczas muzea biograficzne (10,59% wskazań). Także nauczyciele przedmio-

tów zawodowych starają się powiązać temat zajęć lekcyjnych wynikający 

z podstawy programowej z lekcją muzealną organizowaną przez różne muzea 

lubelskie. W trakcie tych lekcji młodzież najczęściej wychodzi do Muzeum 

Historii Miasta Lublina, Muzeum Wsi Lubelskiej czy Izby Drukarskiej (9,41% 

wskazań), a tematy lekcji muzealnych są następujące: Lublin jako ważny ośro-

dek handlu i rzemiosła w wiekach XV–XVI; Życie i zajęcia mieszczan lubel-

skich; Sądownictwo w Lublinie; Rozwój Lublina jako ośrodka przemysłowo-

gospodarczego i kulturalnego na przełomie XIX i XX wieku; Poznajemy style 

i zabytki lubelskie; Śladami ginących zawodów na Roztoczu; Handel żydowski 

na wsi; Drukarstwo lubelskie. Najrzadziej wyjścia do muzeów organizują na-

uczyciele uczący przysposobienia obronnego czy wiedzy o społeczeństwie. 

Wynika to głównie z małej liczby godzin w tygodniu, wskutek czego nauczy-

ciele mają problem z realizacją podstawy programowej.  

 

Rys. 1. Przedmioty, w ramach których są prowadzone zajęcia terenowe w muzeach 

(respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Muzea, do których najczęściej jest zabierana młodzież na lekcje muzealne 

i inne zajęcia edukacyjne, przedstawiono na rysunku 2. Najczęściej jest odwie-

dzane Muzeum Lubelskie na Zamku z Kaplicą Trójcy Świętej. Organizuje się tu 

lekcje zarówno dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, jak i starszej 

młodzieży. Najczęściej nauczyciel łączy dany temat lekcji z określoną wystawą 

lub działem w muzeum, jak również wykupują lekcje muzealne (22,94% wska-

zań). Na drugim miejscu wskazywano Państwowe Muzeum na Majdanku. Jest 

to muzeum martyrologii, w związku z czym może je zwiedzać młodzież powy-

żej 16. roku życia. Wyjście do tego muzeum najczęściej jest organizowane 

w trakcie godziny wychowawczej. Nauczyciele często korzystają z oferowa-

nych tu lekcji muzealnych (21,18%). Popularnym miejscem organizowania 

zajęć lekcyjnych jest także Archikatedra Lubelska pw. św. Jana Chrzciciela 

i Jana Ewangelisty. Nauczyciele zabierają tutaj głównie dzieci i młodzież ze 

starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

(17,35%). Najrzadziej odwiedzanym muzeum jest Izba Drukarska (0,29%). 

Muzeum to powstało niespełna cztery lata temu i jest jeszcze mało znanym 

miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w innowacyjnej formie.  

 

Rys. 2. Muzea, z którymi współpracują nauczyciele lubelskich szkół (respondenci mogli 

wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Podczas badań nauczyciele także ocenili poszczególne muzea pod kątem 

wspomagania procesu kształcenia dzieci i młodzieży. Wyniki z przedstawiono 

tabeli 1.  

Tabela 1 

Ocena poszczególnych muzeów pod kątem prowadzenia zajęć edukacyjnych 

w opiniach nauczycieli lubelskich szkół (%) 

Wyszczególnienie  
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle 

Bardzo 

źle 

Nie znam 

tego 

muzeum 

Archikatedra Lubelska 20,88 30,29 24,71   1,47 1,18 21,47 

Dworek Wincentego Pola   7,94 18,53 32,06   1,18 0,59 39,71 

Izba Drukarska   0,29 17,94   9,41   2,94 0,88 68,53 

Muzeum Historii Miasta Lublina   2,65 31,47 23,82   5,00 0,88 36,18 

Muzeum Literackie im. Józefa 

Czechowicza 
  9,12 31,18 20,00 14,41 1,18 24,12 

Muzeum Lubelskie na Zamku 14,41 54,41 23,24   3,82 2,35   1,76 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”   7,65 41,47 15,00   2,65 0,29 32,94 

Muzeum Wsi Lubelskiej  17,35 47,35 19,71   2,65 1,47 11,47 

Państwowe Muzeum na Majdanku 52,35 36,18   9,12   0,00 0,00   2,35 

Teatr NN 15,88 45,29 15,59   1,76 0,59 20,88 

Trasa Podziemna Lublina 44,41 26,76   8,53   0,29 0,00 20,00 

Wieża Trynitarska 10,88 28,82 35,29   1,18 0,88 22,94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

Nauczyciele najwyżej ocenili Państwowe Muzeum na Majdanku (52,35% 

ocen bardzo dobrych), co wiąże się z profesjonalizmem jego pracowników, 

gotowymi scenariuszami zajęć oraz organizacją seminariów dla nauczycieli, 

podczas których przekazuje się wiedzę z zakresu metod działalność pedago-

gicznej w miejscach martyrologii. Wysoko została oceniona także Trasa Pod-

ziemna Lublina (44,41% ocen dobrych). Nauczyciele chwalili pracujących tu 

przewodników, którzy dostosowują język przekazu do wieku i zainteresowań 

słuchaczy. Badani podkreślali interesujący i przemawiający do wyobraźni słu-

chaczy przekaz na temat pożaru Lublina z 1719 roku. Najsłabiej oceniono Mu-

zeum Literackie im. Józefa Czechowicza (w sumie 15,59% ocen złych i bardzo 
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złych). Nauczyciele zauważyli, że muzeum to w zbyt małym stopniu korzysta 

z nowoczesnych form przekazu.  

Należy zwrócić uwagę, że średnio co czwarty nauczyciel nie zna działal-

ności poszczególnych muzeów i nie wie, jaką ofertę poszczególne muzea kieru-

ją do dzieci i młodzieży. Taka postawa nauczycieli powoduje, że uczniowie nie 

korzystają z lekcji muzealnych, warsztatów i konkursów organizowanych przez 

pracowników muzeów. Dzieci i młodzież nie mają wówczas szansy na uczest-

nictwo w okolicznościowych imprezach kulturalnych miasta, nie rozwijają 

wrażliwości na dziedzictwo kulturowe regionu oraz nie poznają historii miasta 

i jego ówczesnych mieszkańców. 

 

Rys. 3. Umiejętności i wiedza, jaką uczniowie zdobywają w trakcie wizyty w muzeum 

w opiniach nauczycieli (respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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wskazało, że w muzeach młodzi ludzie uczą się poszanowania dóbr kultury. 

Następną wartością, na którą zwrócili uwagę badani nauczyciele, jest poznanie 

i zrozumienie historii własnego regionu (30%), dzięki czemu wielu młodych 

ludzi po skończeniu szkoły decyduje się mieszkać i pracować w Lublinie. Po-

nad 26% nauczycieli zauważyło, że podczas zajęć terenowych młodzież nie 

tylko zdobyła nową wiedzę, lecz także łatwiej przyswaja i utrwala dotychcza-

sowe wiadomości (odpowiednio ponad 12% i 10% wskazań). Dzięki temu dzie-

ci i młodzież swobodniej biorą udział w dyskusjach, mają własne zdanie na 

różne tematy, w sposób twórczy podchodzą do wykonania różnych zadań i pro-

blemów. Ponadto 21% respondentów stwierdziło, że wizyty w muzeach rozbu-

dzają w dzieciach i młodzieży ciekawość nowych rzeczy, zainteresowanie no-

wymi tematami, które wykraczają poza podstawę programową. Tylko 7% na-

uczycieli nie widzi żadnych korzyści z faktu prowadzenia części zajęć lekcyj-

nych w muzeach.  

Podsumowanie 

1. Muzea wychodzą naprzeciw szkołom. Dwa z nich oferują gotowe scena-

riusze zajęć dla nauczycieli do przeprowadzenia na lekcji przed wizytą 

w muzeum, a 10 z 12 badanych placówek przygotowało tematy lekcji 

i warsztatów edukacyjnych odbywających się na terenie muzeum. 

2. Wśród badanych nauczycieli 25% nie zna oferty edukacyjnej muzeów, 

a więc warto organizować dla nich seminaria i szkolenia w tym zakresie. 

3. Podczas wizyty w muzeum przekazuje sie młodzieży wiele wartości. Na-

uczyciele zauważyli, że młodzież podczas lekcji muzealnych rozwija 

głównie wrażliwość na dziedzictwo kulturowe regionu (35,96% wskazań) 

oraz umiejętność poszanowania dóbr kulturowych (31,76% wskazań).  

EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED BY LUBLIN MUSEUMS 

AS A NEW FORM OF SUPPORTING THE EDUCATION PROCESS  

Summary  

The article shows the educational activities of museums in Lublin and skills, 

which the students are educated by museum lessons. In the paper was evaluated 
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12 museums from Lublin, which operate educational activities like museum lessons, 

lectures, seminars, film show, educational projects for children and adolescents. These 

museums are: the State Museum at Majdanek, The Lublin Province Museum with four 

branches: Museum of the History of the City of Lublin, Józef Czechowicz Literary 

Museum, Martyr Museum “Under the Clock, Wincenty Pol Manor House, the Trinita-

rian Tower, Open Air Vilage Museum, exhibition and educational activities NN Thea-

tre, the Lublin Underground Route and the Print Chamber.  

The study was conducted diagnostic survey method, using the direct survey tech-

nique.  

Translated by Anna Mazurek-Kusiak  

http://eng.zamek.lublin.pl/index.php?r=796&l=pl
http://eng.zamek.lublin.pl/index.php?r=799&l=pl
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WYKORZYSTANIE GIER SYMULACYJNYCH  

W ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH 

STUDENTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH 

Wprowadzenie  

Postęp i rozwój niemal w każdej dziedzinie życia wynikają z dużego tem-

pa zmian zachodzących w zmiennym i złożonym otoczeniu oraz z dynamiczne-

go rozwoju technologii komputerowych i informatycznych. Techniki, narzędzia 

oraz metody informatyczne pozwalają na usprawnienie procesów realizowa-

nych w przedsiębiorstwach. Dostosowanie się do zmieniających warunków 

pracy i sytuacji na rynku pracy wymusza konieczność ciągłego doskonalenia 

się, szkolenia, poszerzania swojej wiedzy, nabywania nowych umiejętności oraz 

poszerzania kompetencji.  

Na rynku usług edukacyjnych ważną funkcję pełnią uczelnie techniczne. 

Ich zadaniem jest m.in. kształcenie osób mających fachowe i społeczne kompe-

tencje w zakresie zarządzania i nauk inżynierskich. Potrzebę kształcenia w ta-

kim kierunku potwierdzają m.in. wyniki badań prowadzonych w projekcie 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania, którego celem jest wska-

zanie, jak dopasować programy kształcenia do potrzeb pracodawców
1
 oraz sce-

                                                      
1 M. Szafrański, Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształce-

nia zawodowego – innowacja w regionie, w: Wielkopolski system monitorowania i prognozowa-
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nariusze rozwoju regionu w projekcie Foresight – sieci gospodarcze Wielkopol-

ski. Scenariusze transformacji wiedzy
2
.  

Dostępność nowoczesnych technik informatycznych i ich użyteczność 

w wielu aspektach działalności organizacji wymusza zmiany w stosowanych 

metodach i programach nauczania. Pojawia się potrzeba stosowania różnych 

narzędzi multimedialnych, wykorzystania oprogramowania wspierającego pro-

cesy edukacyjne oraz zastosowania możliwości oferowanych przez Internet (np. 

e-learning). Jednym z ważniejszych elementów kształcenia jest uczenie przez 

doświadczenie. Należy stosować metody i techniki nauczania, które wymagają 

od studentów (przyszłych menedżerów i inżynierów) zaangażowania i kreatyw-

ności, a przede wszystkim wspomagają proces kształcenia. Wykorzystuje się 

środki dydaktyczne, takie jak zadania projektowe, studia przypadków, warszta-

ty, gry symulacyjne, które pozwalają na rozwój kompetencji zawodowych 

i społecznych. Potrzeba rozwijania tych kompetencji wynika z również z ram 

kwalifikacji i efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku inżynieria za-

rządzania na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Poznańska
3
. 

Wykorzystanie w procesie dydaktycznym gier decyzyjnych pozwala stu-

dentom na poznanie metod, narzędzi i technik wspomagających procesy zarzą-

dzania w organizacji. Szczególnie istotne jest wskazanie sposobów doskonale-

nia zasobów ludzkich poprzez praktyczne wykorzystanie wybranych metod 

w rozgrywanej grze kierowniczej, do których należą
4
: 

– coaching – nauczyciel odgrywa rolę partnera, konsultanta, przewodni-

ka; 

– wspólne tworzenie przedsiębiorstwa (określanie jego celów, działań) 

poprzez wykorzystanie indywidualnych doświadczeń, wiedzy i po-

trzeb; 

– uczenie się przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów; 

– praca w grupie; 

                                                                                                                                  
nia w zakresie kształcenia, red. M. Szafrański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2011. 

2 M.K. Wyrwicka, Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną 

Wielkopolskę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 

3 Uchwała nr 66/XXIV/02/2012 Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Po-

znańskiej z 13 lutego 2012 r. 

4 K. Ragin-Skorecka, Z. Włodarczak, Gry kierownicze, Wydawnictwo Politechniki Poznań-

skiej, Poznań 2011. 
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– budowanie zaangażowania. 

Celem artykułu jest wskazanie potrzeby rozwijania kompetencji facho-

wych i społecznych studentów uczelni technicznych przy wykorzystaniu gry 

symulacyjnej. W pierwszej części zdefiniowano istotę gier symulacyjnych, za-

prezentowano ich podział oraz krótką charakterystykę gier symulacyjnych. 

W dalszej części ukazano studium przypadku dotyczące podejmowania decyzji 

przez studentów z wykorzystaniem gry strategicznej Marketplace Business Si-

mulation®.  

1. Gry symulacyjne  

Gra symulacyjna to „taki model symulacyjny, w którego skład wchodzą 

ludzie odgrywający role, oddziałujący na pozostałą część modelu i poznający 

jego strukturę”
5
. Gry symulacyjne polegają na wprowadzeniu do symulacji de-

cydenta oraz zmiennych warunków. Człowiek staje się elementem modelu sy-

mulacyjnego – zostaje wkomponowany w najczęściej algorytmiczną i formalną 

strukturę modelu symulacyjnego. W grach symulacyjnych wykorzystuje się 

idee współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami gry. Jeżeli działania uczestnika 

gry mają charakter podejmowania decyzji, to gry takie są nazywane w skrócie 

decyzyjnymi. Jeżeli działania uczestnika gry mają znamiona kierowania, mówi 

się o grach kierowniczych
6
.  

Symulacyjne gry kierownicze, pozwalające na zarządzanie przedsiębior-

stwem na wybranym rynku, powinny charakteryzować się
7
: 

– dobrze zilustrowaną niepewnością towarzyszącą decyzjom; 

– dynamicznym środowiskiem decyzyjnym; 

– dobrym modelem odzwierciedlającym rzeczywiste zachowanie rynku; 

– obecnością modeli prognozowania; 

                                                      
5 E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Decyzje i gry marketingowe, Wydawnictwo Politechni-

ki Poznańskiej, Poznań 2010. 

6 A.K. Koźmiński, A.M. Zawiślak, Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyj-

nych, PWE, Warszawa 1979. 

7 P.A. Gryko, Pouczająca zabawa, „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 3, s. 30–31; K. Ragin- 

-Skorecka, Z. Włodarczak, Gry… 
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– umiejętnością rozwijania zdolności oceny i analizy nabywanych przez 

uczestników gry (analityczne myślenie, porządkowanie i selekcja in-

formacji); 

– kreowaniem potrzeby zaangażowania w zajęcia; 

– kreowaniem umiejętności uczenia się, rozwiązywania problemów 

w warunkach niepewności; 

– potrzebą pracy zespołowej.  

W grze symulacyjnej biorą udział uczestnicy tej gry (drużyny, zespoły), 

które rywalizują ze sobą według określonego scenariusza. Bardzo ważną rolę 

odgrywa arbiter (sędzia, moderator), który czuwa nad prawidłowym przebie-

giem rozgrywki, oraz jest konsultantem (ekspertem) zewnętrznym dla zespo-

łów. Każda gra symulacyjna ma zdefiniowany swój model systemu, który 

umożliwia symulowanie rzeczywistych warunków zachowania się, np. rynków 

czy przedsiębiorstw
8
. 

Rolą arbitra w grze symulacyjnej jest przygotowanie gry, jej nadzorowanie 

oraz ocena przebiegu. Sędzia jest także odpowiedzialny za planowanie przebie-

gu gry, stworzenie jej scenariusza, który powinien umożliwić powtarzalność 

rozgrywek. Arbiter określa też zakres obserwacji przeprowadzanej w trakcie 

rozgrywki. Obserwacje te powinny dotyczyć reakcji graczy w ramach opisa-

nych modelem i regułami gry (np. decyzje graczy, wielkości liczbowe opisujące 

rezultaty podjętych decyzji), nieformalne zachowania graczy oraz wyrażane 

przez nich opinie, refleksje o modelu i systemie rzeczywistym gry. 

Uczestnicy gry przy pomocy komputerów, korzystając z przeglądarki in-

ternetowej (np. w grze Marketplace Business Simulation®) lub zainstalowane-

go programu (np. w grze MIG-P), przeprowadzają analizę danych i zapisują 

podjęte decyzje. Następnie są one przesyłane przez sieć komputerową do mode-

lu symulacyjnego, który je przetwarza. W niektórych symulacjach biznesowych 

istnieje możliwość ingerencji arbitra w przetwarzane wyniki. Otrzymane decy-

zje są przetwarzane i udostępniane uczestnikom gry oraz sędziemu. 

                                                      
8 E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Decyzje i gry marketingowe, Wydawnictwo Politechni-

ki Poznańskiej, Poznań 2010; K. Ragin-Skorecka, Z. Włodarczak, Gry… 
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Rys. 1. Strona startowa gry Marketplace Business Simulation® po zalogowaniu się 

studenta 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012.  

Gra Marketplace Business Simulation® jest ciekawym przykładem symu-

lacyjnej gry rynkowej (rys. 1). Z uwagi na stopień złożoności i dość realistyczne 

odwzorowanie reakcji rynku na działania organizacji, dobrze nadaje się jako 

narzędzie dydaktyczne i treningowe dla studentów. Gra nie wymaga instalowa-

nia dodatkowego oprogramowania, w całości opiera się na weryfikowanym 

dostępie przy użyciu przeglądarki internetowej do zasobów serwera prowadzą-

cego rozgrywkę. Gra Marketplace Business Simulation® jest grą mieszaną, 

z przewagą części konkurencyjnej
9
. Możliwe jest osiągnięcie przez wszystkich 

graczy relatywnie dobrych wyników, jednak z powodu ograniczonego popytu 

na rynku (jak w rzeczywistości) powiększanie przewagi jednej z drużyn powo-

duje pogorszenie wyniku innych zespołów (ale nie jest to zależność proporcjo-

nalna).  

                                                      
9 K. Ragin-Skorecka, Z. Włodarczak, Gry…  
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2. Studium przypadku – przykład gry  

Gra Marketplace Business Simulation® polega na rywalizacji przedsię-

biorstw o klienta na rynku komputerów. Gra na poziomie Venture Strategy jest 

podzielona na sześć kwartałów, w których podejmuje się określone decyzje 

z zakresu projektowania produktu, jego produkcji i sprzedaży na rynku. W grze 

uczestniczy od czterech do ośmiu zespołów. Ich rezultaty są oceniane z wyko-

rzystaniem techniki zrównoważonej karty wyników. Szczegółowy opis symula-

cji można znaleźć na stronie gry
10

 oraz w podręczniku
11

.  

Przedstawiona rozgrywka jest dostępna po zalogowaniu się do gry jako in-

struktor (widoczne wyniki i decyzje wszystkich zespołów) lub jako student 

(widoczne wyniki i decyzje zespołu tej osoby). W prezentowanej rozgrywce 

wzięło udział sześć zespołów. Ich ostateczna klasyfikacja została pokazana na 

rysunku 2. Rozgrywkę wygrał zespół pc.pl, zaś przegrał zespół GAMA. Na 

kolejnych rysunkach przedstawione zostały decyzje podjęte przez grupy, które 

uzyskały najlepszy i najgorszy wynik. 

 

Rys. 2. Oceny zespołów po zakończeniu rozgrywki
 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012 – dostępne po zalogowaniu się instruktora.  

W pierwszym kwartale rozgrywki zespół podejmuje wiele decyzji, 

z których najważniejsze dotyczą organizacji przedsiębiorstwa i rozpoczęcia 

działalności. Drużyny decydują m.in. o rynkach docelowych, przydzielają im 

priorytety (rys. 3 i 4) oraz określają przewagi specjalistyczne (rys. 5 i 6). 

                                                      
10 http://pl.marketplace-simulation.com/marketplace.php. 

11 K. Ragin-Skorecka, Z. Włodarczak, Gry… 
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Rys. 3. Rynki docelowe – najlepszy zespół 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 

 

Rys. 4. Rynki docelowe – najgorszy zespół 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 

 

Rys. 5. Przewagi specjalistyczne nad konkurencją – najlepszy zespół,  

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 
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Rys. 6. Przewagi specjalistyczne nad konkurencją – najgorszy zespół 

Źródło: http://www.marketplace.pl, 11.04.2012. 

W drugim kwartale przedsiębiorstwa wchodzą na rynek testowy. Najważ-

niejsze ich zadania to: zaprojektowanie produktów na podstawie otrzymanych 

wyników badań marketingowych (rys. 7 i 8), ustalenie cen, zaplanowanie pro-

dukcji, dystrybucji, zatrudnienie sprzedawców, zaprojektowanie reklam 

i umieszczenie ich w odpowiednich mediach. Na rysunkach 9 i 10 przedstawio-

no produkty oferowane przez oba zespoły.  

 

 

Rys. 7. Wzorce użytkowania oraz preferowane ceny – podstawa projektowania 

komputerów 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 
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Rys. 8. Wzorce użytkowania oraz preferowane ceny – podstawa projektowania 

komputerów 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 

 

Rys. 9. Dobór komponentów do komputerów – najlepszy zespół 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 
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Rys. 10. Dobór komponentów do komputerów – najgorszy zespół  

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 

Kwartał trzeci to czas na korektę przyjętej strategii. Drużyny przeprowa-

dzają analizę uzyskanego wyniku (rys. 11) i oceniają działalność swojej organi-

zacji na rynku (opinie klientów dotyczące produktów, cen i reklamy, popyt 

rynkowy).  

 

Rys. 11. Wynik rynkowy kwartału trzeciego – popyt na rynku 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 
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Analiza wyników przeprowadzona na początku czwartego kwartału po-

zwala na poznanie taktyki konkurencji (rys. 12) oraz sformułowanie rocznego 

biznesplanu zawierającego cele marketingowe, finansowe i własnościowe, stra-

tegię marketingową, produkcji i finansową. Ważne jest zapoznanie się 

z opiniami klientów dotyczącymi produktów (rys. 13). Bardzo istotną decyzją 

podejmowaną w kwartale czwartym jest inwestowanie w prace badawczo- 

-rozwojowe nad nowymi komponentami. Jest to element gry decydujący o osią-

gnięciu sukcesu na rynku.  

 

 

Rys. 12. Wyniki branży 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 

 

Rys. 13. Przegląd produktów – opinie klientów 

Źródło: www.marketplace.pl, 11.04.2012. 



386 Katarzyna Ragin-Skorecka, Izabela Kudelska 

W kwartale piątym zespoły rozwijają strategię działania firmy, 

a w kwartale szóstym doskonalą ją. Ważnym zadaniem jest analiza osiąganych 

rezultatów i odniesienie ich do działań podejmowanych przez konkurencję. 

Firma musi oceniać marki, w razie potrzeby wprowadzać nowe (przede wszyst-

kim z nowymi komponentami), prowadzić prace badawczo-rozwojowe, moty-

wować pracowników (przez kształtowanie pakietów wynagrodzeń), rozszerzać 

kanały dystrybucji, prowadzić działania reklamowe. Powinna również zadbać 

o produkowanie właściwej liczby wyrobów w celu zaspokojenia popytu (by nie 

otrzymywać kary za straconych klientów). Kwartał siódmy to podsumowanie 

działalności przedsiębiorstwa.  

Podsumowanie 

Studenci kierunku zarządzanie Politechniki Poznańskiej wykorzystują 

podczas zajęć grę Marketplace Business Simulation® przede wszystkim w wer-

sji VS – Venture Strategy (zarządzanie strategiczne). Obejmuje ona podstawy 

biznesu
12

. Student przystępujący do rozgrywki musi mieć podstawową wiedzę 

z zakresu zarządzania produkcją, zasobami ludzkimi, finansami. Konieczna jest 

też znajomość marketingu i sprzedaży oraz zarządzania strategicznego.  

Analizując gry studentów, można zauważyć, że wybierają jedną ze strate-

gii opartych na dwóch parametrach, tzn. cenie i jakości produktu (rys. 14)
13

.  

Skuteczność wybranej strategii zależy od kosztów ponoszonych przez or-

ganizację oraz od kształtu konkretnego segmentu. Analiza rezultatów studentów 

wskazuje, że w Marketplace Business Simulation® dla segmentu „Mercedesy” 

najlepiej sprawdza się strategia pierwszej klasy oraz penetracyjna. W segmencie 

„Koni Roboczych” najlepsze efekty uzyskują zespoły stosujące strategię prze-

ciętności, okazji lub taniego towaru. Dla segmentu „Podróżników” najczęstsza 

strategia to podwyższona cena, superokazja, przeciętność lub okazja. Pozostałe 

strategie (ugotowania lub podłego towaru) prowadzą do bankructwa przedsię-

biorstwa
14

.  

                                                      
12 http://pl.marketplace-simulation.com/szkolenia_uczelnia.php. 

13 I. Bielski, Podstawy marketingu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 1998; 

M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004. 

14 K. Ragin-Skorecka, Z. Włodarczak, Gry… 
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Rys. 14. Główne strategie według kryterium cena–jakość 

Źródło: M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, War-

szawa 2004. 

Studenci decydują również, na których rynkach będą oferować swoje pro-

dukty. Mogą przyjąć jedną ze strategii przedstawionych na rysunku 15. Na po-

czątku gry studenci zazwyczaj wybierają jeden, dwa produkty i starają się ulo-

kować je w jednym, maksymalnie w dwóch segmentach rynku. W zależności od 

przyjętych celów strategicznych i zgromadzonych zasobów, zespoły przyjmują 

specjalizację produktową, rynkową lub selektywną. Analiza wyników wskazuje, 

że ze względu na zasoby i występującą konkurencję najtrudniejsza jest specjali-

zacja rynkowa. Pod koniec rozgrywki najlepsze zespoły mają pełne pokrycie 

produktowo-rynkowe
15

.  

Przedstawione powyżej wnioski i uwagi pozwalają studentom zauważyć, 

że wiedza zawarta w literaturze naukowej ma odzwierciedlenie w rzeczywisto-

ści. Udział w grze kierowniczej pozwala na rozwinięcie u nich kompetencji 

społecznych, takich jak praca w grupie, zespołowe rozwiązywanie problemów, 

umiejętność efektywnego komunikowania się, umiejętności negocjacyjne itp. 

oraz kompetencji fachowych dotyczących zarządzania różnymi procesami 

w organizacji. Studenci mają też możliwość wzięcia udziału w rozgrywce mię-

dzyuczelnianej, w trakcie której poznają inne spojrzenie na organizację 

i zarządzanie nią, wynikające z odmiennego podejścia do nauczania zarządzania 

na uczelniach o profilu innym niż techniczny.  

 

                                                      
15 Ibidem. 
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Rys. 15. Wybór segmentów produktowo-rynkowych (P – produkt, R – rynek)  

Źródło: Ph. Kotler, Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994. 

USE OF SIMULATION GAME IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL  

AND SOCIAL REFERENCES STUDENTS  

OF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

Summary  

This study shows the use of simulation games in the education on the University 

of Technology. Presents a definition of simulation games and then describes a case 

study. The described example shows that the knowledge acquired by students during 

their studies to their application in reality, and the use of such tools at the University of 

Technology also allows the development of skills of future managers. 

Translated by Izabela Kudelska, Katarzyna Ragin-Skorecka  



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 722 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 95 2012 

ANNA SAMMEL 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

ANNA JĘCZMYK 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

USŁUGI EDUKACYJNE W GOSPODARSTWACH 

AGROTURYSTYCZNYCH ZRZESZONYCH  

W SIECI „ZAGRODA EDUKACYJNA” 

Wprowadzenie  

Turystyka edukacyjna (oświatowa, kształcąca
1
) rzadko występuje w litera-

turze jako samodzielny rodzaj turystyki, definiuje się ją natomiast jako rodzaj 

turystyki kulturowej czy krajoznawczej
2
. Jednocześnie jednak większość auto-

rów zwraca uwagę na funkcje wychowawcze i kształceniowe realizowane po-

przez udział w turystyce w sensie poznawczym (wiedza) i praktycznym (umie-

jętności)
3
. Turos definiuje turystykę edukacyjną jako „świadomie zaplanowane 

i zorganizowane zwiedzanie tych zabytków kultury i architektury, których po-

znanie umożliwia głębsze zrozumienie historii, mentalności mieszkańców 

zwiedzanych regionów, kraju ojczystego lub obcych krajów i ich dorobku kul-

                                                      
1 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa,1997, s. 21. 

2 T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko-

nomicznej, Warszawa 2001, s. 190. 

3 D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 90; W.W. 

Gaworecki, Turystyka…, s. 307–312. 
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turowego”
4
. Ten rodzaj turystyki – ze względu na realizowane cele – jest trak-

towany jako swoisty system dydaktyczny
5
. Turystyka edukacyjna przyczynia 

się do popularyzacji zasobów dziedzictwa zgromadzonego i przekazywanego 

przez mieszkańców wiosek, miast, regionów i państw wraz z ich kulturą oraz 

tradycją. Może być propagowana m.in. w formie turystyki kwalifikowanej, 

kulturowej, wiejskiej lub pielgrzymkowej. Spełnia więc funkcje wychowawcze 

i kształceniowe, nie zawsze doceniane w konfrontacji z jej funkcją ekono-

miczną
6
. 

Przytoczone definicje mieszczą się w obszarze turystyki zrównoważonej, 

której założenia realizuje także agroturystyka związana z pobytem turystów 

w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Korzystają oni z jego zasobów oraz 

walorów zlokalizowanych w bliższej lub dalszej okolicy. Turystyka wiejska 

traktowana jest jako zjawisko wielowymiarowe i interdyscyplinarne o charakte-

rze społecznym, psychologicznym, kulturowym, przestrzennym oraz edukacyj-

nym
7
. Jest to także swoista forma rozwoju przedsiębiorczości w kierunku reali-

zowania idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.  

We współczesnym ponowoczesnym społeczeństwie, zgodnie z zasadą 

kształcenia ustawicznego, systematycznie wzrasta wartość wiedzy oraz zapo-

trzebowanie na usługi edukacyjne. Wzorem państw europejskich (m.in. Austrii, 

Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii) na obszarach wiejskich w Polsce powstają 

gospodarstwa, w których ofercie są zawarte propozycje zajęć edukacyjnych 

adresowanych do różnych grup wiekowych. Wytworzył się zatem nowy rodzaj 

usług turystycznych, który zaspokaja specyficzne materialne i niematerialne 

potrzeby odbiorców, oferowany najczęściej w formie pakietu. 

                                                      
4 L. Turos, Turystyka edukacyjna i transgresja, w: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na 

Wileńszczyźnie, red. Z.J. Przychodzeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa–Biała Waka 2002, 
s. 25–32. 

5 Ibidem, s. 25–32. 

6 I. Kotowicz-Borowy, Dziedzictwo kulturowe regionach Europy Środkowowschodniej jako 

czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, w: Proble-

my rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, red. Z.J. Przychodzeń, Wy-

dawnictwo WSTIJO; Wydawnictwo SGGW, Warszawa–Biała Waka–Dyneburg–Lwów–Czernio-
wice–Żytomierz 2007, s. 353–359. 

7 I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i przedmiot badań 

naukowych, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska- 
-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 11–21. 
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Wobec wzrastającej konkurencji na rynku usług agroturystycznych wystą-

piła potrzeba integracji podmiotów świadczących tego typu usługi. Służyć temu 

ma projekt realizowany od 2011 roku z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi pod nazwą Utworzenie sieci agroturystycznych gospodarstw 

edukacyjnych w Polsce. Gospodarstwa edukacyjne mogą bezpłatnie przystępo-

wać do tzw. sieci zagród edukacyjnych prowadzonej przez Centrum Doradztwa 

Rolniczego Oddział w Krakowie
8
. Zrzeszeni otrzymają także wsparcie szkole-

niowe w systemie doradztwa rolniczego oraz mają prawo do identyfikowania 

gospodarstwa logotypem. Ze względu na nowość tego typu usług na rynku 

usług agroturystycznych celem artykułu jest dokonanie analizy ofert gospo-

darstw zrzeszonych w sieci „Zagroda Edukacyjna” (dostępnych na stronach 

projektu oraz uzupełnionych w wybranych przypadkach wywiadem telefonicz-

nym) jako możliwości wspomagania procesu edukacyjnego. Badania przepro-

wadzono przed sezonem letnim na przełomie marca i kwietnia 2012 roku.  

1. Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w Polsce 

Działania szkoły w zakresie turystyki wyznacza Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajo-

znawstwa i turystyki (DzU 2001, nr 135, poz. 1516). Turystyka może być reali-

zowana poprzez wycieczki przedmiotowe, turystyczne lub krajoznawczo-

turystyczne (np. zielone szkoły, zimowiska, obozy sportowe, językowe, wę-

drowne). Szkoły i przedszkola wykazują także coraz większe zainteresowanie 

organizowaniem dla swoich podopiecznych wyjazdów do gospodarstw agro-

turystycznych, które przyciągają atrakcyjnymi propozycjami wypoczynku, re-

kreacji lub edukacji
9
. 

                                                      
8 www.zagrodaedukacyjna.pl. 

9 A. Sammel, Gospodarstwo agroturystyczne jako środowisko wychowawcze, w: Materiały 

Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM 2004, red. J. Majewski, 

S. Graja, Wydawnictwo MTP; Wydawnictwo Akademii Rolnicznej w Poznaniu, Poznań 2004, 

s. 49–55; S. Graja, A. Spychała, Gospodarstwa agroturystyczne jako miejsce edukacji dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w: Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, 

różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo Akademii Rolnicznej w Poznaniu, Poznań 2007, 
s. 173–184. 
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Właściciel gospodarstwa, który zamierza przystąpić do ogólnopolskiej sie-

ci „Zagroda Edukacyjna”, jest zobligowany do wypełnienia umieszczonej na 

stronie projektu ankiety, która musi być także rekomendowana przez uprawnio-

nego do tego celu doradcę rolniczego. Obecnie w sieci jest zrzeszonych 35 go-

spodarstw zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim (3), kujawsko- 

-pomorskim (2), lubuskim (4), łódzkim (1), małopolskim (1), opolskim(4), pod-

karpackim (5), podlaskim (2), pomorskim (5), śląskim (2), świętokrzyskim (2), 

warmińsko-mazurskim (2) oraz wielkopolskim (2)
10

. Do sieci nie przystąpiły 

gospodarstwa z województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz zachodnio-

pomorskiego. 

Zgodnie z założeniami projektu zagroda edukacyjna musi być prowadzona 

przez mieszkańców wsi, w których są realizowane minimum dwa spośród na-

stępujących celów: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, prze-

twórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz 

edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawo-

dów, rękodzieła i twórczości ludowej
11

. W gospodarstwach muszą być prowa-

dzone uprawy rolnicze lub utrzymywane zwierzęta gospodarskie. Na ich terenie 

powinny być spełnione odpowiednie warunki techniczne i zapewnione bezpie-

czeństwo gości
12

.  

Cele realizowane w gospodarstwach edukacyjnych zrzeszonych w sieci 

„Zagroda Edukacyjna” zamieszczono w ofercie 35 obiektów (rys. 1). Liczba 

celów realizowanych przez jedno gospodarstwo wynosi odpowiednio: 7 gospo-

darstw realizuje 5 celów; 12 gospodarstw realizuje 4 cele, 7 gospodarstw reali-

zuje 3 cele oraz 9 gospodarstw – 2 cele. Najwięcej celów dotyczy treści zgru-

powanych wokół przetwórstwa płodów rolnych, natomiast najmniej odnosi się 

do edukacji w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych za-

wodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Jest to ciekawe odniesienie w stosun-

ku do wyników badań ankietowych prowadzonych w Szczecinie w 2011 roku
13

, 

w trakcie których respondenci (nauczyciele szkół podstawowych w Szczecinie) 

                                                      
10 www.zagrodaedukacyjna.pl. 

11 Regulamin sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „Zagrody Edukacyjne”, 
CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011, s. 1. 

12 Ibidem. 

13 A. Sammel, A. Jęczmyk, Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii na-

uczycieli szkół podstawowych w Szczecinie (publikacja w druku). 
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odwiedzający w województwie zachodniopomorskim gospodarstwa agrotury-

styczne niezrzeszone w sieci „Zagroda Edukacyjna” wskazali na dominację 

zajęć z zakresu dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, 

rękodzieła i twórczości ludowej. 

 

Rys. 1. Cele realizowane w gospodarstwach edukacyjnych zrzeszonych w sieci 

„Zagroda Edukacyjna” (liczba gospodarstw (n = 35) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.zagrodaedukacyjna.pl. 

Odbiorcom usług edukacyjnych na obszarach wiejskich zaproponowano 

do wyboru 103 tematy zajęć (tab. 1)
14

. Najwięcej gospodarstw oferuje do reali-

zacji 3 tematy (łącznie 10 obiektów), natomiast najmniej jest gospodarstw reali-

zujących od 5 do 8 tematów (po jednym obiekcie).  

                                                      
14 Szacuje się, że na ogólną liczbę około 24 tys. obiektów wiejskiej bazy noclegowej w Pol-

sce, 8790 stanowią obiekty agroturystyczne. Zob. A. Jachowicz, H. Legienis, Zasoby bazy nocle-

gowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 
2007. 
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Tabela 1 

Liczba tematów przewidzianych do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych 

Liczba tematów przewidzianych  

do realizacji w jednym 

gospodarstwie edukacyjnym 

Gospodarstwa realizujące 

temat/tematy 

liczba % ogółu 

1   7 20,0 

2   8 22,9 

3 10 28,6 

4   6 17,2 

5   1   2,7 

6   1   2,7 

7   1   2,7 

8   1   2,7 

Ogółem 35 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.zagrodaedukacyjna.pl.  

Zróżnicowany jest także zakres treści oferowanych zajęć, który zawiera się 

w 12 następujących grupach (n = 35): rolnictwo i zajęcia gospodarskie (21 go-

spodarstw), przetwórstwo produktów spożywczych (19 gospodarstw), tradycyj-

na żywność (23 gospodarstwa), kuchnia domowa (24 gospodarstw), rękodzieło 

artystyczne (21 gospodarstw), ginące zawody (17 gospodarstw), zwyczaje 

i obrzędy (19 gospodarstw), edukacja regionalna (19 gospodarstw), ekologia 

(22 gospodarstwa), przyroda (26 gospodarstw), zajęcia sportowe (16 gospo-

darstw), zajęcia rekreacyjne (27 gospodarstw). W celu ułatwienia i usprawnie-

nia dostępu do zasobów sieci „Zagroda Edukacyjna” przygotowano wyszuki-

warkę, dzięki której można przyspieszyć proces przeglądania ofert. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia turysty jest zakres 

ofert gospodarstw edukacyjnych udostępnianych w formie pakietu lub pojedyn-

czej usługi (rys. 2). Wśród propozycji dominują programy jednodniowe bez 

noclegu oraz pobyty z wyżywieniem (jedno- lub wielodniowe). W dwóch go-

spodarstwach zostały przygotowane dodatkowe propozycje: edukacja dotycząca 

komunikacji językowej (weekendy) oraz możliwość przygotowania posiłków 

we własnym zakresie (oferta tego typu jest bardzo popularna w obiektach tury-

styki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, natomiast tylko jeden raz została 

uwzględniona w przypadku agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych).  
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Rys. 2. Zakres oferty gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w sieci „Zagroda 

Edukacyjna” (n = 35) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.zagrodaedukacyjna.pl.  

Adresatami ofert agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych są odbior-

cy docelowi zróżnicowani zarówno ze względu na wiek, jak i wykształcenie 

(rys. 3). Potwierdza się zatem zdanie, że turystyka jest uniwersalnym systemem 

dydaktycznym, a jej funkcje są aktualne nie tylko w okresie dzieciństwa i mło-

dości, lecz także w odniesieniu do każdego etapu życia człowieka
15

. W przy-

padku turystyki edukacyjnej oferowane przez gospodarstwa pakiety lub poje-

dyncze usługi są przeznaczone dla turystów krajowych (typ K-1, K-2 oraz K-3) 

oraz zagranicznych (typ Z-1, Z-2, Z-3)
16

. 

Propozycje agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych (n = 35) są skie-

rowane głównie do dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe), ale 

uwzględniono także w szerokim wymiarze młodzież w wieku szkolnym (gim-

nazjaliści, licealiści oraz studenci), osoby dorosłe i dopiero w następnej kolej-

ności dzieci w wieku przedszkolnym. Rozbudowana jest także grupa innych 

                                                      
15 I. Sikorska-Wolak, Turystyka jako system dydaktyczno-wychowawczy, w: Turystyka wiej-

ska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo Akademii Rolnicz-

nej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 12–21. 

16 D. Zaręba, Ekoturystyka…, s. 89–90. 
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odbiorców, wśród których uwzględniono: rolników (5 ofert, w tym 2 dla 

pszczelarzy), pensjonariuszy domów pomocy społecznej (2 oferty), osoby nie-

pełnosprawne (6 ofert), grupy międzynarodowe (2 oferty), lokalne grupy dzia-

łania (2 oferty), placówki szkolnictwa specjalnego (1 oferta), grupy uczestni-

czące w projektach (1 oferta) oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej 

(1 oferta)
17

. Jedno gospodarstwo jest przystosowane także dla potrzeb gości 

niedosłyszących i głuchych.  

 

Rys. 3. Adresaci oferty gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w sieci „Zagroda 

Edukacyjna” (n = 35) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.zagrodaedukacyjna.pl.  

W gospodarstwach edukacyjnych przygotowano dla odwiedzających 

urozmaicone zajęcia tematyczne – zarówno o charakterze sezonowym, jak 

i całorocznym. Istotnym składnikiem tego typu usług jest również czynnik 

ludzki w postaci osób prowadzących zajęcia
18

. Jak wynika z analizy danych 

umieszonych w zasobach sieci „Zagrody Edukacyjne” (n = 35), we wszystkich 

                                                      
17 Odbiorcami usług agroturystycznych są przede wszystkim turyści z większych aglomera-

cji miejskich. Zob. M. Marks, A. Jaszczak, E. Marks, Relacje między agroturystyką a edukacją 

środowiskową, w: Turystyka wiejska a edukacja…, s. 39–49. 

18 B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach 

działalności agroturystycznej, w: Turystyka wiejska a edukacja…, s. 144–154. 
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ofertach główną osobą prowadzącą zajęcia jest gospodarz (35 ofert)
19

. 

Uwzględniono także pomoc nauczyciela – opiekuna grupy (19 ofert) lub wspar-

cie ze strony nauczyciela zatrudnionego przez gospodarza (11 ofert). Odrębną 

kategorię stanowią inne osoby uczestniczące w zajęciach (20 ofert): domowni-

cy, pracownicy zatrudnieni u gospodarza, pszczelarze, leśnik, dietetyk, instruk-

tor jogi, makrobiotyk, kucharz, kustosz muzeum, instruktor jazdy konnej, pie-

karz, twórca ludowy, wolontariusze WWOOF (World Wide Opportunities on 

Organic Farms), nauczyciel języka obcego. Dla osób zainteresowanych zagad-

nieniami edukacji w gospodarstwach rolnych w 2011 roku przygotowano także 

serię pięciu poradników dostępnych do pobrania ze strony sieci „Zagroda Edu-

kacyjna”
20

. 

Właściciele agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych oprócz przyna-

leżności do sieci „Zagroda Edukacyjna”, której celem jest m.in. upowszechnia-

nie i reklama tego typu działalności, wykorzystują także Internet jako narzędzie 

komunikacji oraz promocji gospodarstwa. Własną stronę ma 31 obiektów, a 32 

gospodarzy korzysta także z poczty elektronicznej. Tylko jedno gospodarstwo 

nie ma strony oraz nie korzysta z poczty. Odrębnym zagadnieniem jest zawar-

tość i układ stron przygotowanych dla turystów. Typowa strona zawiera infor-

macje o gospodarstwie (w tym ofertę edukacyjną, bazę noclegowa, cennik), 

prezentuje walory najbliższej okolicy, mapę dojazdu, dane kontaktowe oraz 

galerię zdjęć. Niestety, nadal rzadkością są strony prezentujące gospodarstwo 

z myślą o turystach zagranicznych – tylko 7 gospodarstw umieszcza dodatkowo 

informacje w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim lub hiszpańskim. Trzy 

spośród adresów podanych na stronach sieci „Zagroda Edukacyjna” się nie 

otwierają.  

Podsumowanie  

Turystyka (a szczególnie turystyka edukacyjna) może być środkiem po-

znania rzeczywistości, kształtowania określonej wobec niej postawy i uczuć. 

Stwarza także możliwości twórczego działania i podejmowania aktywności 

                                                      
19 Utworzenie sieci poprzedziły seminaria dla mieszkańców wsi, realizowane w każdym 

województwie w okresie październik–listopad 2011 r., pt. Idea i zasady tworzenia agroturystycz-

nego gospodarstwa edukacyjnego, w których wzięło udział 548 osób. Podobne szkolenia odbędą 
się także w 2012 r. 

20 www.zagrodaedukacyjna.pl. 
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o charakterze prozdrowotnym, ponieważ uczestniczące w niej osoby wchodzą 

w bezpośredni kontakt z przyrodą, kulturą, życiem społecznym i ludnością od-

wiedzanych terenów
21

. W obecnych czasach poszukuje się nowych możliwości 

wspierających edukację szkolną (formalną)
22

 oraz nieformalną, przeznaczoną 

dla różnych grup wiekowych. Taką alternatywą mogą być agroturystyczne go-

spodarstwa edukacyjne, w których – zgodnie z zasadami dydaktycznymi – łączy 

się teorię z praktyką
23

 oraz inspiruje dzieci, uczniów, dorosłych do aktywnego 

udziału w oferowanych zajęciach tematycznych
24

. Pobyt w funkcjonującym 

gospodarstwie rolnym umożliwia poznanie zasobów kultury materialnej 

i duchowej obszarów wiejskich, bezpośrednie obserwowanie przebiegu podsta-

wowych zjawisk biologicznych zachodzących w środowisku, a także dostrzega-

nie występujących między nimi zależności
25

. Celem przyjazdu dzieci, młodzie-

ży, dorosłych do gospodarstwa jest poznanie pracy na wsi, wzbogacenie lub 

nabycie wiedzy przyrodniczej, edukacja ekologiczna
26

, artystyczna i prozdro-

wotna (gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery w okolicy gospo-

darstwa)
27

. Niezaprzeczalną wartość dla procesu edukacji mają metody prowa-

dzenia zajęć oraz realizowane w ich trakcie strategie kształcenia. Znaczenie 

mają także wykorzystywane pomoce dydaktyczne oraz podejmowane przez 

uczestników działania praktyczne. Gospodarstwa edukacyjne są zatem interesu-

jącym pomysłem na wzbogacenie oferty turystycznej obszarów wiejskich oraz 

miejscem wspomagającym proces kształcenia szkolnego i pozaszkolnego. 

                                                      
21 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, 

Kraków 1996, s. 99–100. 

22 R. Ballentyne, J. Packer, Introducing a fifth pedagogy: experience-based strategies for 

facilitating learning in natural environments, „Environmental Education Research” 2009, s. 243–
262. 

23 Praktyka ma również znaczenie jako źródło poznania, ponieważ dzieci odwiedzające go-

spodarstwo, wykonując konkretne czynności, poznają różne aspekty rzeczywistości. 

24 Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, red. W. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 113–120. 

25 Ibidem, s. 385–401. 

26 Kształtowanie świadomości środowiskowej powinno rozpoczynać się w okresie wycho-

wania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ nabywane przez dzieci w tym wieku 

wiedza, przeżycia i doświadczenia wpływają na ich postawę wobec zagadnień ochrony przyrody 

i środowiska opracowywanych w pierwszych latach nauki. Zob. Dydaktyka biologii…,  

s. 385–401. 

27 E. Kmita-Dziasek, Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne – idee i dobre przykłady, 

CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011, s. 1–11. 
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Należy mieć nadzieję, że gospodarstwa edukacyjne zrzeszone w sieci „Za-

groda Edukacyjna” są w pełni przygotowane do świadczenia usług edukacyj-

nych, znajdą uznanie wśród ich nabywców oraz przyczynią się do lepszego 

realizowania procesu kształcenia w odniesieniu do edukacji formalnej i niefor-

malnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Polsce. Zapewne w najbliższych 

latach liczba tego typu obiektów zwiększy się i będzie elastyczna w dostoso-

wywaniu się do wymagań rynku usług edukacyjnych. Należy pamiętać, że każ-

da z form i rodzajów ruchu turystycznego wymaga wielu specjalistycznych 

usług, bez których jej rozwój byłby utrudniony
28

. Dotyczy to także rozwijającej 

się na obszarach wiejskich turystyki edukacyjnej realizowanej przez gospodar-

stwa ogólnopolskiej sieci „Zagroda Edukacyjna”.  

EDUCATIONAL SERVICES IN AGROTOURISM FARMS  

IN THE NET “EDUCATIONAL FARM” 

Summary 

The educational farms are the interesting idea on enrichment the touristic offer of 

country areas. They can be the place of extraschool education, where were realized 

educative and educational aims. The tourism is the universal didactic system for persons 

in different age and different level of education. The offer of educational farms in Pol-

and really progresses. However that she fulfilled placed to her expectation, she must 

reach to equivalent consumer.  

In the face increasing competition on market of the agri-tourism services, it is 

needed integrations of subjects offering this type of service. With regard on novelty this 

type of services on market of the agri-tourism services, the aim of this paper was the 

analysis of offers of farms organized into unions in net “Educational Farm” as potential-

ity of aid of educational process.  

Translated by Adam Sammel 

                                                      
28 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20007, s. 195. 


