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Wstęp

Dynamizm współczesnej gospodarki i wynikająca z niego konieczność stałej
obserwacji pojawiających się nowych tendencji oraz zmian w dotychczas występujących
trendach skłania do poszukiwania odpowiedzi na powstające w wyniku tego dynamizmu
pytania o charakter rynku i zjawisk z nim związanych. Pytania te i odpowiedzi na nie stały się
inspiracją do przygotowania kolejnego opracowania prezentującego wyniki prac badawczych
pracowników oraz studentów Kół Naukowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej
im.W.Korfantego w Katowicach.
Zeszyt obejmuje osiem artykułów o zróżnicowanym charakterze związanych
z problematyką zarządzania, ekonomii oraz prawa. Interdyscyplinarność tego opracowania
również wynika z obecnego kształtu gospodarki – dynamicznej, zmiennej, pluralistycznej,
która opiera się o wartości rynkowe podlegające nieznacznym zmianom, ale wywołujące
znaczne różnice w możliwościach zastosowania różnorodnych narzędzi oddziaływania
rynkowego na indywidualnych konsumentów oraz przedsiębiorców.
Opracowanie rozpoczyna tematyka kompetencji zawodowych specjalistów do spraw
rachunkowości zarządczej, stanowiąca zestawienie najważniejszych cech profesjonalnych
pracowników tego sektora. Temat jest bardzo aktualny, z uwagi na częste zmiany w
przepisach finansowo-podatkowych, a przedsiębiorstwa są szczególnie wrażliwe na
zmienność tych regulacji, dlatego właściwie przygotowana, profesjonalna kadra stanowi
niezbędny element procesu zarządzania. Kolejnym problemem poruszonym w tym wydaniu
jest zrównoważony rozwój i jego znaczenie dla indywidualnych konsumentów. W tym
przypadku również trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zmiany następują zdecydowanie
szybciej niż zakładano wcześniej, a kwestia spójności strategii rozwoju opartego o trzy filary:
gospodarkę, przyrodę oraz społeczeństwo są kluczem do przyszłości. Następna pozycja to
efekt pracy autorki w Kole Naukowym Marketingu w GWSH. Zaprezentowano tu narzędzia
marketingu w przestrzeni wirtualnej – dość ogólnie, acz przystępnie, w sposób, który z
pewnością zainteresuje studentów, ale stanowić też może tło do szerszej dyskusji nad tą jakże
istotną współcześnie problematyką. Mówiąc o współczesności, a przede wszystkim również
przyszłości na uwagę czytelników zasługuje opracowanie kolejnej autorki, która podjęła
temat kompetencji pracowników przyszłości, podejmując się analizy, syntezy i prezentacji
wyników badaczy zajmujących się tą problematyką. Dokonana analiza oraz komentarz
4
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autorki dotyczący trzech opracowań z badań empirycznych jest ciekawą formą
przedstawiającą możliwe scenariusze rozwoju kompetencji pracowników w przyszłości.
Następną poruszoną w opracowaniu problematyką jest kwestia kompetencji i roli dyrektora
placówki oświatowej w procesie zarządzania taką jednostką. Z pozoru proste funkcje okazują
się jednak bardziej skomplikowanym i wielowątkowym kompleksem zadań do realizacji,
gdyż we współczesnym otoczeniu placówki oświatowe pełnią rolę pełnoprawnych podmiotów
rynkowych, które reagują na ekonomiczne, społeczne i psychologiczne bodźce z otoczenia.
Przedostatni artykuł w opracowaniu dotyczy bardzo ważnej problematyki prawnej, a
mianowicie intencji stron umów w gospodarce rynkowej. Jest to interesująca analiza
porównawcza wykładni prawa polskiego, brytyjskiego oraz amerykańskiego. Omawiane
problemy mają istotne znaczenie przy znacznej intensyfikacji kontaktów zarówno
prywatnych,

jak

i

gospodarczych

o

charakterze

transgranicznym,

co

wywołuje

zapotrzebowanie na kształtowanie relacji prawnych. W gospodarce opierają się one przede
wszystkim na zawieranych umowach, a to z kolei pokazuje, jak istotne są kwestie prawa
kontraktowego należące do różnych systemów, a często nawet różnych kultur prawnych.
Całość opracowania zamykają dwa artykuły związane związany z czynnikami marnotrawienia
czasu pracy przez pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz
motywatorami do pracy, które stanowią ogólną prezentację wyników badań literaturowych
oraz empirycznych w tym zakresie.
Wszystkie przedstawione problemy mają bardzo aktualny charakter i stanowią
interesujący głos w dyskusji nad kształtem współczesnego rynku i gospodarki. Jestem
przekonana, że wywołają oddźwięk w środowisku naukowym na różnych jego szczeblach i
zachęcą do dalszych analiz i dyskusji. Zaprezentowana publikacja może być wykorzystywana
w również procesie dydaktycznym, co mam nadzieję przełoży się na realne zainteresowanie
publikacją wśród studentów i pracowników naukowych.
Redaktor naukowy
Anna Sobczyk-Kolbuch
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Bogusław Jędrzejas
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Kompetencje zawodowe współczesnego specjalisty do spraw rachunkowości
zarządczej
Professional competences of a modern managerial accounting specialist
Streszczenie
Obserwując rozwój praktyki rachunkowości zarządczej w ostatnich dekadach można
zauważyć radykalną zmianę zakresu, struktury i metod rachunkowości zarządczej. Z
względnie pasywnej roli dostarczania informacji staje się ona integralną częścią procesu
zarządzania, dzięki aktywnemu zaangażowaniu się specjalistów rachunkowości zarządczej
(controllerów) w procesy decyzyjno-kontrolne, w przemiany organizacyjne, a także
odpowiedni dobór i przygotowanie informacji na potrzeby podejmowania decyzji
kierowniczych. W konsekwencji prowadzi to również do zmiany roli i sposobów ich
działania, a także modyfikacji wymagań dotyczących kompetencji zawodowych, których
oczekuje się od praktyka rachunkowości zarządczej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian istoty i zakresu rachunkowości
zarządczej w ostatnich latach i zwrócenie uwagi na różnice między rolą specjalistów
rachunkowości

zarządczej

pełnioną

przedsiębiorstwach

działających

Scharakteryzowano

również

w

w

przeszłości,

warunkach

kompetencje

a

globalnej

zawodowe

odgrywaną
gospodarki

współczesnych

obecnie

rynkowej.
specjalistów

rachunkowości zarządczej wymagane bądź oczekiwane przez pracodawcę.

Słowa kluczowe: specjalista ds. rachunkowości zarządczej, controller, rachunkowość
zarządcza, kompetencje zawodowe

w

zarządcza, kompetencje zawodowe
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Abstract
Watching the development of practice of the accounting management in the past decades
1
you may notice radical change of extent, structure and methods of accounting management.
From the relatively passive role of providing information it begins to be an integral part of the
process of management, owning to active commitment of the specialists of accounting
management (controllers) in decisive-control processes, organizational changes and
appropriate selection and preparation of information required for making management
decisions. In consequence it also leads to the change of the role and methods of acting of
specialists of the accounting management and also modification of the specifications
respecting to professional competence which are required from a practitioner of the
accounting management.
The target of this article is to present changes of essence and extent of accounting
management in the last years and call attention to differences between the role of the
specialists of accounting management in the past and the present role in the enterprises
working in the conditions of global market economy. There are also characterized
professional competences of contemporary specialists of accounting management which are
required or expected by an employer.

Key words: specialist of accounting management, controller, accounting management,
professional competences.

Wprowadzenie
Rozwój przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej i w warunkach wolnej
konkurencji zależy w dużej mierze od szybkiego i elastycznego dostosowania się do
zmiennego otoczenia. Zachodzące zmiany stwarzają nowe szanse na rozwój i sukces dla
poszczególnych podmiotów, ale równocześnie są źródłem zagrożenia dalszego ich istnienia.
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tej trudnej rzeczywistości, wynikającej z rosnących
oczekiwań klientów, szybkiego rozwoju technologii informacyjnych i coraz silniejszego
oddziaływania konkurencji, zmuszone są do przywiązywania większej uwagi do sprawnego i
skutecznego systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie. Dobrze zorganizowany
2
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system informacyjny jest bowiem podstawowym warunkiem wypracowania właściwego
systemu zarządzania. Przy czym nie jest przesadnym stwierdzenie, że najważniejszym
elementem systemu informacyjnego jest system rachunkowości. W każdym przedsiębiorstwie
rachunkowość spełnia bowiem ważną funkcję sieci informacyjnej i instrumentu zarządzania
przedsiębiorstwem.
Zmiana istoty i zakresu rachunkowości zarządczej
Rozwój metodologii w zakresie rachunkowości zarządczej w ostatnich kilkunastu latach
był tak znaczny, że doprowadziło to do zredefiniowania roli, jaką odgrywa ten system
w praktyce przedsiębiorstw.

Ewolucję systemów rachunkowości

zarządczej,

przy

uwzględnieniu ich celów oraz stosowanych metod w ujęciu historycznym przestawił E.
Nowak, który wyróżnił cztery następujące generacje (Nowak, 2015):
1) Konwencjonalne systemy rachunkowości zarządczej.
2) Zaawansowane systemy rachunkowości zarządczej.
3) Skuteczne systemy rachunkowości zarządczej.
4) Efektywny system rachunkowości zarządczej.
IFAC (International Federation of Accountants) definiuje współczesną rachunkowość
zarządczą jako procesy i technologie zaprojektowane w celu zapewnienia efektywnego
wykorzystania zasobów w nieustającym tworzeniu wartości przez organizacje działające
w zróżnicowanym, dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu.
Cele, istotę oraz zakres współczesnej rachunkowości zarządczej oddaje równie definicja
podane przez CIMA, gdzie rachunkowość zarządcza jest traktowana jako integralna część
zarządzania

zajmująca

się

identyfikacją,

prezentacją

i

interpretacją

informacji

wykorzystywanych do: formułowania strategii, planowania i kontrolowania działalności,
podejmowania decyzji, optymalizacji zużycia zasobów i ochrony zasobów majątkowych oraz
ich dostarczaniem odpowiednim odbiorcom (CIMA, 2005). Rozwój systemu rachunkowości
zarządczej jest tym bardziej istotny, że propagowane aktualnie rozwiązania coraz szybciej
znajdują zastosowanie w praktyce podmiotów gospodarczych.
Szczególną rolę w przełomowych zmianach i rozwoju systemu rachunkowości
zarządczej (controllingu) odegrały nowoczesne technologie informatyczne. W ostatnich latach
można zauważyć, że zastosowanie oprogramowania do ewidencji i przetwarzania danych
prowadzonej

działalności,

dedykowanych

systemów

informatycznych,

a

nawet

zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie we wszystkich istotnych obszarach
3
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działalności organizacji staje się coraz popularniejsze. Trudno jest dzisiaj znaleźć większe
przedsiębiorstwa, które nie korzystałyby przynajmniej z systemu finansowo-księgowego, a
coraz więcej jednostek decyduje się na zainstalowanie dodatkowych modułów w takich
obszarach, jak gospodarka zaopatrzeniowa, planowanie produkcji, logistyka, sprzedaż i
dystrybucja, relacje z klientami, itp. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie tych rozwiązań
informatycznych w różnych sferach działalności zapewnia regularną ewidencję wszystkich
istotnych wielkości finansowych i pozafinansowych oraz zgromadzenie ich w jednej hurtowni
danych. Ponadto dane te są ewidencjonowane zarówno w ujęciu historycznym, jak i w ujęciu
planowanym. Dzięki temu samodzielne korzystanie z tych danych, jak i przygotowanie
informacji na potrzeby podejmowania decyzji kierowniczych staje się stosunkowo szybkie i
proste.
Należy także podkreślić, że systematyczne obniżanie się relatywnych kosztów zakupu,
zainstalowania i wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, jak
również

coraz

większe

możliwości

i

elastyczność

proponowanych

rozwiązań

informatycznych, przyczyniły się do przełamania odwiecznej bariery rozwoju rachunkowości
zarządczej. Barierę tę stanowiły wysokie koszty pozyskania i eksploatacji proponowanych
narzędzi analitycznych (biznesowych) oraz zbyt duża pracochłonności w przygotowywaniu
informacji

zarządczej.

Tym

samym

przyczynia

się

do

znacznego

poszerzenia

dotychczasowego obszaru zastosowań praktycznych metod i technik rachunkowości
zarządczej. Zmniejszenie barier po stronie gromadzenia, transformacji i przygotowania
informacji powoduje jednocześnie, że systemy te są bardziej elastyczne i kształtowane w
coraz większym stopniu pod kątem potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej konkretnego
przedsiębiorstwa.
Współczesne przedsiębiorstwa, w ciągłym dążeniu do poprawy efektywności i
umocnienia swojej pozycji konkurencyjnej, a także tworzeniu wartości firmy, wykorzystują
różne metody i techniki umożliwiające prowadzenie wieloprzekrojowych analiz kluczowych
czynników mających istotny wpływ na osiągniecie zamierzonych celów organizacji. Należy
jednak pamiętać, że zakres tych czynników w dynamicznych warunkach otoczenia
(wewnętrznego, jak i zewnętrznego) podlega nieustannym zmianom, co wymusza ciągłą
ewolucję stosowanych metod i technik analitycznych. Wymaga to również dostosowania się
specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej do zmian w zapotrzebowaniu na określone
informacje i systematycznej aktualizacji struktury i zawartości baz danych, możliwości ich
pozyskania oraz odpowiednich metod i narzędzi przetwarzania tych informacji adekwatnie do
przekrojów i układów stosowanych w nowych instrumentach zarządzania. Warto zwrócić
4
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również uwagę na to, że rodzaj i sposób wykonywanych zadań (działań) oraz stopień
wsparcia kierowników różnych szczebli zarządzania przez specjalistów z zakresu
rachunkowości zarządczej zależą także od poziomu rozwoju systemu rachunkowości
zarządczej w konkretnym przedsiębiorstwie, na który z kolei maja wpływ uwarunkowania
narodowe, kulturowe i ekonomiczne.
Zadania, jak i rola specjalisty rachunkowości zarządczej podlegają zmianom wraz z
tym, jak zmianie ulegają cel, zakres czy metody rachunkowości zarządczej jako wiedzy i
praktyki koncepcyjnej (Szychta, 2011). Współcześni specjaliści do spraw rachunkowości nie
mogą zatem skupiać się jedynie na samych procedurach dostarczania informacji, lecz powinni
aktywnie włączać się w decyzje kierownicze, ułatwiać wprowadzanie pozytywnych zmian w
przedsiębiorstwie oraz selektywne zarządzać informacjami jako zasobem organizacji. Ich
praca jest współcześnie traktowana jako część procesu zarządzania, wyraźnie dodająca
wartości poprzez ciągłe sprawdzanie czy zasoby są efektywnie wykorzystywane przez
jednostkę gospodarcza podczas tworzenia wartości dla akcjonariuszy, klientów i innych
interesariuszy. Zmiana roli specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej jest więc
pochodną ewolucji celu, istoty i zakresu rachunkowości zarządczej jako działalności
praktycznej.

Rola i zadania współczesnego specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej w procesie
zarządzania
W tradycyjnym ujęciu specjaliści z zakresu rachunkowości zarządczej (controllerzy)
zajmują zwykle w przedsiębiorstwach pozycję sztabową. Pełnią oni funkcję doradcy
kierowników ośrodków odpowiedzialności dostarczając im informacji o wynikach osiąganych
przez jednostkę w formie raportów, rachunków decyzyjnych i różnego rodzaju opinii.
Wspierają swoimi działaniami także zarząd przedsiębiorstwa, szczególnie w procesie
planowania,

kontroli

i

ocenie

efektywności

działania

kierowników

ośrodków

odpowiedzialności. Najczęściej osobą odpowiedzialną za wykonanie zadań rachunkowości
zarządczej w przedsiębiorstwie jest główny controller lub główny księgowy, a zadania te na
poziomie oddziałów lub (i) zakładów realizują pracownicy zwani najczęściej controllerami.
Zadania kontrolerów w polskich przedsiębiorstwach koncentrują się w głównej mierze na
tradycyjnych obszarach rachunkowości zarządczej i analizy finansowej, takich jak: pomiar
wyników, budżetowanie operacyjne oraz kontrola kosztów, mniej skupiają się na realizacji
strategii i wsparciu procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie.
5
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W ostatnich latach można jednak dostrzec potrzebę zmiany profilu zawodowego
specjalisty do spraw rachunkowości. Jak przewidywał M.J. Lebas (Lebas, 1994), praktycy
rachunkowości zarządczej stają się obecnie aktywnymi uczestnikami procesu zarządzania, w
szczególności zarządzania kosztami i wynikami. Wykorzystują oni swoja wiedzę i
umiejętności

do

kształtowania

warunków,

które

umożliwią

maksymalizowanie

prawdopodobieństwa podjęcia trafnych decyzji i dokonania właściwego wyboru rodzaju lub
sposobu działania przez kierowników różnych szczebli zarządzania. Działania specjalistów
rachunkowości zarządczej ukierunkowanie są obecnie bardziej na wymiar strategiczny oraz
przejście do roli partnera biznesowego, który ma koncentrować się na wsparciu zarządzających
w procesie decyzyjnym o strategicznych (długofalowym) horyzoncie (Sobańska, Kabalski,

2014). Rola specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej zmienia się w kierunku
tworzenia wartości przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności w takich
dziedzinach jak analiza danych, zarządzanie cyberryzykiem i modele biznesowe. Specjaliści
do spraw rachunkowości zarządczej z ekspertów technicznych stają się komercyjnie
myślącymi strategicznymi partnerami biznesowymi, łączącymi umiejętności z zakresu
rachunkowości zarządczej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi
Specjalista

do spraw

rachunkowości

zarządczej

nie może być analitykiem

odizolowanym od struktur przedsiębiorstwa, oddalonym od kierownictwa, lecz powinien być
osią systemu komunikowania informacji w przedsiębiorstwie, ogniwem umożliwiającym
osiąganie celów jednostki oraz wprowadzanie ciągłych udoskonaleń w jej działalności. Role i
zadania współczesnego specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej w powiązaniu z
etapami procesu zarządzania przedstawia schemat 1.
Współczesny specjalista do spraw rachunkowości zarządczej powinien zostać włączony
we wszystkie etapy procesu podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. Oprócz
pomiaru i ustalania wyników działalności w odniesieniu do produktów, działań, procesów i
innych

obiektów,

powinien

on

aktywnie

uczestniczyć

w

procesie

zarządzania

przedsiębiorstwem, planowaniu rynku i zasobów, osiąganiu celów strategicznych,
zarządzaniu kosztami, zarządzaniu zmianą i analizie procesów. Powinien również stać się osią
systemu

komunikacji

informacji

ekonomicznych

przedsiębiorstwa.

6

umożliwiającymi

osiąganie

celów
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Misja,
wizja, strategia

KOMUNIKOWANIE

Wykorzystanie
kluczowych
kompetencji

Pozycja
przedsiębiorstwa
na rynku

Planowanie rynku
cele przedsiębiorstwa

Wsparcie w procesie
wyznaczania celów

Określenie produktu
i jego zaprojektowanie

Zarządzanie kosztem
docelowym i planowanie
zasobów

Projektowanie
procesu

Analiza i doskonalenie
procesów

Zarządzanie zmianą

Realizacja
procesu

Pomiar wykonania
procesu i wykorzystania
zasobów

Wykonanie
produktu

Pomiar osiągnięć
produkcyjnych

sprzedaż
produktu

Pomiar zrealizowanej
sprzedaży

Osiągane
wyniki

Pomiar i ustalanie
wyników

Pomiar osiągnięć
strategicznych

- podstawowa rola specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej
- współczesna rola specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej
- główne etapy procesu zarządzania

Rys. 1. Rola i zadania specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej
Źródło: opracowanie na podstawie CAM – I Europe 1993, zamieszczone w Lebos 1994, s. 51.

Zdaniem R. Coopera (Cooper, 1996), włączenie specjalistów z zakresu rachunkowości w
proces zarządzania nie wyczerpuje roli współczesnej rachunkowości zarządczej w
przedsiębiorstwie. Widzi on potrzebę decentralizacji funkcji rachunkowości zarządczej oraz
zwiększenia roli pracowników operacyjnych w dostarczaniu informacji. W efekcie będzie to
miało wpływ na zmniejszenie w przyszłości liczby rachunkowców zarządzania w
przedsiębiorstwie z jednoczesnym szerszym wykorzystaniem informacji rachunkowości
zarządczej. Cooper oparł swoją tezę i wnioski na obserwacji roli rachunkowców zarządzania
7
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przedsiębiorstw w USA i Japonii, w których wdrożono takie metody zarządzania kosztami,
jak rachunek kosztów działań (activity based costing), system kosztów docelowych (target
costing), rachunek redukcji kosztów (kaizen costing) wskutek realizacji koncepcji ciągłego
doskonalenia, czy protokoły leczenia (w jednostkach służby zdrowia). Wykorzystanie tych
nowoczesnych metod zarządzania kosztami powoduję, że rośnie znaczenie rachunkowości
zarządczej, gdyż jest ona dla nich podstawowym źródłem informacji, a jednocześnie wpływa
na jej modyfikację i zmianę, gdy nie jest w stanie dostarczyć potrzebnych danych. Zgodnie z
filozofią japońskich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw zachodnich zarządzających
kosztami poprzez zarządzanie działaniami istotna jest również decentralizacja funkcji
rachunkowości zarządczej i gromadzenie informacji bezpośrednio przez pracowników, którzy
je wykorzystują, a nie przez pracowników działu rachunkowości. Warto również zauważyć,
że w przypadku stosowania rachunku kosztów docelowych komórki rachunkowości
zarządczej często odgrywają w przedsiębiorstwach jedynie funkcję pomocniczą i
monitorującą. Informacja płynąca z rachunkowości zarządczej odgrywa bowiem ważną rolę,
ale rachunkowcy zarządzania mają stosunkowo mały udział w całym procesie target costing,
gdyż są włączeni tylko w jego końcowy etap. Ich rola polega w tym przypadku jedynie na
zapewnieniu, by w fazie wytwarzania zostały spełnione założenia warunkujące osiągnięcie
docelowego kosztu produktu. Z kolei w jednostkach nieprodukcyjnych takich, jak jednostki
opieki zdrowotnej (szpitale), specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej mogą w stosunku
do kierowników podejmujących decyzje odgrywać rolę partnerską, a ich kluczowym
zadaniem powinno być opracowywanie i wdrażanie nowych systemów informacyjnych w
celu

wsparcia

procesu

zarządzania

kosztami.

Zmniejszone

zapotrzebowanie

na

rachunkowców zarządzania w przedsiębiorstwach wiąże się w pewnym stopniu z coraz
częściej spotykanym wdrażaniem i stosowaniem informatycznych systemów analitycznych
klasy BI (Business Intelligence), wykorzystywanych w procesie generowania informacji
zarządczej. Główną rolę tych specjalistów postrzega się obecnie w projektowaniu i
implementacji systemów gromadzenia i przetwarzania danych, a nie w zbieraniu danych i
dokonywaniu obliczeń.
Jeśli więc praktycy rachunkowości chcą być przydatni w procesie zarządzania
współczesnym przedsiębiorstwem nie powinni koncentrować swoich wysiłków jedynie na
pomiarze i prezentowaniu w wewnętrznych sprawozdaniach wielkości finansowych (choć w
różnych przekrojach i o różnym stopniu szczegółowości), lecz czynnie zaangażować się w
rozwiązywanie problemów decyzyjno-kontrolnych działalności podmiotu gospodarczego.
Specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej powinni kierować się w swojej działalności
8
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pytaniem „w jaki sposób należy poprawić to, co robimy”, zamiast stawiać dotychczasowe
pytanie: „co należy zrobić, aby informacje finansowe były bardziej przydatne do
podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej”. Należy zatem dążyć do opracowania i
wdrożenia wzorców postępowania w przedsiębiorstwie, których przestrzeganie doprowadzi
do możliwie najlepszych długookresowych wyników jego działalności. Ponadto specjaliści
ds. rachunkowości zarządczej powinni tworzyć sprawny kanał komunikacyjny informujący
kierowników wszystkich szczebli zarządzania i innych pracowników przedsiębiorstwa o jego
celu i metodach wykonania poszczególnych działań. Pomocny w realizacji tak postrzeganych
zadań specjalistów w dziedzinie rachunkowości zarządczej może być rachunek kosztów
działań, który należy traktować nie tylko jako lepszą metodę pomiaru kosztów i ustalania
wyników, lecz przede wszystkim jako podstawę do pozyskania wiedzy o procesach, obiektach
i relacjach występujących w działalności danego przedsiębiorstwa.

Kompetencje zawodowe praktyków rachunkowości zarządczej
Kompetencje pracowników są określane coraz częściej jako najcenniejszy kapitał, jakim
dysponuje przedsiębiorstwo, a zadaniem działu zajmującego się zarządzaniem zasobami
ludzkimi jest obecnie nie tylko pozyskanie, ocena i planowanie rozwoju pracowników, ale
przede wszystkim dostosowanie posiadanych przez nich kompetencji do potrzeb jednostki
oraz wykorzystanie ich zgodnie z tymi potrzebami. Jak podkreśla T. Rostkowski „dla coraz
większej liczby firm pracownik sam w sobie nie jest już kapitałem tak, jak sam fakt
zatrudniania pracowników nie jest traktowany jako gwarancja sukcesu firmy. Nowoczesne
organizacje zauważają, że dopiero zdolności, doświadczenia, wiedza, umiejętności i inne
cechy, jakie posiadają pracownicy, mogą prowadzić firmę do realizacji jej strategii,
zaspokojenia potrzeb klientów, sprostania warunkom dyktowanym przez konkurencję”
(Rostowski, 2004, s.38).
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji terminu „kompetencje”.
Bardzo często, jako synonimy kompetencji używa się również takich terminów jak
umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki. Spróbujmy zatem dokonać krótkiego
przeglądu niektórych z nich.
Pojęcie kwalifikacji powszechnie utożsamia się z wykształceniem oraz zawodowym
stażem pracy. Te dwa elementy występujące łącznie nie wyczerpują jednak tego pojęcia.
Koniecznym trzecim elementem są umiejętności pracownika, które stanowią jeden ze
9
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składników kompetencji, ale nie jedyny (Rozporządzenie MGiP, 2004). Należy bowiem
zwrócić uwagę, że dana osoba może mieć formalne wykształcenie, może legitymować się
odpowiednim, wymaganym dla danego stanowiska stażem zawodowym, ale jeśli nie będzie
posiadała stosownych umiejętności do wykonywania pracy, przydatność takiej osoby do
określonej pracy będzie znikoma. Uprawnienia to z kolei możliwość podejmowania decyzji
w ramach piastowanego stanowiska, zaś obowiązki powinny wynikać z zapisów umowy o
pracę.
Kompetencja w zakresie wykonywanej pracy definiowana jest jako zespół cech danej
osoby, na który składają się charakterystyczne dla tej osoby elementy takie, jak motywacja,
cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem w grupie oraz
wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła i którą się posługuje (Whiddett, Hollyforde, 2003, s.
13). Kompetencje to pojęcie szersze od kwalifikacji, obejmujące ogół trwałych właściwości
człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi
lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają wymiar uniwersalny (Pocztowski, 2003,
s.153). Przez kompetencje rozumie się także wszystkie cechy pracowników, wiedzę,
umiejętności, doświadczenia, zdolności, ambicje, wyznawane wartości, style działania,
których posiadanie, rozwijanie i wykorzystywanie przez pracowników umożliwia realizację
strategii firmy, w której są zatrudnieni (Rostkowski, 2004, s.41). Kompetencje są zbiorem
zachowań, które pewne osoby opanowują lepiej niż inne, co sprawia, że w określonej sytuacji
działają one sprawniej (Levy-Leboyer, 1997, s.32). W rozwiniętej wersji kompetencje określa
się również jako ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i gotowość pracownika
do działania w danych warunkach, a więc także zdolność przystosowania się do tych
zmieniających się warunków (Egeman, 1994, s.6).
Na podstawie zaprezentowanych definicji i potrzeb niniejszego opracowania przyjęto,
że podstawą kompetencji jest wiedza, którą można rozważać na trzech poziomach1
(Kossowska, Sołtysińska, 2002, s.14):
1. opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiedza deklaratywna – wiem co),
2. umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),
3. postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę).
uzupełniając jeszcze ten zestaw o cechy osobowości jako czwarty element kompetencji.

Rozumienie pojęcia kompetencji jest w dużej mierze zbieżne z rozumieniem prezentowanym przez M.
Kossowską i I. Sołtysińską, [M. Kossowska, I Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14.].

1
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Zdolność wykorzystania przez pracownika jego wiedzy, umiejętności, systemu wartości
i cech osobowości, w związku z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska pracy,
stanowi przeważnie o sukcesach przedsiębiorstwa. W życiu codziennym działamy na dwóch
płaszczyznach: jedna to nabywanie kompetencji, druga to ich wykorzystywanie. Należy
jednak pamiętać, że kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z
doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym człowieka. Trudno więc określić
raz na zawsze czy ktoś daną kompetencję posiada, czy nie.
Ponadto pojawia się jeszcze problem właściwego pomiaru kompetencji, który jest
złożonym procesem. Jednakże większość teoretyków przedmiotu zgadza się z tym, że
obiektywnie można tego dokonać jedynie na podstawie zbioru obserwowalnych zachowań.
Dokonywanie pomiarów wymaga w tym wypadku stosowania przyjętej skali. Można
wykorzystać w tym celu pięciostopniową skalę dla każdej kompetencji. Oznacza to, że w
każdym przypadku kompetencja jest opisywana na pięciu poziomach. Każdy z poziomów
skali powinien być dokładnie opisany, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnego
zachowania badanej osoby. Pięciostopniowa skala kompetencji prezentuje się następująco
(Filipowicz, 2002):
▪

A(1) – Brak przyswojenia danej kompetencji. Brak zachowań wskazujących na jej
opanowanie i wykorzystywanie w podejmowanych działaniach;

▪

B(2) – Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Jest ona wykorzystywana
w sposób nieregularny. Wymagane jest aktywne wsparcie i nadzór ze strony bardziej
doświadczonych osób;

▪

C(3) – Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym – pozwalającym na samodzielne,
praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań zawodowych;

▪

D(4) – Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo
dobrą realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywanie innych własnych
doświadczeń;

▪

E(5) – Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do twórczego
wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego
zakresu działań.
Rozwój kompetencji to proces ciągły i ze względów praktycznych proces ten warto i

należy dzielić na etapy, co w odniesieniu do poszczególnych kompetencji powoduje właśnie
wyróżnienie poziomów ich przyswojenia. Można zatem mówić, że rozwijając daną
kompetencję stopniowo przechodzi się na coraz wyższy poziom jej opanowania.
11
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Nie ma jednak jednej zamkniętej listy kompetencji. Specjaliści zarządzania
kompetencjami zawodowymi tworzą różne ich zestawy. W niektórych opracowaniach można
znaleźć wykazy nawet do 300 kompetencji (za Woodruffe, 2003). Wiele organizacji tworząc
profile zadań lub stanowisk, określa czasem bardzo szczegółowe lub specyficzne
kompetencje. Złożoność i wieloznaczność pojęcia kompetencji powoduje, że wielu autorów
podkreśla konieczność ich podziału na odpowiednie kategorie (rodzaje, grupy). T.
Rostkowski proponuje podział kompetencji na 8 kategorii (Rostowski, 2002):
1. Kompetencje związane z uzdolnieniami. Odnoszą się one do potencjału pracownika,
możliwości rozwoju, wykorzystania uzdolnień w celu zdobycia nowych kompetencji.
Ich znaczenie jest tym większe im bardziej przedsiębiorstwo nastawione jest na
zmiany i konieczność rozwoju „nowych kompetencji”.
2. Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami. Dotyczą czynników
niezbędnych dla odniesienia sukcesu w konkretnym zadaniu w pracy. Należą do nich
dobrze znane od dawna kompetencje komunikacyjne, umysłowe, interpersonalne,
organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze, samozarządzania itp.
3. Kompetencje związane z wiedzą. To przygotowanie do wykonywania konkretnych
zadań w ramach zawodu, specjalizacji, stanowiska czy organizacji. W tej kategorii
mieszczą się kompetencje, które opisują to, czego pracownik nauczył się do tej pory i
co może zastosować w odpowiedniej sytuacji. Wiedza może dotyczyć faktów,
wydarzeń, procedur, teorii.
4. Kompetencje

fizyczne.

Dotyczy

umiejętności

związanych

z

fizycznymi

wymaganiami stanowiska pracy. Dzielą się one na trzy grupy:
a) sprawność fizyczna,
b) wyczulenie zmysłów,
c) zdolności psychofizyczne.
5. Kompetencje związane ze stylami działania. Opisują w jaki sposób określane są
cele, jaka jest umiejętność planowania i zdolności organizacyjne. Jaka jest zdolność
wizualizacji ciągu działań oraz ustalania, jakie zasoby są potrzebne do osiągania celu.
Jaka jest umiejętność działania w sposób dokładny i uporządkowany.
6. Kompetencje związane z osobowością. Przez kompetencje osobowościowe
(społeczne) rozumiemy złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie
w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku
treningu społecznego (Matczak, 2001).

Kompetencje te wypływają z cech

osobowości, mają bezpośredni wpływ na jakość i sposób wykonywania powierzonych
12
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zadań, decydują o właściwym funkcjonowaniu w grupie, budowaniu odpowiednich
relacji z innymi ludźmi. Kompetencje osobowościowe to umiejętności zapewniające
skuteczność realizacji celów w sytuacjach społecznych, czyli podczas kontaktów z
innymi ludźmi. Dzięki nim jesteśmy w stanie wykorzystywać w pełni nasz potencjał
kwalifikacyjny, specjalistyczną wiedzę i zawodowe doświadczenie.
7. Kompetencje związane z zasadami i wartościami. Dotyczą zasad, wartości,
wierzeń, pozwalają na określenie motywów działania. Odnoszą się do tego, czego
poszukuje się w pracy oraz do ról życiowych, które wpływają na dokonywane
wybory.
8. Kompetencje związane z zainteresowaniami. Oznaczają preferencje dotyczące
zadań i rodzaju pracy oraz środowiska pracy. Mają wpływ na efektywność, zwłaszcza
wtedy, kiedy rodzaj pracy jest w pełni zgodny z rodzajem zainteresowań
pozazawodowych.
Inny podział funkcjonalny kompetencji proponuje G. Filipowicz, który wyróżnia
(Filipowicz, 2004):
1. Kompetencje osobiste – związane z indywidualną realizacją zadań. Poziom tych
kompetencji wpływa na ogólną jakość wykonywanych zadań – decyduje o szybkości,
adekwatności i rzetelności podejmowanych zadań.
2. Kompetencje społeczne – wpływają na jakość wykonywanych zadań związanych z
kontaktem z innymi ludźmi. Poziom tych kompetencji decyduje o skuteczności
współpracy, porozumiewania się, czy też wywierania wpływu na innych.
3. Kompetencje menedżerskie – związane są z zarządzaniem pracownikami. Dotyczą
zarówno

miękkich

obszarów

kierowania,

organizacji

pracy,

jak

również

strategicznych aspektów zarządzania. Poziom tych kompetencji decyduje o
sprawności funkcjonowania podległego obszaru.
4. Kompetencje specjalistyczno-techniczne – to kompetencje mające związek ze
specjalistycznymi zadaniami dla danej grupy stanowisk. Często odnoszą się do
specyficznych zakresów wiedzy (np. prawniczej czy też finansowej) lub umiejętności
(np. obsługa określonych systemów IT). Poziom tych kompetencji wpływa na
efektywność realizacji zadań związanych ze specyfiką zawodu, stanowiska bądź też
funkcji.
Zdaniem autora najbardziej użyteczny w praktyce współczesnych przedsiębiorstw jest
podział kompetencji na: kompetencje organizacyjne (zwane też korporacyjnymi czy
13
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firmowymi), fachowe (zwane też zawodowymi) oraz społeczne. Poszczególne grupy
kompetencji można scharakteryzować następująco:
1. Kompetencje organizacyjne (korporacyjne) – wspólne dla pracowników danej
organizacji. Powinny je posiadać wszystkie osoby pracujące w danej organizacji,
niezależnie od stanowiska, które zajmują. Typowym przykładem jest nastawienie na
klienta.
2. Kompetencje fachowe (zawodowe) – ściśle związane z rodzajem wykonywanej
pracy. Innych kompetencji wymaga się od księgowego, innych od prawnika, a jeszcze
innych od administratora systemu informatycznego. Przykładem kompetencji tego
rodzaju jest umiejętność sporządzania bilansu, umiejętność interpretacji przepisów
prawnych, znajomość określonych parametrów systemów informatycznych.
3. Kompetencje społeczne – związane są z koniecznością kontaktów z innymi ludźmi.
W przypadku menadżera dotyczy to głównie kontaktów z podwładnymi, członka
zespołu kontaktów z współpracownikami, przedstawiciela handlowego kontaktów z
klientami. Przykładowe kompetencje tej grupy to motywowanie pracowników,
współpraca w zespole czy sprawne rozpatrywanie skarg i reklamacji.
Współcześni specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej powinni również
charakteryzować się odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, a więc kwalifikacjami i
wiedzą, umiejętnościami pozwalającymi aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania,
atrybutami behawioralnymi i wartościami kulturowymi, w tym przestrzeganiem standardów
etycznego postępowania. Rachunkowcy zarządzania chcąc wspierać kierowników w
procesach zarządzania, musza myśleć jak kierownicy, a w szczególności muszą wykazywać
się pewnymi umiejętnościami, cechami osobowości, zdolnościami i kwalifikacjami. Do
najważniejszych umiejętności praktyków rachunkowości zarządczej możemy zaliczyć:
▪

umiejętność strategicznego rozumienia biznesu,

▪

umiejętność zrozumienia procesów jednostki gospodarczej,

▪

umiejętność pracy w zespole,

▪

łatwość komunikowania i umiejętność wykorzystania zaawansowanej technologii
informacyjnej,

▪

umiejętność przekonywania do swoich racji,

▪

umiejętność współpracy z różnymi członkami interdyscyplinarnych zespołów
problemowych,

▪

łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

▪

zdolność do analitycznego rozwiązywania problemów,
14
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▪

umiejętność właściwego interpretowania danych i wyciągania wniosków,

▪

koncentracja na dostarczaniu istotnych danych,

▪

umiejętność kreatywnego (twórczego) myślenia,

▪

umiejętność zastosowania wyuczonej wiedzy w praktyce,

▪

umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, dedykowanych systemów i obsługi
komputera.
Spośród cech osobowości współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej

najważniejsze znaczenie mają:
▪

nienaganna opinia, która sprzyja zapobieganiu ewentualnym konfliktom między
pracownikami,

▪

intuicja, która jest niezbędna w pełnieniu funkcji doradcy i analityka rynku,

▪

intelekt, który ma duże znaczenie szczególnie w takich dziedzinach, jak badanie
rynku, projektowanie nowych produktów, logistyka czy marketing, wpływający na
sukces organizacji,

▪

chęć uczenia się i systematycznego poszerzania wiedzy, oraz stosowania nowych
narzędzi zarządzania, co wpływa na podnoszenie zdolności konkurencyjnej
organizacji,

▪

pomysłowość i zdolność wprowadzania zmian w środowisku pracy.
Wśród wymagań stawianych współczesnym praktykom rachunkowości zarządczej

dotyczących kompetencji zawodowych można wymienić:
▪

wykształcenie ekonomiczne (rachunkowość, finanse, rachunkowość zarządcza,
controlling) – najlepiej jeśli poparte są one stosownymi certyfikatami,

▪

posiadanie dogłębnej wiedzy warsztatowej w dziedzinie rachunkowości zarządczej
(controllingu) oraz związkach przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy
określonymi zdarzeniami czy procesami,

▪

posiadanie wiedzy z zakresu koncepcji, instrumentów i technik ekonomiki i
zarządzania przedsiębiorstwem,

ale również:
▪

utrzymanie odpowiedniego poziomu kompetencji zawodowych poprzez ciągłe
rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności,

▪

wykonywanie swoich obowiązków zawodowych zgodnie z odpowiednimi zasadami,
regulacjami i standardami technicznymi,

▪

sporządzania kompletnych i jasnych raportów oraz zaleceń w oparciu o odpowiednio
przeprowadzoną analizę istotnych i wiarygodnych informacji.
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Kompetencje współczesnego specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej można
również rozpatrywać w ujęciu trzech wymiarów wyznaczanych przez następujące dziedziny
(Jędralska, Woźniak-Sobczyk, 2000, s.94):
▪

intelektualną – umiejętności posługiwania się narzędziami i technologią w dziedzinie
rachunkowości zarządczej i controllingu oraz pozyskiwania, wartościowania i oceny
informacji będącej podstawą podejmowania decyzji;

▪

osobowościową – zdolności do komunikowania się i współdziałania z ludźmi,
negocjowania i przekonywania do swoich racji oraz motywacyjnego oddziaływania na
współpracowników organizacji podczas spotkań budżetowych i prezentowanych
kierunków zmian;

▪

formalną – poziom i rodzaj wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe, a także
skłonności do działania (chęci do działania).
Warto również wspomnieć o pewnym istotnym elemencie, jakim jest potwierdzenie

kompetencji specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej, na które zwracają uwagę coraz
częściej nie tylko pracodawcy w krajach zachodnich, ale również i w Polsce. Ważną rolę w
kształtowaniu wysokiej rangi zawodu specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej w USA,
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i niektórych innych krajach (np. w Japonii) odgrywają
organizacje zawodowe i stowarzyszenia2, przeprowadzające egzaminy i wydające certyfikaty
poświadczające posiadanie odpowiednich kompetencji i wiedzy w zakresie rachunkowości
zarządczej. Warto również nadmienić, że organizacje te zajmują się także innymi działaniami
na rzecz rozwoju tego zawodu (np. prowadzą badania empiryczne, wydają czasopisma
specjalistyczne, organizują konferencje, seminaria i szkolenia).
Najbardziej popularnym certyfikatem europejskim (wydawany w Wielkiej Brytanii) jest
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), który zaświadcza o pogłębionej
wiedzy w obszarze rachunkowości finansowej, zarządzania finansami, audytu i pokrewnych
zagadnień. Drugi z nich to CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants),
który obejmuje sporą część tych samych dziedzin, lecz kładzie główny nacisk na
rachunkowość zarządczą i zarządzanie. W Stanach Zjednoczonych można natomiast uzyskać
W Wielkiej Brytanii działa, cieszący się wysoką renomą, Chartered Institut of Management Accountants
(CIMA). W Stanach Zjednoczonych Institute of Management Accountants (IMA) wydający certyfikaty CMA
i CFM. W Kanadzie organizacja Society of Management Accountants (SMA) liczy ponad 27.000 członków
legitymujących się jej certyfikatem Certified Management Accountant (CMA). Institute of Chartered
Accountants w Australii (ICAA), oferujący certyfikat Chartered Accountant Certification, (CAC) włącza szereg
tematów z zakresu rachunkowości zarządczej do modułów całościowego egzaminu poprzedzającego wydanie
CAC. W Japonii natomiast na rzecz rozwoju zawodu rachunkowca zarządzania działają dwie organizacje:
Japanese Industrial Management and Accounting Association oraz Enterprise Management Association (EMA).
Stowarzyszenie EMA stanowi oddział amerykańskiego Instytutu IMA.
2
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certyfikat CMA (Certified Management Accountant), który jest ważny dla księgowych
wspierających kierowników w zarządzaniu, oraz CFM (Certified in Financial Management)
przeznaczony dla księgowych zaangażowanych w formułowanie i wspieranie realizacji
strategii przedsiębiorstwa. Z kolei certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) przyda się
tym, którzy chcą robić karierę w obszarach analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego,
zarządzania inwestycjami finansowymi i instrumentami pochodnymi. Audytorzy wewnętrzni
mogą natomiast pokusić się o zdobycie dyplomu CIA (Certified Internal Auditor).
Podsumowanie
Tradycyjne podejście do kompetencji przywiązuje dużą uwagę do świadectw i
dyplomów. We współczesnym podejściu do kompetencji zwraca się jednak uwagę, że
zasadniczym

sposobem

zdobywania

kompetencji

jest

aktywność

zawodowa

oraz

kształtowanie ich w trakcie aktywnego życia zawodowego. Większy nacisk kładzie się
również nie na przeszłe dokonania pracownika, ale na umiejętności jego adaptacji do
warunków, w jakich będzie musiał pracować w przyszłości oraz na stopień zdolności do
pozyskiwania nowych kompetencji.
Patrząc na rolę specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej, jaką pełnią w
przedsiębiorstwie należy zauważyć, że ulega ona zmianie wraz z rozwojem istoty, funkcji i
zakresu rachunkowości zarządczej w praktyce. Z względnie pasywnej roli dostarczania
informacji dla potrzeb decyzyjnych i kontrolnych kierowników, coraz częściej aktywnie
włączają się oni w proces zarządzania. Pełniąc funkcję doradców menedżerów oraz
uczestnicząc w pracach wielofunkcyjnych zespołów, powinni obecnie koncentrować się
przede wszystkim na właściwym wykorzystywaniu informacji, wpierając innych w
podejmowaniu decyzji oraz integrując wyniki działań operacyjnych i informacji z systemu
rachunkowości z planami i celami strategicznymi przedsiębiorstwa.
Jednakże, aby specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej mogli skutecznie
realizować swoje zadania powinni dysponować, oprócz fachowej wiedzy z zakresu
rachunkowości zarządczej, także szeroką wiedzą o zasadach działalności gospodarczej i
procesach zachodzących w organizacji. Szczególnego znaczenia nabierają więc umiejętności
pozwalające aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania, czyli umiejętność strategicznego
rozumienia biznesu, pracy w zespole, łatwość komunikowania i przekonywania, chęć uczenia
się i systematycznego poszerzania wiedzy, a także stosowania nowych narzędzi zarządzania,
17
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oraz atrybuty behawioralne i wartości kulturowe, w tym utrzymanie najwyższych standardów
etycznego postępowania.
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Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla indywidualnych konsumentów
w warunkach kryzysu klimatycznego
The importance of sustainable development for individual consumers
in the conditions of the climate crisis
Streszczenie
Tematyka zrównoważonego rozwoju, czy zrównoważonej gospodarki jest problemem,
który kształtował się ewolucyjnie przez dekady, co wynikało z rosnącego nacisku
społeczności lokalnych i instytucji na przedsiębiorstwa w zakresie ich działania w taki
sposób, który nie zagrażałby albo przynajmniej minimalizował zagrożenie dla środowiska
naturalnego i mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia koncepcji
zrównoważonego

rozwoju

i

indywidualnych konsumentów,

powiązanego

z

nim

marketingu

w obecnych czasach,

ekologicznego

dla

gdy problematyka zagrożeń

środowiskowych oraz katastrofy klimatycznej nabiera coraz bardziej dramatycznego
przebiegu. Ostatnie lata wskazują na przyśpieszenie negatywnych procesów zmieniających
klimat w takim stopniu, że konieczne jest włączenie nie tylko przedstawicieli władz państw,
ale edukacja na poziomie indywidualnego konsumenta. Spójne działania w tym zakresie dają
jeszcze szanse na powstrzymanie albo złagodzenie negatywnych dla planety skutków
gospodarowania zasobami naturalnymi w obecny sposób. Przeprowadzone badania na grupie
respondentów województwa śląskiego – ściśle związanego od wielu pokoleń z wydobyciem
węgla i innych surowców naturalnych, wskazują na potrzebę podjęcia jeszcze szerszych
działań w zakresie edukacji i wsparcia technicznego lokalnych społeczności. Są one
świadome zagrożeń i ta świadomość rośnie, natomiast wiele kwestii jest traktowanych zbyt
powierzchownie, co nie rozwiązuje istoty problemu z realizacją koncepcji zrównoważonego
rozwoju gospodarczego. Należy pamiętać, że konsumenci indywidualni są siłą napędową
każdej gospodarki i od ich zachowań, postaw, przyzwyczajeń, a co najważniejsze potrzeb
zależy forma gospodarowania przedsiębiorstw. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju
nie jest możliwe bez aktywnego uczestniczenia w tych procesach indywidualnych
konsumentów – reprezentujących popyt na produkty oraz usługi zrównoważone, dbające o
środowisko naturalne w szerokim kontekście.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, postawy proekologiczne, konsument indywidualny
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Abstract
The issue of sustainable development or sustainable economy is a problem that has
evolved over the decades. It was and is the result of the growing pressure of local
communities and institutions on enterprises to operate in a way that would not threaten or at
least minimize the risk to the natural environment and inhabitants of local communities. The
aim of the article is to present the importance of the concept of sustainable development and
the related ecological marketing for individual consumers.
Nowadays, when the problem of environmental threats and climate catastrophe is
becoming more and more important. Recent years have shown the acceleration of negative
climate changes to such an extent that it is necessary to include not only representatives of
state authorities, but also individual consumers. Coherent actions in this area still offer a
chance to stop or mitigate the negative effects on the planet from managing natural resources
in the present way. The research carried out on a group of respondents from the Silesian
Voivodeship - closely related to the extraction of coal and other natural resources for many
generations. It indicates the need to undertake even more extensive activities in the field of
education and technical support for local communities. They are aware of the risks and this
awareness is growing, while many issues are treated too superficially, which does not solve
the essence of the problem with the implementation of the concept of sustainable economic
development.
It should be remembered that individual consumers are the driving force of every
economy and the form of enterprise management depends on their behavior, attitudes, habits
and, most importantly, their needs. The application of the principles of sustainable
development is not possible without the active participation of individual consumers in these
processes - representing the demand for sustainable products and services, caring for the
natural environment in a broad context.
Key words: sustainable development, pro-ecological attitudes, individual consumer
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Wprowadzenie
Obszar województwa śląskiego jest szczególnym regionem w Polsce, gdzie kwestie
ochrony środowiska i obserwacja negatywnych skutków nadmiernego wydobycia węgla oraz
innych surowców naturalnych są od dawna przedmiotem zainteresowania wielu naukowców
oraz licznych opracowań merytorycznych. Wysoka gęstość zaludnienia oraz wszechobecny
przemysł (hutnictwo, górnictwo, metalurgia i inne) wpływały od wielu lat na degradację
środowiska naturalnego, a przez to w tym rejonie najszybciej zaczęto wdrażać procedury
mające na celu poprawę jakości powietrza, ochronę naturalnych siedlisk zwierząt, zwłaszcza
ptaków i owadów, oraz ogólnie rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców tego regionu.
Problematyka zrównoważonego rozwoju i kształtowania postaw proekologicznych w obecnej
sytuacji środowiska naturalnego i zmian klimatycznych obserwowanych coraz wyraźniej na
przestrzeni ostatnich dekad, nabiera szczególnego znaczenia i jest bardzo istotna z punktu
widzenia przyszłości nie tylko tego regionu, ale całego kraju, kontynentu oraz globalnie –
świata.
Istota i znaczenie zrównoważonego rozwoju dla gospodarki
Problematyka zrównoważonego rozwoju kształtowała się i zmieniała wraz
ze wzrostem nacisku na przedsiębiorców w zakresie ograniczenia ich coraz większej roli
w

procesach

degradacji

środowiska

naturalnego,

ograniczania

bioróżnorodności

i wykorzystywania lokalnych społeczności do działań przynoszących im jednostronne
korzyści. Pogarszające się warunki naturalne, zmiany klimatyczne, drastycznie zmieniające
krajobraz w skali nie tylko lokalnej, ale i globalnej w ostatnich latach, skłoniły rządy państw
a także organizacje pozarządowe do działań mających na celu ochronę środowiska i ludzi,
przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym – ale z zachowaniem zasad zrównoważenia
głównych komponentów w układzie gospodarki – środowiska – lokalnych społeczności.
Punktem wyjścia do zrozumienia istoty zrównoważonego rozwoju jest ekonomia
rozwoju

(development economics), która wskazuje na rozdźwięk w dochodach między

światem bogactwa (kraje rozwinięte) a światem biedy (kraje rozwijające się). Różnice między
tymi dwoma biegunami z czasem wciąż się pogłębiają, dlatego tak istotna staje się strategia
działania oparta o wyrównywanie tych różnic. Natomiast rozwój jest kategorią związaną
z systemem wartości, tj. zbiorem kryteriów i zasad, przez które obserwowany jest proces
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zmian, zatem jest postrzegany i oceniany z punktu widzenia ładu aksjologicznego.1
Dostrzeganie problemu rozwoju oraz konieczność poszukiwania równowagi, aby zapobiegać
dalszemu rozwarstwianiu się dochodów krajów rozwiniętych i rozwijających się, przyczyniło
się do tego, że środowisko naukowe rozpoczęło dyskusje na temat poszukiwania możliwości
rozwiązania tych problemów. W ten sposób narodziła się koncepcja zrównoważonego
rozwoju, która znajduje po dzień dzisiejszy zastosowanie na gruncie ekonomicznym oraz
prawnym.2 Wzrost znaczenia ochrony środowiska i samego środowiska wynika z ujęcia tej
problematyki w kanonie praw człowieka – np. prawo do zdrowego środowiska .3
Jak stwierdza R.Rosicki wyzwaniem dla ludzkości jest zagwarantowanie sobie
przetrwania, a także zabezpieczenie warunków dla życia kolejnym pokoleniom. Jest to
naturalny proces, który leży u podstaw ewolucji ludzkości. Natomiast od czasu przyjęcia
kierunku harmonizacji kapitałów (zrównoważonego rozwoju), poszczególne globalne
zagrożenia nie są rozpatrywane oddzielnie, ale łącznie. Istotnym problemem stało się
postępujące zmniejszanie zasobów. Państwa dla uniknięcia kroczenia drogą partykularnych
interesów i traktowania wzajemnych relacji, jako gry o sumie zerowej, muszą oprzeć się w
swym postępowaniu na określonych zadaniach.4 Tym samym coraz większego znaczenia
nabiera koncepcja zrównoważonego rozwoju poprzez równowagę między społeczeństwem,
środowiskiem naturalnym a ekonomiczną działalnością człowieka.
Historycznie rzecz ujmując w 1968 roku obradowała pierwsza międzynarodowa
Konferencja Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęcona wzajemnym powiązaniom
środowiska i rozwoju, w wyniku której doszło do powstania międzynarodowego,
interdyscyplinarnego programu Człowiek i biosfera

(MAB).5 Dzięki ustaleniom tej

konferencji, możliwe stało się zwołanie cztery lata później w Sztokholmie pierwszej na
świecie konferencji poświęconej problemom środowiska naturalnego, na której po raz
Wydro Z., Wspólnoty lokalne w procesie stymulowania zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku miasta
Poznania, [w:] Jemczura T., Kretek H. (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010, Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2011, s.181 i kolejne
2
Niniejsze opracowanie koncentruje się wokół problematyki ekonomicznego znaczenia, należy jednak pamiętać
o prawnych aspektach zrównoważonego rozwoju, gdyż są one fundamentalne dla istnienia tej koncepcji; w
Polsce zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów
Konstytucji RP. Art. 5 ustawy zasadniczej mówi: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju;
3
Giorgetta S., The Right to a Healthy Environment, Human Rights and Sustainable Development, International
Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2002, nr 2, s. 176 i kolejne
4
Rosicki R., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo –
Metodyczny, nr 4, 2010, s. 44 – 56
5
www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/
[dostęp: 12.12.2018]
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pierwszy pojawiły się pojęcia zanieczyszczenia transgranicznego oraz zanieczyszczeń
globalnych, wymagających globalnych działań. W 1987 roku ukazał się raport Światowej
Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej pod przewodnictwem Gro Harlem
Brundtlanda noszący nazwę Nasza wspólna przyszłość, w którym zdefiniowano pojęcie
zrównoważonego rozwoju. Definicja zaproponowana w 1972 r. stwierdza, że zrównoważony
rozwój zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą
być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.6 Innymi
słowy zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby
wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie oraz integralność ekosystemu
Ziemi bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez
przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.7 Istotą problemu
zrównoważonego rozwoju już w tamtym okresie czasu było stworzenie w pełni
zrównoważonego modelu życia, a więc uzyskanie poprawy jakości życia ludzi na całym
świecie, bez rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych. Tymczasem w 1992 roku podczas
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów,
związanych ze zrównoważonym rozwojem nazwany Agendą 21. Był to wszechstronny plan
działania na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym
obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. W Szczycie Ziemi uczestniczyli
przedstawiciele 172 rządów, 2400 organizacji pozarządowych oraz 10 tysięcy dziennikarzy, a
Agendę sygnowały 172 kraje, w tym Polska.8 W dokumencie znalazło się m.in. stwierdzenie
iż ludzkość doszła do przełomowego momentu w historii, a kontynuowanie dotychczasowej
polityki, jedynie pogłębia przepaść gospodarczą w społeczeństwach oraz między państwami,
prowadzi do rozszerzenia się sfer ubóstwa, głodu, chorób i analfabetyzmu. Co więcej
powoduje postępującą degradację środowiska naturalnego, od którego zależy życie na Ziemi.
Konkludując w Agendzie 21 znalazły się wnioski odnośnie zmiany postępowania w XXI
wieku, a zakres zaleceń na ówczesny czas w odniesieniu do przyszłości wahał się od nowych
metod nauczania po nowe metody wykorzystania surowców i uczestniczenia w tworzeniu
zrównoważonej gospodarki. Ambicją Agendy 21 był bezpieczny i sprawiedliwy świat,
w którym każda żywa istota będzie w stanie zachować swą godność. Obserwując obecny stan
gospodarki i środowiska naturalnego, a także różnice w poziomie i jakości życia w różnych
Rosicki R., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo –
Metodyczny, nr 4, 2010, s. 44 – 56
7
Pawłowski L., Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, Rocznik Ochrona
Środowiska, Wyd. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Tom 13. Rok 2011,
s. 333
8
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21 [dostęp: 20.12.2018]
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częściach świata trudno nie odnieść wrażenia, że założenia Agendy 21 pozostały jedynie w
sferze życzeniowej, pomimo dalszych wysiłków i działań, które udało się zrealizować, ale nie
przyniosły one oczekiwanych rezultatów, gdyż ich egzekucja nie zawsze odbywała się we
właściwy sposób lub z dużym opóźnieniem. Kolejna próba ratowania środowiska
naturalnego, społeczności lokalnych i gospodarek miała miejsce w roku 2000, podczas
Milenijnego Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie określono Milenijne Cele
Rozwoju do realizacji w perspektywie do 2015 roku. W tab.1 przedstawiono cele oraz zadania
związane z ich realizacją.
Tabela 1
Milenijne Cele Rozwoju i zadania związane z ich realizacją

Źródło: Czaja S., Czynniki niedostatecznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – Analiza Globalna, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Nr 452, Wrocław, 2016, s.118 [za:] Sachs J., Koniec z
nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.217-218

Przyjęty w Agendzie Milenijnej cele rozwoju były bardzo istotne, ale oprócz
wymienionych zadań na liście powinny się były znaleźć również takie wyzwania i problemy
jak:9
− globalna polityka ludnościowa, która mogłaby zmniejszyć nadmiernie wysokie
wskaźniki przyrostu ludności;
9
Czaja S., Czynniki niedostatecznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – Analiza Globalna, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Nr 452, Wrocław, 2016, s.117
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− globalna polityka emigracyjna,
− globalne programy ograniczania skutków degradacji środowiska przyrodniczego
(globalnych zmian klimatycznych, degradacji atmosfery i warstwy ozonowej,
zanieczyszczania wód morskich i oceanicznych, deforestacji, stepowienia i
pustynnienia

powierzchni

ziemi

czy

degradacji

okołoziemskiej

przestrzeni

kosmicznej);
− globalna polityka budowania społeczeństwa opartego na tolerancji i poszanowaniu
praw innych, a nie na ksenofobii, walce religii oraz kultur (cywilizacji);
− nadmierne wydatki militarne i prowokowanie lokalnych konfliktów przez kraje
wysoko rozwinięte, zwłaszcza Stany Zjednoczone;
− globalna polityka w zakresie kreacji społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy.
Przyjęte cele i zadania odzwierciedlały poważne problemy istniejące w wielu
regionach kuli ziemskiej, a gdyby udało się je zrealizować oznaczałoby to istotną poprawę
poziomu życia wielu milionów mieszkańców Ziemi. Niestety nie wszystkie udało się
zrealizować, a te, które zrealizowano nie zawsze w pełni wciąż pozostały w obszarze ciągłych
wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową. Stąd też w 2015 roku Organizacja
Narodów Zjednoczonych na spotkaniu w Nowym Yorku przyjęła kolejną agendę – Agendę
2030, zawierającą 17 celów zrównoważonego rozwoju, do których zaliczono:10
− Cel 1. Wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie;
− Cel 2. Wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego
odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa;
− Cel 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz
promowanie dobrobytu;
− Cel 4. Zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promowanie uczenia
się przez całe życie;
− Cel 5. Osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt
w społeczeństwie;
− Cel 6. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;
− Cel 7. Zapewnienie wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej
i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;
10

https://kampania17celow.pl/agenda-2030 [dostęp 20.12.2018]
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− Cel

8.

Promowanie

stabilnego,

zrównoważonego

i

inkluzywnego

wzrostu

gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla
wszystkich ludzi;
− Cel

9.

Budowanie

stabilnej

infrastruktury,

promowanie

zrównoważonego

uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności;
− Cel 10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;
− Cel

11.

Uczynienie

miast

i

osiedli

ludzkich

bezpiecznymi,

stabilnymi,

zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
− Cel 12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;
− Cel 13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich
skutkom;
− Cel 14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w
sposób zrównoważony;
− Cel 15. chronienie, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania
ekosystemów lądowych, zrównoważonego gospodarowania lasami, zwalczanie
pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz
powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej;
− Cel 16. Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie
wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na
wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających
włączeniu społecznemu;
− Cel 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Wymienione powyżej cele uwzględniają w sposób zrównoważony wszystkie trzy
wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy, a także po raz
pierwszy w jeden agendzie połączono redukcję ubóstwa ze zrównoważonym rozwojem.11
Wszystkie cele powinny zostać osiągnięte przez państwa członkowskie ONZ oraz w
skali globalnej do 2030 roku. Wymaga to od państw współpracy w celu sprostania wspólnym
wyzwaniom. Za każdym celem kryją się konkretne definicje na dany temat, kluczowe punkty
do osiągnięcia, jak również propozycje realizacji.

Agenda 30 na rzecz zrównoważonego rozwoju: http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf
(Dostęp 21.10.2018)

11
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Niestety ustalone cele są zbyt wolno osiągane, na co zwracają uwagę nie tylko
naukowcy, ale również eksperci rządowi i niezależni. Aby przyśpieszyć ich realizację rządy
krajów muszą położyć większy nacisk na duże przedsiębiorstwa, które są główną przyczyną
zanieczyszczeń. Według raportu z 2017 roku zaledwie 100 firm jest źródłem ponad 70%
światowej emisji gazów cieplarnianych od 1988 roku. Exxon Mobil, Shell, British Petroleum i
Chevron są na pierwszym miejscu zanieczyszczenia środowiska. 12 Co więcej firmy te nie
podjęły realnych kroków, aby stan ten poprawić, a powinny wycofać się z użytku paliw
kopalnianych na rzecz energii naturalnej. Wspomniane firmy naftowe i gazowe po publikacji
raportu rozpoczęły jednakże działania i pierwsze kroki w celu poprawy sytuacji poprzez
inwestycje w odnawialne źródła energii i innowacje niskoemisyjne, a także projekty mające
na celu wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Te działania mają jednak znikome
znaczenie dla środowiska w porównaniu z ilością zanieczyszczeń, które firmy te emitują do
atmosfery. Ważny jest natomiast fakt, że sprawy te zaczynają mieć coraz większe znaczenie
dla konsumentów i podnosi się świadomość społeczna w tym zakresie, co rokuje pewnymi
nadziejami na przyszłość.
Zrównoważona konsumpcja i rola konsumentów w zrównoważonej gospodarce
Rozwój cywilizacji, szybkie przemiany społeczno-gospodarcze oraz postęp naukowotechniczny wywołują negatywne skutki dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie,
również egzystencji samego człowieka. Problem dotyczy różnic pomiędzy tempem rozwoju
społeczno-gospodarczego a naturalną wydolnością środowiska. Taki stan rzeczy prowadzi do
przekroczenia pewnych barier wydolnościowych środowiska naturalnego a tym samym
stanowi podłoże poważnych zagrożeń ekologicznych w skali globalnej. Omówione
w poprzedniej części elementy składowe szerokiej strategii działania dotyczyły instytucji oraz
rządów państw, które starają się podejmować działania w ramach strategii zrównoważonego
rozwoju. Nie są one jednak wystarczającymi składowymi do osiągnięcia sukcesu.
Kluczową rolę dla przywrócenia pewnego rodzaju harmonii między rozwojem
społeczno-gospodarczym a środowiskiem odgrywa przede wszystkim świadomość społeczna
i stosunek człowieka do otaczającej go przyrody. Chodzi głównie o to, aby dążyć do rozwoju
zrównoważonego, czyli zachowania określonej równowagi pomiędzy produkcją a

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investorsresponsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change [dostęp 15 12 2018]
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konsumpcją.13 Konsumenci indywidualni są z jednej strony odbiorcami strategii rynkowych
przedsiębiorstw, ale z drugiej strony stanowią siłę napędzającą działania firm i coraz częściej
można zaobserwować jak silny wpływ mają na kształtowanie działań rynkowych
przedsiębiorstw zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Warto również podkreślić,
że w wyniku pogłębiającego się różnicowania produktów14 oraz preferencji odbiorców,
indywidualizacja strategii marketingowej, czyli dostosowanie jej do potrzeb i życzeń
konsumentów, staje się obecnie koniecznością.15
Z perspektywy gospodarki rozwój zrównoważony to połączenie ładu ekologicznego,
przestrzennego, ekonomicznego, społecznego i instytucjonalnego w całość, którą można
określić mianem ładu zintegrowanego.16 Jest to pozytywny stan docelowy zmian
rozwojowych, których wprowadzenie zapewni lepszą jakość życia indywidualnych
konsumentów oraz zapewni efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce, co
przedstawia rys.1.
ŁAD SPOŁECZNY

ŁAD GOSPODARCZY

ŁAD ZINTEGROWANY

ŁAD INSTYTUCJONALNOPOLITYCZNY

ŁAD PRZESTRZENNY
ŁAD ŚRODOWISKOWY

Rys.1 Elementy składowe zintegrowanego ładu

Źródło: Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, [w:] Problemy Ekorozwoju vol. 6,
nr 2, UE we Wrocławiu 2011, s.77-78
13
Daly H.E., Farley J., Ecological economics, Principles and applications, 2nd Edition, Island Press,
Washington, Covelo, London, 2011, s.61 i kolejne
14
Nogalski B., Niewiadomski P., Elastyczność produktowa jako domena przedsiębiorstwa wytwórczego w
sektorze mechanizacji rolnictwa, Wyd. KUL, Lublin 2014, s.232 i kolejne [w:] Pawlak M., (red.), Nowe
tendencje w zarządzaniu, vol.5, KUL, Lublin 2014;
15
Łobos K., Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw, Diffin, Warszawa 2018, s.186
16
Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór., Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
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Ład zintegrowany jest tworzony poprzez system celów strategicznych, które mają
charakter ekologiczny, przestrzenny, ekonomiczny, społeczny i instytucjonalny. Rozwój
zrównoważony musi zapewnić przyrodnicze podstawy egzystencji człowieka oraz
wprowadzać ład gospodarczy, funkcjonalny i estetyczny w środowisku codziennego życia. 17
Jak wspomniano celem zrównoważonego rozwoju jest dobra jakość życia z dostatkiem
zasobów naturalnych, rozumiana jako prowadzenie szczęśliwego życia bez luksusów oraz
nadmiaru rzeczy

materialnych.18

Dlatego rozwój

zrównoważony powinien

zostać

wprowadzony na każdej płaszczyźnie życia tak, aby społeczeństwo zrezygnowało
z nadmiernej konsumpcji i marnotrawstwa, jakim charakteryzuje się współczesny rynek.
Przedsiębiorstwa powinny zredukować masową produkcję na rzecz produktów długotrwałych
i nadających się do recyklingu. Zrównoważoną produkcję oraz konsumpcję można
zdefiniować jako produkcję i/lub korzystanie z towarów oraz usług (konsumpcję), które
odpowiadają podstawowym potrzebom i zapewniają lepszą jakość życia, przy jednoczesnym
ograniczeniu do minimum wykorzystania zasobów naturalnych, materiałów toksycznych oraz
emisji odpadów i zanieczyszczeń w cyklu życia, tak aby nie zagrażać potrzebom przyszłych
pokoleń. Już w 1997 roku J.Elkington wprowadził pojęcie trójelementowej konstrukcji P
(z ang. Triple P: Planet, Profit, People),19 które powinny być traktowane równorzędnie:
Ekologia, Ekonomia i Społeczeństwo. Aby mówić o rozwoju zrównoważonym każdy z tych
elementów musi uwzględniać wzajemne wielopłaszczyznowe oddziaływanie pozostałych
dwóch elementów (wszystkie te elementy oddziałują na siebie nawzajem). Przedsiębiorstwa,
które działają w myśl zrównoważonego rozwoju powinny funkcjonować, produkować
i sprzedawać w taki sposób, aby zarówno środowisko, jak i społeczność na tym nie cierpiały.
Muszą one korzystać z surowców tak, aby nie zaburzać ich naturalnej odnowy, korzystać
z energii odnawialnej, nie zanieczyszczać środowiska odpadami, zwłaszcza toksycznymi,
a nade wszystko włączać w produkcje surowce z recyklingu.
Wszystko to musi być powiązane z podnoszeniem świadomości proekologicznej
konsumentów indywidualnych, jak również ich edukacji w zakresie zasad funkcjonowania
w przestrzeni gospodarczej i środowiskowej jako jeden z elementów zrównoważonego ładu,
prowadzącego do stabilnego zrównoważonego rozwoju. Dlatego też podstawowym celem
kształtowania polityki konsumpcji zrównoważonej jest zmiana orientacji konsumentów, ich
17
Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, [w:] Problemy Ekorozwoju vol. 6, no 2,
UE we Wrocławiu 2011, s.77-78
18
Berdo J., Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą,, Wyd. Earth Conservation 2006, s.8
19
Elkington J., Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century, Wyd.Wiley John and Sons, 1999,
s.23 i kolejne
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zachowań, czyli zmiana jakości i stylu życia. Chodzi głównie o to, aby konsumenci zwracali
większą uwagę na dokonywane przez siebie wybory oraz mieli pełną świadomość ich
konsekwencji, a dzięki temu dbali o siebie i swoje rodziny oraz w konsekwencji całe
społeczeństwo wraz z otaczającym go środowiskiem naturalnym.
Zrównoważona konsumpcja oraz zrównoważony rozwój w opiniach respondentów
z województwa śląskiego
Podejście do konsumpcji zrównoważonej ulega w ostatnim czasie zmianom co
potwierdzają prowadzone badania empiryczne w woj. śląskim.20 Śląsk został wybrany jako
obszar przestrzenny z uwagi na fakt, iż jest to region przemysłowy z dużą reprezentacją
przemysłu ciężkiego i wydobywczego. Konsumenci indywidualni mieszkający i pracujący
w tym regionie są wrażliwi na kwestie ochrony środowiska z jednej strony, ale również na
kwestie ekonomiczne (zatrudnienie w sektorach przemysłu ciężkiego lub wydobywczego).
Z tego względu stanowili oni interesującą grupę badawczą, której zadaniem było określenie
zmian w ich zachowaniach i percepcji kwestii zrównoważonego rozwoju i gospodarki, które
w efektywnym wymiarze wpływają na poprawę poziomu i jakości życia. Wymagają
jednocześnie

od

tych

konsumentów

podejmowania

przemyślanych

decyzji,

które

wzmacniając jakość życia nie wpływają negatywnie na zasoby naturalne i szeroko pojęte
środowisko naturalne w ujęciu globalnym.
Jedną z kluczowych problemów w procesie wprowadzania w życie codzienne zasad
zrównoważonego rozwoju jest świadomość sytuacji, która wymaga ich stosowania. Okazało
się, że respondenci nie tylko mają wiedzę w tym zakresie, ale też kwestie sytuacji
klimatycznej w regionie, kraju oraz na świecie są dla nich ważne. Zdecydowanie największa
grupa badanych przywiązuje bardzo duże lub duże znaczenie do sytuacji klimatycznej w
ujęciu lokalnym, co jest naturalne, gdyż te zmiany najłatwiej można obserwować.
Respondenci wskazywali w badaniu, że problemy ze zmianami klimatu, które obserwują w
miejscu swojego zamieszkania są coraz bardziej zauważalne. To powoduje u wielu z nich
obawy o przyszłość i chęć dokonania zamian w swoim zachowaniu konsumenckim, które
będzie skutkowało spowolnieniu negatywnych efektów zmian klimatycznych w regionie,
Badania empiryczne prezentowane w tym opracowaniu opierały się o próbę 142 respondentów z woj.
śląskiego, których celem było określenie znaczenia koncepcji i zasad zrównoważonego rozwoju dla badanych;
wśród respondentów dominowały kobiety (78 osób), a wiek respondentów oscylował w przedziale 25 – 45 lat,
były to osoby czynne zawodowo, aktywne i raczej dobrze wykształcone (średnie i wyższe wykształcenie
deklarowało ponad 80% badanych); dobór próby do badań był nielosowy, celowy przez wskazanie, a badania
przeprowadzono w ostatnim kwartale 2018 roku;
20
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a także w kraju czy na świecie. Z drugiej strony problematyka całego świata nie jest aż tak
bliska respondentom, jak mogłoby się wydawać. Większość z nich przyznaje, że mimo
świadomości negatywnych zjawisk klimatycznych na świecie, kwestie te wciąż są dla nich
odległe na tyle, by nie przywiązywać do nich zbyt dużej wagi.
w miejscu zamieszkania
45
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Rys. 2 Znaczenie problematyki sytuacji klimatycznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych [N=142]
Nie oznacza to jednak, że są oni obojętni na problemy w skali globalnej, a jedynie, że ich
subiektywne odczucie możliwości wpływania na zmiany sytuacji środowiskowej w takim
zakresie jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku lokalnych działań.

na
świecie
30%

BARDZO DUŻE

w miejscu
zamieszkania
48%

na
świecie
34%

w kraju
22%
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w miejscu
zamieszkania
29%
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37%

Rys. 3 Znaczenie problematyki sytuacji klimatycznej – wartości skrajne (porównanie)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych [N=142]
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Niestety wciąż pozostaje spora grupa badanych, która nie przywiązuje znaczenia lub
przywiązuje małe bądź znikome znaczenie do sytuacji klimatycznej i rozwiązań z tym
związanych. Jest to na tyle liczna reprezentacja w badanej grupie, że należałoby rozważyć
poszerzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z tą problematyką. Na rys.3
przedstawiono odpowiedzi badanych w dwóch skrajnych przypadkach – znikomego i bardzo
dużego zainteresowania problemami sytuacji klimatycznej. Widać, że zdecydowanie więcej
respondentów przywiązuje bardzo duże znaczenie do lokalnego obszaru w związku ze
zmianami

klimatycznymi,

niż

grupa

antagonistyczna

–

znikomo

zainteresowana

problematyką. W obu grupach wartości związane z globalną polityką klimatyczną i zmianami
następującymi na świecie są zbliżone – około 1/3 badanych w każdej z tych grup jest
zainteresowana kwestiami globalnymi. Ogólnie rzecz ujmując wyniki badań bezpośrednich
wskazują jednoznacznie, że kwestie ochrony środowiska lokalnie różnią się od tych
prowadzonych w skali całego kraju czy docelowo – świata. Należy jednak podkreślić, że te
właśnie te małe, lokalne społeczności, a nawet pojedynczy konsumenci są siłą napędową
pozytywnych zmian w gospodarce i niejako determinują zachowania przedsiębiorców, którzy
odpowiadając na potrzeby konsumentów opracowują swoją ofertę rynkową.

zdecydowanie
rzadziej
29%

ta problematyka
nie ma dla mnie
znaczenia
11%

raczej rzadziej niż
5 lat temu
7%

zdecydowanie
częściej
23%

na tym samym
poziomie
15%

raczej częściej niż
5 lat temu
15%

Rys.4 Zmiany w znaczeniu koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekologii i ochrony
środowiska dla respondentów w ciągu ostatnich 5 lat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych [N=142]
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Na rysunku 4 zaprezentowano jakie zmiany nastąpiły w określeniu znaczenia koncepcji
zrównoważonego rozwoju oraz ekologii i ochrony środowiska w ciągu ostatnich 5 lat życia
każdego respondenta. W tym przypadku konkluzje są bardzo interesujące, ponieważ okazało
się, że praktycznie co trzeci badany zdecydowanie częściej lub raczej częściej zwracał uwagę
na problemy środowiska i zrównoważonego rozwoju obecnie w porównaniu do okresu sprzed
5 lat. To duży wzrost (w badaniach wcześniejszych był to co dziesiąty respondent), tym
bardziej, że środowisko lokalne – województwo śląskie jest regionem specyficznym z uwagi
na koncentrację przemysłu, zwykle było i tak bardziej zainteresowane ochroną środowiska
w tym czystszym powietrzem, wodami gruntowymi, rzekami itd. niż pozostałe części kraju.
Z drugiej strony, co widać było już we wcześniejszych wnioskach, wciąż dość liczna grupa
(prawie 30% badanych) to osoby deklarujące obniżone zainteresowanie tą problematyką
w stosunku do okresu sprzed 5 lat. Jak wspomniano, należy zaktywizować grupę neutralną
poprzez działania edukacyjne i wsparcie informacyjne. Wśród powodów, dla których
respondenci należący do tej grupy badanych nie interesują się problemami ochrony
środowiska naturalnego i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, wymieniane były takie
kwestie jak brak wpływu na działania sprzyjające ochronie środowiska, zależność od rządu
i administracji państwowej, która decyduje o rozdziale środków finansowych na działalność
proekologiczną czy edukacyjną. Powodem może być także zależność od organizacji
pozarządowych, które niejednokrotnie są i tak związane z jakąś opcją polityczną
niekoniecznie zgodą z poglądami respondenta lub są powiązane z silnym koncernem
międzynarodowym, co też może być postrzegane przez respondenta negatywnie.
Respondenci

zwracają

także

uwagę

na

problematykę

edukacji

na

temat

zrównoważonego rozwoju. W mediach i mediach społecznościowych niejednokrotnie
przekazywane są niepełne informacje lub zniekształcone, co powoduje, że problematyka
nabiera wydźwięku pejoratywnego. Wśród organizacji propagujących rzetelną wiedzę na
temat zrównoważonego rozwoju i przemian związanych ze stosowaniem koncepcji
proekologicznych, znajduje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wydaje on
różnego rodzaju broszury czy materiały promocyjne, których celem jest zwiększanie
świadomości proekologicznej konsumentów indywidualnych.
Wśród praktycznych zastosowań zaleceń konsumpcji zrównoważonej propagowanej
przez UOKiK wymienić można:21

Materiały promocyjne UOKiK, Konsumpcja zrównoważona, www.eko-edukacja.org.pl/konsument, [dostęp
11 12 2018]
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− oszczędzanie energii i wody w życiu codziennym (związanej np. z ogrzewaniem
domu,

właściwe

wykorzystanie

grzejników,

temperaturą

pomieszczeń,

energooszczędną instalacją centralnego ogrzewania, izolacją termiczną w domu,
energooszczędne szyby okienne, uszczelnione okna i drzwi, wybór energii ze źródeł
odnawialnych, budowa ekologicznych domów itp.),
−

segregowanie odpadów (unikanie nadmiaru opakowań, wybór opakowania najmniej
szkodliwego dla środowiska, przydatnego

do recyklingu a także artykułów

zawierających substancje toksyczne, a po wykorzystaniu stanowiących niebezpieczne
odpady,

ponadto

dokonywanie

świadomych

zakupów

produktów

zarówno

żywnościowych jak i przemysłowych.
W przeprowadzonych badaniach własnych respondenci wymieniali powyższe
rekomendacje, jako te, które stosują na co dzień. Spośród badanych ponad 73%
zadeklarowało regularną segregację odpadów, ponadto oszczędzanie energii i wody (prawie
60%), w tym poprzez wyłączanie urządzeń, z których aktualnie respondent nie korzysta czy
montaż urządzeń ograniczających zużycie wody. Wśród rzadziej wskazywanych elementów
związanych z działaniami w ramach zrównoważonego rozwoju respondenci wskazywali
(między 15% a 5% badanych deklarowało udział w co najmniej jednym z wymienionych
poniżej przykładów): udział w wydarzeniach proekologicznych, finansowe wsparcie
udzielane organizacjom charytatywnym działającym na rzecz krajów rozwijających się
(niwelowanie ubóstwa, wspieranie kobiet i dziewcząt itp.) oraz na rzecz zwierząt, w tym
także bioróżnorodności.
Z kolei dość popularną formą realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, która
przybiera na sile i zyskuje coraz większe grono zwolenników jest propagowanie zakupów
spożywczych z upraw ekologicznych. Ta tendencja dotyczy już ponad połowy badanych,
pomimo tego, że żywność pochodząca z takich upraw jest zwykle droższa od tradycyjnych
form przemysłowych. Świadczy to o rosnących tendencjach do dbałości o zdrowie własne
oraz rodziny, a także o tym, że pomimo wyższej ceny w przypadku żywności najważniejszą
cechą wyróżniającą jest wysoka jakość.
Respondenci zwrócili też uwagę na sprawę roli administracji państwowej i instytucji
państwowych w stosowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zwolennicy ochrony
środowiska twierdzą, że rząd ma zarówno prawo, jak i obowiązek zapewnić, aby
przedsiębiorstwa nie nadużywały żadnych zasobów, a także aby nakazać odpowiednią
ochronę środowiska. Ponadto, za zużywanie zasobów naturalnych można pobierać pewną
formę opłaty, jak np. podatki wyrównawcze (severance taxes) nakładane na usuwanie
16
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nieodnawialnych zasobów, takich jak ropa naftowa i gaz, lub depozyty wymagane na
pokrycie ewentualnych kosztów oczyszczania po zaniechaniu projektu. 22 W badanej grupie
większość respondentów uważa, że tego typu działania rządowe mają sens i powinny być
wprowadzane,

tak

aby

wzmocnić

społeczny

wydźwięk

kampanii

promujących

zrównoważony rozwój w praktyce gospodarczej.
Podsumowanie
Podjęta w artykule problematyka powinna i będzie kontynuowana, z uwagi na istotną
rolę aplikacyjną, jak również na możliwość wykorzystywania synergiczności działań
w przestrzeni lokalnej, krajowej i międzynarodowej, gdyż tylko taka forma zagwarantuje
sukces rynkowy wszystkich interesariuszy. Sytuacja społeczna, gospodarcza i środowiskowa
na początku XXI wieku niestety nie jest idealna, a problemy z suszami, powodziami
i gwałtownymi zdarzeniami pogodowymi pojawiają się coraz częściej. Świadczy to o tym,
że dotychczasowe działania w ramach zrównoważonego rozwoju, czy zrównoważonej
gospodarki nie są wystarczające. Aby zrównoważony rozwój mógł być w pełni osiągnięty
cały system ekonomiczny musi ulec zamianom. Obecnie na rynku najważniejszy jest jak
największy zysk, w jak najkrótszym czasie przy sprzedaży jak największej ilości usług lub
produktów. Chęć osiągania zysku doprowadziła przedsiębiorców do korzystania z coraz
tańszych środków produkcji, które niejednokrotnie mają negatywny wpływ na środowisko nie
tylko ze względu na sposób ich wytwarzania, ale również w trakcie korzystania i po ich
użytkowaniu. Jakość takich produktów jest niższa, a konieczność ich opakowania generuje
dodatkowe odpady. Przedsiębiorstwa muszą przekształcić swoje działania na bardziej
ekologiczne tj. ograniczyć produkcję na rzecz wieloletnich produktów o wysokiej jakości,
tworzyć z surowców z recyklingu i stosować energię odnawialną. Instytucje państwowe i
przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za swoją działalność na rzecz ochrony
środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Reasumując zrównoważony rozwój powinien mieć i
ma na celu taki rozwój gospodarki, który nie zagraża środowisku i społeczeństwu, a wręcz
przeciwnie – synergicznie z nimi współgra, dbając o to by każdy z elementów był brany pod
uwagę z rozwagą i odpowiedzialnością. W takiej sytuacji koncepcja zrównoważonego
rozwoju przyczyni się do ochrony środowiska, konsumentów i przedsiębiorców, a przede
wszystkim spełni swoją funkcję – zrównoważy gospodarkę, społeczeństwo i środowisko
naturalne.
22

Byars S.M., Stanberry K., Business Ethics, Open Stax, Houston 2018, s.106
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Rola narzędzi marketingowych w przestrzeni wirtualnej
The role of marketing tools in virtual space

Streszczenie
W zależności od przemian zachodzących w gospodarce światowej zmieniało się
podejście do marketingu, ewoluując od początkowej fazy orientacji na produkt do współczesnej
fazy systemowej – społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, w
skrócie CSR). Nowa koncepcja marketingu dotarcia do klienta skupia się głównie na
najpopularniejszym współcześnie nośniku informacji, jakim jest Internet. Nowoczesne
instrumenty e-marketingu to między innymi: marketing treści (content marketing),
pozycjonowanie stron www, e-mail marketing oraz marketing mediów społecznościowych
(social media marketing). Wszystkie działania marketingowe dążą do tego, żeby dotrzeć do
klienta, wzbudzić jego zainteresowanie, zachęcić do zakupu i uczynić go orędownikiem swoich
wyrobów.
Część tych działań, takich jak banery reklamowe czye-maile z reklamą, konsument
zauważa i rejestruje, jako reklamę, jednak istnieje szereg innych narzędzi, które w sposób
niezauważalny wpływają na jego decyzje. Wiele firm potrafi z dużym skutkiem, dzięki
kreatywnym pomysłom skłonić klienta, w sposób często dla niego niezauważalny do tego, aby
przeszedł z poziomu zadowolenia, na poziom doświadczenia i ostatecznie do poziomu
zaangażowania. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania nowoczesnych form
marketingu w przestrzeni wirtualnej dla budowania komunikacji marketingowej z
konsumentami .
Słowa kluczowe: marketing, percepcja marketingu, narzędzia marketingu wirtualnego
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Abstract
Depending on the changes taking place in the global economy, the approach to marketing
has changed, evolving from the initial phase of product orientation to the modern system phase
- Corporate Social Responsibility (CSR for short). The new concept of customer reaching
marketing focuses mainly on the most popular information carrier today, which is the Internet.
Modern e-marketing instruments include: content marketing, website positioning, e-mail
marketing and social media marketing. All marketing activities aim to reach the customer,
arouse their interest, encourage them to buy and make them an advocate of their products.
Some of these activities, such as advertising banners or e-mails with advertising, are
noticed and recorded by the consumer as an advertisement, but there are a number of other tools
that influence his decisions imperceptibly. Many companies are able to with great effect, thanks
to creative ideas, persuade the client, in a way often imperceptible to him, to move from the
level of satisfaction, to the level of experience and ultimately to the level of commitment. The
article presents the possibilities of using modern forms of marketing in virtual space for building
marketing communication with consumers.

Key words: marketing, perception, virtual marketing tools, urban marketing

Wstęp
Ewolucyjny charakter marketingu, który można obserwować na przestrzeni wielu dekad,
doprowadził do pojawienia się nowych narzędzi w przestrzeni rynkowej – opartej o
nowoczesne technologie. Wszechobecność dostępu do Internetu i popularyzacja tej formy
komunikacji z klientami oraz wśród klientów, spowodowały, że nowego znaczenia nabierają
pojęcia związane z instrumentami marketingowymi oraz marketingiem w przestrzeni
wirtualnej. Klienci, w sposób dla nich niezauważalny, zostają skłonieni do zakupu oraz
angażują sie w proces wprowadzania towaru na rynek, stając się elementem marketingu
szeptanego, zarówno w przestrzeni tradycyjnej, jak i wirtualnej.
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Marketing – rys historyczny
Historyczny wymiar marketingu jako pojęcia obecnego w gospodarce rynkowej sięga
początków XX w., a jego rozwój i forma zawsze były mocno związane z sytuacją gospodarczą
na rynkach światowych. W zależności od przemian zachodzących w gospodarce zmieniało się
podejście marketingu, ewoluując od początkowej fazy orientacji na produkt do współczesnej
fazy systemowej.
W wyniku II rewolucji przemysłowej, dzięki zastosowaniu urządzeń elektrycznych oraz
wprowadzeniu nowych technologii i zorganizowaniu przemysłu, możliwa stała się masowa
produkcja dóbr. Początkowo ilość produkowanych przedmiotów, mimo iż wytwarzane były na
skalę masową, była niższa od zapotrzebowania na nie na rynku. Produkty zaspokajały
podstawowe potrzeby konsumentów, którzy chętnie je kupowali. Rynek zdominowany był
przez producentów, dla których ważne było produkowanie dużej ilości towarów, przy niskim
nakładzie finansowym, natomiast jakość tych towarów była mało istotna. Fazę tą w marketingu
nazwano orientacją produkcyjną. Z czasem rynek został nasycony masowo wyprodukowanymi
artykułami i pojawił się problem z ich sprzedażą. Marketing reagując na te zmiany wszedłw
fazę orientacji na produkt. Klienci stali się bardziej wymagający i mając większe możliwości
wyboru wśród produktów na rynku zaczęli zwracać uwagę, na ich jakość. Kiedy na początku
XX w. dalszy rozwój przemysłu spowodował, że podaż znacznie przekroczyła popyt, zaczęto
szukać innych rozwiązań dla skutecznej dystrybucji produktów. W 1920 roku powstały
pierwsze hurtownie w USA (cash and carry), w których zaopatrywali się w towar drobni
handlowcy. W 1930 r. otworzony został w Nowym Yorku pierwszy supermarket. Faza ta
nazwana została orientacją sprzedażową lub inaczej dystrybucyjną. Producenci szukając
możliwości szybkiego zbytu wytworzonych towarów zaczęli wspierać się reklamą i promocją.1
Kolejnym krokiem było przejście do fazy orientacji na klienta. Kupujący stali się ważni dla
producentów, ponieważ dzięki ich wyborom możliwe było osiągnięcie sukcesu firmy na rynku.
W latach 50. XX wieku w USA i nieco później w Europie, dzięki rozwijającej się automatyce
nastąpił boom gospodarczy i bardzo szybki wzrost produkcji, a rynki stały się
w pełni rynkami konsumenta. 2 Producenci uzyskali, dzięki wprowadzonej automatyzacji linii
produkcyjnych w oparciu o elektronikę i informatykę, większe możliwości poszerzenia
asortymentów wyrobów, które poprzez zdefiniowane moduły miały większą możliwość
dopasowania się do indywidualnych potrzeb konsumentów. Dzięki wzrostowi poziomu życia
1
2

Czubała A., (red.) Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012, s.17
Altkorn J., (red.) Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2006, s. 20
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społeczeństwa, powstawały nadwyżki budżetowe w większości gospodarstw domowych, które
konsumenci mogli wydać na produkty luksusowe.
W latach sześćdziesiątych XX w. planując działania marketingowe, zaczęto kłaść duży nacisk
na prowadzenie badań rynku i rozwijanie u konsumentów świadomości marki. Wprowadzane
kampanie reklamowe były wzmacniane dodatkowymi narzędziami, dzięki którym możliwe
było dotarcie do większej ilości konsumentów. Były to: ulotki reklamowe, stojaki reklamowe,
giełdy handlowe, organizowane szkolenia dla sprzedawców z zakresu psychologii klienta itp.
Marketing przestał się ograniczać wyłącznie do wspierania sprzedaży. Specjaliści zajmujący
się marketingiem rozpoczęli aktywnie budować wizerunki firm i brać udział w budowaniu ich
strategii. 3 Po kryzysie w gospodarce światowej, który miał miejsce w latach siedemdziesiątych
XX w. (między innymi kryzys naftowy) oraz po ukazaniu się raportów o szybko zmniejszającej
się ilości zasobów naturalnych, konieczne okazało się planowanie strategiczne, aby firmy
mogły w przyszłości zapewnić sobie egzystencje na rynku. W marketingu nastąpiła faza
strategicznej orientacji. Cechowało ją między innymi: rozwój strategicznego badania rynku,
powstanie międzynarodowych korporacji, budowanie międzynarodowej tożsamości firm
zarówno dla interesantów jak i w opinii publicznej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
firm i całych korporacji.
W latach 90. XX w. Wprowadzono dodatkowo społeczną i środowiskową orientację
marketingu. Rosnąca świadomość konsumentów o stanie środowiska i zmianach w nim
zachodzących,

spowodowała,

że

utrwalone

zostało

przekonanie

o

konieczności

zrównoważonego rozwoju, ponieważ daje to szansę firmie na przetrwanie i pozytywne
postrzeganie jej na rynku.
Obecnie ma miejsce dynamiczny rozwój personalizowanej produkcji, a właściwie
ukierunkowana działalność marketingowa sprawia, że konsument aktywnie bierze udział
w tworzeniu produktu, poprzez wybór własnej konfiguracji, dopasowanej do jego potrzeb.
Dzięki inteligentnym technologią możliwe jest dotarcie do klienta w sposób indywidualny
i skuteczny. W latach 90. XX w. powstał system – zarządzanie relacjami z klientami (CRM
czylicustomer relationship management) , który dzięki systematycznie aktualizowanej bazie
danych oraz funkcjonującym systemom informatycznym stał się bardzo ważnym i mocnym
narzędziem marketingowym.
Kolejne fazy orientacji marketingu przedstawione zostały na rysunku 1.

3

Winkelmann P., Marketing und Vertrieb, Oldenbourg Verlag, München 2010, s. 31
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Rys.1. Fazy orientacji marketingu w czasie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Winkelmann P., Marketing und Vertrieb, Oldenbourg Verlag,
München 2010 oraz http://www.controlengineering.pl/czwarta-rewolucja-przemyslowa-i-przemysl-40-cooznaczaja-te-pojecia/, 10.09.2018

Pierwsze fazy orientacji marketingu: produkcyjna i na produkt trwały po ok. 20 lat,
kolejna, zwana dystrybucyjną pojawiła się w trakcie fazy na produkt i przebiegała kilka lat
równolegle do niej. Faza ta trwała najdłużej i towarzyszyły jej zmiany w przebiegu dystrybucji
towarów oraz tworzenie nowych narzędzi marketingu. Z kolei najkrócej, ok. 10 lat, trwała faza
orientacji społecznej i środowiskowej. Pojawiła się wówczas świadomość konieczności
ochrony środowiska, która na krótko zdominowała działania marketingu. Obecna faza
systemowa przyniosła nowe media przekazu w przestrzeni wirtualnej, a co za tym idzie również
narzędzia marketingowe. Pojawiło się pojęcie marketingu wirtualnego , oznaczającego
działania marketingowe w przestrzeni wirtualnej mające na celu skłonienie konsumentów do
zakupu produktów lub usług również przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Marketing online we współczesnej gospodarce stał się narzędziem, które wypiera działania
marketingu tradycyjnego4 , co jest wynikiem nie tylko rozwoju nowoczesnych technologii,
ale przede wszystkim zmianami postaw, oczekiwań i potrzeb konsumentów indywidualnych,
do których te działania są kierowane.

4

Beyer K., Marketing online następcą marketingu tradycyjnego, Studia i Prace WNEiZ US nr 52/1 2018, s.11
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Współczesne instrumenty marketingu wirtualnego
Najpopularniejszym współcześnie nośnikiem informacji i tym samym miejscem gdzie
wykorzystuje się instrumenty marketingu wirtualnego jest Internet, który jako narzędzie
interaktywne, pozwala na komunikacje dwukierunkową z konsumentem. Według Philipa
Kotlera marketing internetowy (zwany też marketingiem wirtualnym lub w przestrzeni
wirtualnej) to działania przedsiębiorstwa prowadzone za pośrednictwem Internetu zmierzające
do promowania (komunikowania), sprzedawania produktów i usług oraz budowania relacji z
klientem. 5
Internet daje możliwość kierowania tworzonych treści do indywidualnego odbiorcy i pozwala
na

rozpoznanie

nowych,

potencjalnych

konsumentów

oraz

ich

potrzeb.

Dzięki

nieograniczonemu w czasie i w przestrzeni działaniu, dociera jednocześnie do Internautów na
całym świecie i skutecznie integruje instrumenty marketingu – umożliwia realizacje
zamówienia poprzez na przykład reklamę internetową, jako jedno z narzędzi marketingu
wirtualnego 6Reklama w Internecie to przede wszystkim pojawiające się banery reklamowe i
tekstowe stosowane w różnych modelach emisji i płatności oraz wykorzystujące różne nośniki,
w tym mobilne.
Reklama internetowa występuje: 7
1. Jako reklama marki, a jej działanie polega na budowaniu preferencji nabywczych oraz
wpływaniu na sama opinię o produkcie.
2. Jako

reklama

wywołująca

konkretne

działanie,

skłaniając

konsumenta

do

bezpośrednich reakcji takich jak odwiedzanie witryny lub dokonywania zakupów.
Najważniejszym elementem kampanii reklamowej jest obecnie strona internetowa firmy, która
stanowi źródło informacji dla klienta, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z firmą oraz
stwarza możliwość oferowania nowych usług takich jak: sprzedaż internetowa, dostęp do
szerokiej informacji o produkcie, rezerwacje usług czy udział w organizowanych w celach
promocyjnych konkursach lub grach.
Najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane w marketingu wirtualnym to: 8
• Pozycjonowanie

strony firmy w wyszukiwarkach internetowych – głównie

w najbardziej popularnej w Unii Europejskiej wyszukiwarce Google,
• Stosowanie filmów oraz różnego rodzaju animacji w komunikowaniu działań firmy,
5

Królewski J., Sala P., (red.) E-Marketing, PWN, Warszawa 2016, s. 23
Guziur P., Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s. 14
7
https://mfiles.pl/pl/index.php/Rola_internetu_w_marketingu, 02.10.2018
8
https://nowymarketing.pl/a/13431,e-e-marketing-encyklopedia-marketingu, 30.09.2018
6
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• Stosowanie content marketingu opartego na działaniach PR,
• Wykorzystywanie

mediów społecznościowych

do bezpośrednich kontaktów

z potencjalnym klientem,
• Aktywne wykorzystywanie e-maili w działaniach reklamowych.

Pozycjonowanie strony internetowej jest formą ukrytej reklamy, której zadaniem jest
dopasowanie wszystkich materiałów w internecie, związanych z daną stroną, do wymagań
wyszukiwarki internetowej (Google) i spowodowanie, że będzie się ona pojawiać na możliwie
najwyższej pozycji po wprowadzeniu kluczowych słów. Osoba poszukująca określonego
towaru lub usługi, wpisując w wyszukiwarce interesujące ją frazy, odnajduje strony internetowe
dostawców, które pozornie tylko pojawiają się zgodnie z siłą trafności słów kluczowych.
W rzeczywistości pozycja jest wynikiem ciąglej pracy specjalistów, którzy analizują dane
i dostosowują je do ciągle zmieniających się algorytmów wyszukiwarki. Dzięki wysokiej
pozycji strony internetowej możliwe jest wspieranie ruchu na stronie i uzyskanie dużego zysku
ze sprzedaży.
Content marketing, czyli tzw. marketing treści to współczesny sposób na pozycjonowanie
produktu, pozyskiwanie nowych klientów oraz działania mające na celu zatrzymanie ich
w dalszej perspektywie. Przyglądając się dynamice rozwoju komunikacji na kanałach
internetowych można zaobserwować konkurencję między przyciąganiem uwagi konsumentów
a dostarczaniem im wiadomości. Wykazuje to wiele prowadzonych obecnie badań
empirycznych, ale już wcześniejsze pomiary , wykonane w 2013 r., wykazały, że w ciągu 60
sekund na wyszukiwarce Google pojawiają się dwa miliony zapytań, na YouTube ładowane są
72

godziny

filmów,

na

Facebooku

klikanych

jest

1,8

miliona

laików

i umieszczanych 41 000 postów, na Twitterze internauci wpisują 278 000 tweetów,
rejestrowanych jest 70 nowych, itp.

9

Rok później te same pomiary wykazały jeszcze dalej

idący wzrost aktywności w mediach internetowych. Tak więc, chcąc zostać znalezionym,
zauważonym i zapamiętanym należy skupić się na marketingu treści. Treści zawarte
w reklamie, opisie strony internetowej czy w innej formie prezentacji w Internecie, powinny
zawierać słowa kluczowe, charakterystyczne dla danej branży. Im bardziej przejrzysta,
autentyczna, uczciwsza, interesująca, a tym samym bardziej przekonująca jest własna historia

Kreutzer R.T, Merkle W., Ausgewählte Aspekte des Digital Branding Handlungskonzepte für die digitale
Markenführung, Springer Gabler, Wiesbaden 2015, s. 5

9
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opowiedziana przez markę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie ona
zaakceptowana i kontynuowana przez publiczność! 10
Według J.Steinbacha, jedną z największych wartości dodanych marketingu treści jest to,
że może posłużyć również do zatrzymania klienta. Jeżeli uda się zdobyć nowego klienta dzięki
zastosowaniu odpowiednich treści to nie należy na tym poprzestać, uznając iż pozostanie on
klientem na dłuższy czas, lecz powinno się wspierać swoich klientów poprzez dostarczanie im
przydantych i inspirujących wiadomości. W marketingu treści system lojalnościowy klienta jest
już zintegrowany.11 Narzędzie to należy do ukrytego marketingu internetowego, co sprzyja
pozytywnemu odbieraniu marki przez klienta, jednak przygotowanie strategii opartej na
marketingu treści (content marketing) wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz czasu.
Content marketing w coraz większym stopniu staje się głównym medium reklamowym,
ponieważ jako pierwsze oddziałuje w sposób emocjonalny na klienta, co stawia go w centrum
zainteresowania: PR (public relations), social marketingu (marketing społecznościowy),
optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek czyli SEO oraz e-mail marketingu. 12

Rys.2. Content marketing – centrum e-marketingu

Źródło: https://www.sem-deutschland.de/content-marketing/, 28.10.2018

Kreutzer R.T, Merkle W., Ausgewählte Aspekte …, Op. cit., s.30
Steinbach J., Krisch M., Harguth H., Helpvertising, Content-Marketing für Praktiker, Springer Gabler,
Wiesbaden 2015, s. 44
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Social marketing to stosowanie treści reklamowych w mediach społecznościowych.
Media społecznościowe stanowią grupę aplikacji internetowych, które oprócz funkcji
interaktywnych posiadają również funkcję ideologiczną i dają możliwość użytkownikom
wymiany przedstawianych treści. Programy wprowadzają istotne zmiany w komunikacji
między organizacjami, społecznościami i jednostkami. 13
Media społecznościowe to serwisy takie jak: klasyczny portal Facebook czy Pinterest,
serwisy wideo jak np. YouTube, eksperckie jak LinkedIn, GoldenLine, mikro blogi jak Twitter
czy fora dyskusyjne.14 Obecnie zauważyć można rosnąca tendencję do korzystania z social
mediów w celu monitorowania marketingu firmy. Media społecznościowe są mocnym
narzędziem dzięki, któremu można odnaleźć, śledzić i analizować informacje o marce w Sieci.
Specjaliści PR korzystają z możliwości dialogu między użytkownikami i przedsiębiorstwem,
słuchają i reagują na uwagi pojawiające się w mediach społecznościowych, piszą lub mówią
o marce i produkcie, a następnie starają się wypromować markę i poprawić wizerunek firmy.15
Obecność i aktywność użytkowników mediów społecznościowych zależy od ich wieku.
Popularnie stosuje się podział Internautów na dwie grupy: 16
• dojrzałych użytkowników powyżej 40 roku życia, którzy dopiero w późniejszym
okresie życia nauczyli się korzystać z nowych technologii,
• młodych użytkowników, którzy dorastali w otoczeniu nowych mediów.
Największy odsetek użytkowników portali społecznościowych stanowią młodzi użytkownicy,
szczególnie poniżej 30. roku życia, których przedkładają codzienną komunikację na Facebooku
i Twitterze nad rozmową telefoniczną, pisanie smsów lub e-maili. Wśród pozostałej grupy
wiekowej, notuje się wzrost użytkowników w wieku powyżej 65 lat. Grupa ta stanowi
najszybciej rosnący segment użytkowników social mediów, w roku 2006 stanowiła zaledwie
1%, natomiast w 2012 r. wzrosła do 38 %.17
Współczesny Internet, a w szczególności media społecznościowe, kreuje platformę, na
której możliwe jest tworzenie się więzi międzyludzkich, co w konsekwencji daje możliwość
prowadzenia dialogu pomiędzy firmą a jej klientami. Dzięki możliwości zakładania np.

13
Kaplan A., Haenlein M., Użytkownicy z całego świata, łączcie się! Wyzwania i możliwości mediów
społecznościowych, Horyzonty biznesowe, nr 53/2010, s. 67
14
Maciorowski A., E-Marketing w praktyce, Samo Sedno, Warszawa 2013, s. 179-181
15
Witek E., Komunikacja wizualna. Nowoczesne narzędzia., Astrum, Wrocław 2014, s. 167-168
16
Hilsen A.I., Helvik T., The construction of self in social medias, such as Facebook, „AI & SOCIETY”, Vol.
29, nr 1, 2014, s. 3-10
17
Zickuhr K., Madden M., Older adults and internet use, Pew Research Center, Washington 2012, s. 2
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fanpage’y oraz dodawania specjalnych aplikacji, producenci mają możliwość utrzymywania
stałego kontaktu z konsumentami oraz mogą wymieniać między sobą informacje. 18
Nowe instrumenty marketingu wirtualnego to prawdziwe wyzwanie dla specjalistów w tej
dziedzinie. Profesjonalne firmy zajmujące się pozycjonowaniem i kreowaniem wizerunku firm
prześcigają się w coraz to nowych pomysłach, tworząc aplikacje i programy, które zapisują
upodobania użytkowników Internetu. Dzięki tym informacją, możliwe jest wygenerowanie
konkretnej treści reklamowej dopasowanej do odbiorcy w taki sposób aby skłonić go do zakupu
lub wzbudzić jego zainteresowanie.

Współczesna koncepcja dotarcia do klienta
Nowa era w marketingu, zapoczątkowana w pierwszej dekadzie XXI w., nazwana została
mianem marketingu 4.0. Przemiany technologiczne w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej
oraz nowe trendy takie jak: ekonomia współdziałania, ekonomia teraz , integracja
wielokanałowa, marketing treści, marketing społecznie zaangażowany i wiele innych.

19

wpłynęły na formę stosowania narzędzi marketingowych. Nowa koncepcja sugeruje
konieczność dopasowania marketingu do nowych zachowań konsumentów na rynku.
Współczesny klient korzysta z możliwości komunikowania się z innymi konsumentami na
całym świecie, np. poprzez portale społecznościowe i wymienia z nimi doświadczenia, które
wpływają na jego wybory. Widoczny wzrost tempa życia oraz jednoczesny natłok informacji,
które docierają do konsumentów powodują, że wykazuje on mniejsze zainteresowanie
analizowaniem docierających do niego przekazów reklamowych o zaletach produktów i skłania
się do zasięgania informacji i porad wśród kręgu znajomych. Firmy chcąc obecnie zwiększyć
zainteresowanie potencjalnych klientów swoimi produktami szukają orędowników swoich
wyrobów, czyli osoby, które już skorzystały z wyrobów lub usług firmy i potrafią
entuzjastycznie polecić je innym znajomym. Współczesną drogę klienta do zakupu najlepiej
opisuje model 4A, opisany przez Dereka Rucklera z Kellogg School of Management. 4A jest
akronimem poszczególnych faz przez które przechodzi współczesny klient: świadomości
(aware), stosunku (attitude), działania (act) oraz ponownego działania (act again).20 Przy
pomocy tego modelu możliwe jest śledzenie sposobu zachowania konsumentów po dokonanym

18
19
20

Grębosz M., Siuda D., Szymański G., Social Media Marketing, Politechnika Łódzka, Łódź 2016, s. 52
Kotler Ph., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017, s. 14
Kotler Ph., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017, s. s. 70-71
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przez nich zakupie oraz mierzenie ich zainteresowania dalszymi zakupami w danej firmie. Cały
przebieg procesu zakupu można opisać w następujący sposób: 21
• etap świadomości – do klienta docierają wiadomości o istnieniu produktu,
• etap ustosunkowania się – klient uznaje nowo poznany produkt za dobry lub go
odrzuca,
• etap działania – klient podejmuje decyzję o zakupie lub wyklucza taka możliwość,
• etap ponownego działania – klient rozważa możliwość ponownego zakupu.
Zdaniem Philipa Kotlera, współcześnie właściwe jest zmodyfikowanie tego modelu,
poszerzając go i zmieniając nieco poszczególne fazy. Kotler zaproponował model 5A, który
składa się z następujących faz: 22
• świadomości – aware,
• atrakcyjności – appeal,
• pytania – ask,
• działania – act,
• orędownictwa - advocate.
Głównym zadaniem marketingu 4.0 jest wpłynięcie na klientów w taki sposób, aby po
zapoznaniu się z produktem chcieli zostać jego propagatorami. Cel ten można osiągnąć poprzez
wywieranie wpływu na decyzje klientów, którzy dokonując wyboru kierują się:
• własnymi przemyśleniami,
• opinią innych osób,
• innymi źródłami (reklama, personel sprzedaży itp.).
Najłatwiejszym do zaplanowania i sterowania działaniami klientów jest reklama i inne formy
komunikacji marketingowej oraz odpowiednio przeszkolony personel sprzedaży wraz
z działem obsługi klientów. Niestety wynik nie do końca jest przewidywalny, ponieważ decyzje
klientów zależą od ich indywidualnych odczuć. Prezentowane formy wskazują w sposób
oczywisty na stosowanie wobec klientów działań reklamowych, co dodatkowo wzbudzić może
w nich nieufność.
Największy wpływ na podjęcie decyzji przez klientów mają opinie przyjaciół, rodziny oraz
znajomych. Jest to forma marketingu szeptanego.23 Dzięki cyfryzacji, forma marketingu
szeptanego została powiększona dodatkowo o medium jakim jest Internet, a portale
21
Świerczek W., Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji.
Marketing 4.0, MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4, p. 161
22
Kotler Ph., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017, s. 72
23
Ibidem, s. 78-79
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społecznościowe czy tworzone systemy rankingowe coraz mocniej wpływają na wybory
klientów. Największy wpływ na decyzje klientów mają internauci w młodym wieku, kobiety
oraz netizenowie – aktywni użytkownicy Sieci. Stosowanie tej formy nie daje firmom
możliwości

bezpośredniej

kontroli

treści

i

formy

prowadzonych

na

portalach

społecznościowych rozmów, ale mogą wpływać na ich formę i kierunek, dzięki lojalnym
klientom, którzy stali się orędownikami ich wyrobów. 24
Trzeci wpływ na decyzje klientów to ich osobiste przemyślenia, które powstają w wyniku
poznania produktu, porównania go z produktami innych firm oraz dokonania własnego wyboru.
Wszystkie te trzy wpływy, którym ulegają klienci podejmując swoje decyzje, działają na
różne grupy klientów w odmiennych proporcjach. Istnieje grupa klientów, którzy mając
silniejsze preferencje osobiste nie są podatni na reklamy oraz opinię znajomych. Inna część
klientów przy podejmowaniu decyzji polega głównie na rekomendacji innych osób. Jeszcze
inna grupa klientów, wybierając produkt kieruje się głównie reklamą. Przeprowadzone w roku
2015 badania przez firmę Nielsen pokazały, że 83 procent respondentów z 60 krajów,
podejmując decyzję o zakupie, polega na opinii znajomych i przyjaciół, których uważa za
najbardziej wiarygodne źródło reklamy, 66 procent zwraca uwagę na opinie zamieszczone w
Internecie przez inne osoby.25 Można na tej podstawie wnioskować, że współczesny marketing,
aby przynieść zamierzone skutki musi przebiegać wielokanałowo. Jest wiele firm, które
potrafią z dużym skutkiem doprowadzić do tego, aby klient przeszedł z etapu świadomości do
etapu orędownictwa. Dzięki kreatywnym pomysłom rozwijają porozumiewanie się z klientem
i doprowadzają do tego, że przechodzi on sukcesywnie wszystkie poziomy, osiągając
ostatecznie poziomu zaangażowania czyli staje się orędownikiem produktu lub usługi. Taka
koncepcja wielokanałowego i wielopoziomowego systemu komunikacji z klientem wydaje się
być najbardziej skuteczna we współczesnych warunkach rynkowych i dostosowana do
wymagań i oczekiwań współczesnych konsumentów.

24
Świerczek W., Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji.
Marketing 4.0, MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4, p. 164 i kolejne
25
Kotler P., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017, s. , s. 80
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Podsumowanie
W dzisiejszej koncepcji marketingu najważniejszy jest klient i jego emocje, których
dostarcza mu poznanie produktu. Najważniejsze z nich to zadowolenie, doświadczenie
i zaangażowanie. Ważne jest nastawienie firmy do produkowanych towarów lub usług oraz
wybór właściwego sposobu ich sprzedaży po to, by wpłynąć pozytywnie na emocje klienta.
Na rynku dużo jest dobrych jakościowo towarów i usług, więc ten aspekt nie wzbudzi już chęci
zakupu u konsumentów. Obecnie najważniejsze jest dostarczenie klientowi atrakcyjnych
przeżyć związanych z zakupem i zdobycie jego zaangażowania w przyszłości, przy czym
najbardziej efektywne jest stosowanie instrumentów marketingu nie jawnego. Współcześni
mieszkańcy miast najczęściej nie dostrzegają skuteczności nowych instrumentów marketingu.
Podejmując decyzje o zakupie lub polecając dany produkt nie zauważają wpływu wirtualnej
reklamy, która stała się ukryta i przez to bardziej skuteczna.
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Kompetencje przyszłości w świetle wyników badań
Competences of the future – based on research results
Streszczenie
Tempo zmian we wszystkich dziedzinach życia jest bardzo duże. Dotyczy to także życia
zawodowego, które jest mocno determinowane przez uwarunkowania zewnętrzne. Wiąże się to
dla ludzi z koniecznością ciągłego monitorowania zachodzących zmian zarówno w gospodarce,
prawie, technologii jak i wielu innych dziedzinach. Ma to określone implikacje na rynku pracy,
na którym ludzie muszą odnaleźć swoje miejsce. Celem niniejszego opracowania jest
wyjaśnienie pojęcia w ostatnich latach uniwersalnego dla rynku pracy czyli kompetencje. Jak
również wskazanie kompetencji które ze względu na zmieniający się świat będą dla
pracowników niezbędne, w niedalekiej przyszłości, aby być konkurencyjnym na rynku pracy.
W opracowaniu tym przedstawiono przegląd wyników badań wtórnych dotyczących
perspektyw rozwoju rynku pracy oraz poszczególnych kompetencji.
Słowa kluczowe: kompetencje, uwarunkowania rynku pracy, kompetencje przyszłości
Abstract
The pace of changes in all domains of life is enormous. It influences professional life as well,
which is greatly determined by external conditions. As a result, people need to constantly
monitor changes occurring in the economy, law, technology, and many other fields. Because it
has particular consequences in the labor market, where people have to find their place. This
work aims to explain a term that was ubiquitous in the labor market in recent years, namely
competences. Additionally, the aim is to indicate the competences, which will be necessary for
the employees in the near future to stay competitive in the labor market, given the rapid changes
occurring in the world. This work comprises a review of results based on secondary research
1
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concerning the perspectives of development of the labor market and the individual
competences.
Key words: competences, conditions of the labor market, competences of the future

Wstęp
Globalna łączność, inteligentne maszyny i nowe media to tylko niektóre z czynników
zmiany sposobu myślenia o pracy, tego, co stanowi pracę oraz kompetencji, które będą
potrzebne by być efektywnymi pracownikami w przyszłości. Współczesna organizacja
funkcjonująca w stale zmieniającym się otoczeniu ma za zadanie skutecznie reagować na
zachodzące zmiany. Wydaje się, iż wysoki poziom kompetencji pracowników może stawić
czoło temu problemowi. Ich umiejętne wykorzystanie i dysponowanie nimi w organizacji
wiedzy może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu. W dziedzinie zarządzania zasobami
ludzkimi (HRM – ang. Human Resource Management), jako jedno z głównych pojęć rozwinęło
się zagadnienie kompetencji. Organizacje prawidłowo zarządzające kompetencjami w porę
dostrzegły, że zatrudniając kompetentnych, dobrze przygotowanych do pracy ludzi i stwarzając
im warunki rozwoju poprawiają swoją kondycję ekonomiczną i pozycję rynkową oraz tworzą
nową jakość kultury organizacji. Współcześnie, w obliczu globalizacji i dużej konkurencji,
trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej organizacji bez uwzględniania jej
kompetencji, zwłaszcza kompetencji jej pracowników. Stają się one bardzo ważnym źródłem
wartości organizacji oraz trwałej przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu. Docenienie roli kompetencji w organizacjach i intensyfikacja badań naukowych nad
kompetencjami spowodowały, że ostatnie ćwierćwiecze XX wieku określane jest jako czas
rewolucji kompetencyjnej (Oleksyn T., 2003, s. 6). W procesach naboru i doboru
pracowników system kompetencyjny pozwala na to, że zatrudniając pracownika wybiera się go
w oparciu o ocenę jego kompetencji kluczowych z punktu widzenia przyszłych zadań i
obowiązków. (J.M. Moczydłowska, 2008, s. 136). Koncepcja pracownika jako najważniejszego
aktywa organizacji jest obecnie bardzo rozpowszechniona zarówno w literaturze, jak i w
praktyce zarządzania. Związane jest to zarówno z generalnym rozwojem nauk o zarządzaniu,
jak również z rzeczywistą nową rolą kapitału ludzkiego, wynikającą z przekształcenia
gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. W nowej gospodarce najważniejszym
źródłem rozwoju gospodarczego i wartości przedsiębiorstw stała się wiedza i jej wykorzystanie.
2
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Szczególnie istotne stają się w tej perspektywie kompetencje pracowników jako potencjalne
źródło wartości. Długofalowy wzrost wartości firmy wymaga bowiem wysokiej jakości
potencjału

kompetencyjnego

zatrudnionych

pracowników.

Pozycja

przedsiębiorstwa

funkcjonującego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w coraz większym zakresie zależy
od jakości jego zasobów niematerialnych, czyli kapitału ludzkiego. Odgrywa on strategiczną
rolę w organizacji i uważany jest za potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa. Współczesne organizacje są zatem zmuszone do poszukiwania narzędzi
umożliwiających im właściwe diagnozowanie, ocenianie i rozwijanie kompetencji
pracowników, gdyż to właśnie kompetencje pracowników stanowią w dużej mierze o sukcesie
firmy. Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie pojęcia kompetencje jak również
wskazanie kompetencji przyszłości, które ze względu na zmieniający się świat będą dla
pracownika niezbędne aby być konkurencyjnym na rynku pracy ale również będą kluczowe z
punktu widzenia możliwości osiągnięcia sukcesu przez organizację.
Kompetencje – zarys teoretyczny
Badania nad kompetencjami zapoczątkował w latach 70 XX wieku David McClelland.
Przeprowadził on szereg badań czynników, które determinują sukces w pracy. Na ich podstawie
wyciągnięto wniosek, iż o sukcesie zawodowym nie decyduje wykształcenie oraz inteligencja,
lecz inne czynniki nazwane kompetencjami( Zbiegień -Maciąg L.,2006 s. 169). W literaturze
przedmiotu kompetencje są określane jako umiejętności, wiedza i system zachowań, które są
postrzegane jako niezbędne do wypełniania przez pracownika określonej roli (Sutherland J.
Canweel D., 2007, s.74). Inna definicja mówi, iż kompetencje są to predyspozycje w zakresie
wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające realizację zadań zawodowych na poziomie
skutecznym i (lub) wyróżniającym, stosownie do standardów określonych przez organizację
dla danego stanowiska ( Król H. Ludwiczyński A., 2016, s.82). W słowniku języka polskiego
można znaleźć definicję, iż kompetencje to zakres pełnomocnictw i uprawnień oraz zakres
czyjejś wiedzy, odpowiedzialności i umiejętności ( Drabik L. Sobol E., 2005, s. 348).
Jak można zobaczyć w tab.1 pojęcie kompetencji jest bardzo szeroko definiowane. Ze
względu na różnorodność definicji obecnie w literaturze pojęcie to funkcjonuje w dwóch
znaczeniach: zadaniowym oraz behawioralnym. Kompetencje w ujęciu zadaniowym
sprowadzają się do opisu zadań bądź wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy.
Natomiast kompetencje w ujęciu behawioralnym należy rozumieć jako opis wzorcowych
zachowań (rysunek1). Podejście zadaniowe zapoczątkowane zostało w Wielkiej Brytanii w
3
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trakcie tworzenia systemu narodowych programów szkoleniowych, takich jak National Scottish
Vocational Qualifications oraz Management Charter Initiative

(obecnie działające, jako

Management Standard Centre).
Tabela 1
Interpretacja pojęcia kompetencje
Lp.
1.

Autor
R. Boyatzis

Definicja kompetencji
Potencjał istniejący w człowieku, prowadzący do takiego zachowania, które przyczynia się do
zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia organizacji,
co z kolei daje pożądane wyniki (Oleksyn T., 2006, s.18).

2.

M. Butkiewicz Zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności, pełnomocnictw i uprawnień do działania

3.

A. Sajkiewicz

(Oleksyn T., 2006, s.18).
Zbiór wiedzy, uzdolnień, stylów działania, osobowości, wyznawanych zasad, zainteresowań i
innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcie rezultatów
zgodnych ze strategicznymi zamiarami przedsiębiorstw (Sajkiewicz A., 2003, s.45).

4.

A. Pocztowski

Ogół cech i właściwości ucieleśnionych w ludziach (wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie,
motywacja), które mają określone wartości oraz stanowią źródło przyszłych dochodów zarówno
dla pracownika – właściciela kapitału ludzkiego, jak i dla organizacji korzystającej z tegoż kapitału
w określonych warunkach (Pocztowski A., 2003, s.45).

5.

T. Rostowski

Wiedza,

umiejętności,

uzdolnienia,

style

działania,

osobowości,

wyznawane

zasady,

zainteresowanie i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia
rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa (Rostowski T., 2003, s.
38).
Dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe

6.

G. Filipowicz

7.

C. Levy-

Są zbiorem zachowań, które pewne osoby opanowują lepiej niż inne, co sprawia, ze w określonej

Leboyer

sytuacji działają one sprawniej (Levy-Leboyer C., 1997, s.32).

S. Whiddett,

Zdolność skutecznej realizacji określonych zadań związanych z pracą lub osiągania pożądanych,

na odpowiednim poziomie (Filipowicz G., 2016, s.17).

8.

S. Hollyforde

wymiernych wyników, zdolność realizacji konkretnych wzorców zachowań (Whiddett S.,
Hollyforde S., 2003, s.15).

9.

M. Filus

Zestaw zachowań, będących efektem wiedzy, umiejętności i postaw, które wyróżniają najlepszych
pracowników i pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zachowanie jednostki w
sytuacjach zawodowych (Filus M., 2001, s.20-21).

Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanej literatury przedmiotu

Drugie podejście (behawioralne) w analizie kompetencji to podejście, które ma swoje początki
w pracach amerykańskiego badacza Argyle’a i polega na przedstawieniu kompetencji opierając
się na zestawie atrybutów behawioralnych, które pozwalają na zbudowanie modelu
kompetencji i testowaniu poziomu tych atrybutów u osób, których kompetencje podlegają
ocenie.
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Podejście behawioralne
cechy/właściwości
pracowników będące
podstawą pożądanego
zachowania w miejscu pracy
i umożliwiające osiąganie
oczekiwanych wyników
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Podejście funkcjonalne
(zadaniowe)
Dwa
podejścia do
kompetencji.

kompetencje traktowane
jako właściwości ludzi
stopniowalne

zdolność do wykonywania
zadań zawodowych zgodnie
ze standardami określonymi
przez firmę
kompetencje traktowane
jako właściwości stanowiska
pracy
zerojedynkowe

Rys. 1 Podejścia do kompetencji
Źródło: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, praca pod red. naukową Zbiegień -Maciąg L.,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 170.

Terminu kompetencje użył po raz pierwszy Amerykanin Richard Boyatzis w odniesieniu
do oceny menedżerów. Opracował swoją koncepcję kompetencji, reagując na potrzeby
przedsiębiorstw, które chciały zwiększyć wydajność przez właściwy dobór, dokształcanie
i odpowiednie wynagradzanie pracowników. Jego książka The Competent Manager: A Model
for Effective Performance zainicjowała długą dyskusję na ten temat. Boyatzis stawiał hipotezę,
że istnieje określona, niezmienna liczba kompetencji, pod względem których ludzie mogą się
od siebie różnić i proponował nową podstawę teoretyczną badań nad indywidualnymi
predyspozycjami do pracy. Według Boyatzisa człowieka można opisać za pomocą 21
kompetencji min. takich jak: 1
•

orientacja na wydajność,

•

wywieranie wpływu na otoczenie,

•

pewność siebie,

•

umiejętność komunikacji werbalnej,

•

logiczne myślenie,

•

konceptualizacja,

Szerzej na ten temat R. Wood, T. Payne: Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach.
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s.36-38

1

5
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•

zarządzanie procesami grupowymi,

•

właściwa samoocena,

•

wiedza specjalistyczna,

•

samokontrola.

E. Boyatzis uważał, że na wykazanie się kompetencjami w pracy wpływ ma organizacja danej
działalności. Składa się na nie: kultura, struktury, dojrzałość danej dziedziny w sensie kryteriów
i pozycja wykonawcy. Istotne znaczenie ma otoczenie, w którym organizacja funkcjonuje.
Otoczenie to określają aspekty: ekonomiczne, polityczne, społeczne, religijne i środowiskowe.
W każdym jednak przypadku o kompetencjach decyduje układ trzech zmiennych
wpływających na zachowanie. Te kluczowe zmienne, które mają progowy charakter, to:
•

biegłość i doświadczenie zawodowe wskazują na poziom kompetencji;

•

wiedza uznana, proceduralna, funkcjonalna wskazuje na pewne progi kompetencji;

•

posiadanie pewnych umiejętności poznawczych, umożliwiających samodzielne
wykonanie nowego zadania, a związanych z pamięcią, dostrzeganiem zależności,
wnioskowaniem, stanowią nie tylko o osiągnięciu kompetencji, ale i o możliwości ich
rozwoju.

Upowszechnianie pojęcia kompetencje następuje wraz ze wzrostem znaczenia usług. Ich
realizacja wymaga, jak wiadomo, znacznie większej samodzielności pracownika czy
pracowników w realizacji zadań, innej organizacji pracy itp. Droga do uzyskania takich czy
innych kompetencji przesądza o wyborze potrzebnych i wykorzystywanych umiejętności
formalnych i realnych. O potrzebnych umiejętnościach formalnych przesądza w zasadzie opis
stanowiska pracy lub zawarta umowa, natomiast rozpoznanie umiejętności realnych to
konfrontacja kwalifikacji formalnych z zadaniami. Istotne jest zdawanie sobie sprawy, że
trudności i rozbieżności w wykonywaniu zadań mogą wystąpić w sferze: technicznosprawnościowej, interpersonalnej i kreatywno-koncepcyjnej. W każdej z tych sfer inaczej
układają się relacje kwalifikacji do kompetencji. I tak w sferze pierwszej dominują
kwalifikacje, a w sferze drugiej, a zwłaszcza trzeciej, kompetencje. (Orczyk J. 2006, s 86)
Trudności w definiowaniu kompetencji odnoszących się do kwalifikacji i cech
osobowych można znaleźć wiele. Notuje się ich mniej, gdy jako podstawę oceny kompetencji
danej osoby bierze się pod uwagę skuteczność i efektywność działania (Niedzielski E.,
Walkowiak R. 2004, s. 235-236). Warto tu wspomnieć, że pojęcie kompetencji może być różnie
pojmowane w różnych częściach świata w zależności od panującej tam kultury organizacyjnej
oraz podejścia do zarzadzania ludźmi. W USA na przykład kompetencje mają charakter
6
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indywidualny, są wyrazem dostrzeżenia znaczenia doboru pracowników, ich motywowania, dla
wzrostu efektywności działań organizacji. Tymczasem w Wielkiej Brytanii przyjęto, że dzięki
kompetencjom uda się w skali kraju podnieść minimalne standardy wydajności pracy. Inaczej
mówiąc, w USA punktem centralnym jest określenie cech indywidualnych poszczególnych
pracowników tak, aby osiągnęli najwyższą wydajność pracy na danym stanowisku, zaś w
Wielkiej Brytanii to wyraźne określenie minimalnych standardów wydajności, tak aby
uzyskiwać przewidywane wyniki (Wood R., Payne T. 2006, s. 36-45). Obecnie w teorii i
praktyce zarządzania bardziej upowszechnia się amerykańskie ujęcie kompetencji; daje ono
znacznie większe możliwości dostosowania się do zmian sytuacji. Elastyczność w
dostosowaniu się do warunków, do specyficznego i zmiennego kontekstu organizacyjnego,
powoduje, że kompetencje ujawniają się podczas wykonywania konkretnej pracy. Praca
zawodowa wymusza prawie zawsze ciągłość aktualizacji kompetencji (Orczyk J, 2009,s. 1932).
Terminowi kompetencje towarzyszy najczęściej przymiotnik wskazujący na różne
podziały kompetencji oraz różne ich odniesienia. Klasyfikowanie kompetencji może odbywać
się według różnych kryteriów, takich jak:
• źródło nabywania kompetencji (podział na kompetencje formalne i rzeczywiste),
• zakres merytoryczny ( kompetencje wąskie i szerokie),
• dostępność (kompetencje własne organizacji i nabyte drogą „wypożyczenia”),
• przeznaczenie (kompetencje generalne, wspólne dla wszystkich pracowników
i specjalistyczne),
• perspektywa czasowa (kompetencje aktualne i antycypowane),
• szerokość oddziaływania (kompetencje wąskie niezbędne na konkretnym
stanowisku pracy i kompetencje szerokie, ważne w szeroko rozumianym środowisku
społecznym),
• mierzalność (łatwo lub trudno mierzalne),
• własność (kompetencje indywidualne i grupowe),
• treści (kompetencje zawodowe, społeczne, biznesowe, konceptualne),
• dokładność definiowania (zdefiniowane ogólnie lub szczegółowo) (Walkowiak R., 2007,
s.22-23)
Pojęcie, typologie oraz znaczenie kompetencji jest ściśle związane z zarządzaniem
zasobami ludzkimi. Bezpośrednio dotyczy ono fundamentalnego celu strategicznego
zarzadzania zasobami ludzkimi – pozyskiwania i rozwoju pracowników o wysokich
kompetencjach, którzy sprawnie osiągają swoje cele i w ten sposób maksymalnie zwiększają
7
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swój wkład w osiąganie celów organizacji. Zatem warto nie tylko wiedzieć jak definiować i
zarządzać kompetencjami pracowników ale również mieć świadomość jakie kompetencje będą
kluczowe w najbliższych latach.

Kompetencje przyszłości w kontekście zmian cywilizacyjnych – przegląd wyników badań
wtórnych
W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione trzy raporty z badań, które dotyczą
kształtowania się rynku pracy w przyszłości. Wskazują one m.in. oczekiwane w niedługim
horyzoncie czasowym zmiany w pożądanych wśród pracodawców profilach kompetencyjnych
pracowników. W raporcie przedstawionym przez PWC autorzy zarysowują także cztery
możliwe scenariusze rozwoju rynku pracy w najbliższych latach, a w ramach tych scenariuszy
pokazują role jakie będą pełnić pracownicy.
➢ Pierwszy z raportów przedstawił zespół naukowców z IFTF – Institute for the Future
Uniwersytetu w Phoenix – wraz z pracownikami firm, takich jak IBM czy Studio Walta
Disneya, w którym posługując się sześcioma parametrami, warunkującymi zmiany, w
oparciu o nie przygotował listę niezbędnych w 2020 roku kompetencji, które będą
najważniejsze dla pracodawców. Sześć zmiennych, zmieniający oblicze rynku pracy i
wpływających na konieczność rozwijania innych niż dotychczas kompetencji, wg. twórców
raportu, to:
•

starzenie się społeczeństw i wydłużający się czas życia przeciętnego człowieka

•

wkroczenie na rynek inteligentnych systemów i maszyn (sztuczna inteligencja)

•

rozwój narzędzi komunikacji globalnej (media społecznościowe)

•

przyrost tworzonych informacji na niespotykaną dotąd skalę (informatyzacja świata)

•

ekspansja globalnych korporacji (tj. Google, Twitter, etc.)

•

zwiększenie sieci powiązań na różnych poziomach życia ekonomicznego, politycznego
i społecznego

Według autorów raportu wśród kompetencji jutra znajdują się zarówno te, które już dzisiaj, w
dużej mierze, warunkują zdolność do znalezienia pracy jak i całkiem nowe.
Oto one:
1. Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co
chcemy wyrazić.

8
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2. Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w
prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.
3. Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu
problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.
4. Cross-cultural competency: kompetencje kros-kulturowe czyli zdolność do
operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania
opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).
6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów czyli nie tylko
publikowanie postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z
umiejętności, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści,
publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.
7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i
rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.
8. Design mindset: myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania
sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.
9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania
poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny,
zaangażowany

i

wykazujący

obecność

w

pracy

wirtualnego

zespołu.

(https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/dziesiec-kompetencji-przyszloscinajwazniejsze-umiejetnosci-w-2020-roku/)
Wyniki tego badania mają wpływ zarówno na pracowników, instytucje edukacyjne, biznes ale
także gospodarkę. Aby odnieść sukces w następnych latach, ludzie będą musieli wykazać się
przewidywalnością w poruszaniu się w szybko zmieniającym się krajobrazie form
organizacyjnych i wymagań dotyczących kompetencji. Coraz częściej będą musieli stale
oceniać i aktualizować informacje. Pracownicy w przyszłości będą musieli być elastyczni
uczących się przez całe życie. Organizacje kształcące na poziomie podstawowym, średnim i
wyższym będą zmuszono do ciągłego monitorowania zmian, potrzeb kompetencyjnych na
rynku pracy celem aktualizowania i doskonalenia programów kształcenia. Współczesny świat
się zmienia,

a instytucje edukacyjne powinny

zastanowić się,

jak szybko się

dostosować. Niektóre kierunki zmian mogą obejmować:
− Położenie dodatkowego nacisku na rozwój takich umiejętności, jak krytyczne myślenie,
i możliwości analizy
9
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− Włączanie umiejętności korzystania z nowych mediów do programów edukacyjnych
− Uczenie się przez doświadczenie, które daje pierwszeństwo umiejętnościom miękkim takim jak umiejętność współpracy, praca w grupie, umiejętności adaptacyjne
− Poszerzenie kręgu osób uczących się poza młodzież i młodych dorosłych aż do
dorosłości
− Rozwój

szkoleń

interdyscyplinarnych,

które

pozwalają

studentom

rozwijać

umiejętności i wiedzę w wielu dziedzinach
Przedsiębiorstwa muszą być również wyczulone na zmieniające się otoczenie i dostosować
swoje strategie planowania i rozwoju kapitału ludzkiego tak aby zapewnić dostosowanie do
przyszłych wymagań dotyczących kompetencji. Strategiczni specjaliści ds. zasobów ludzkich
muszą ponownie rozważyć tradycyjne metody określania kompetencji krytycznych, a także
wybierać i rozwijać kluczowe talenty. Strategia dotycząca zasobów ludzkich dla osiągnięcia
celów biznesowych powinna być jednym z najważniejszych celów organizacji i powinny m.in.
obejmować współpracę z uniwersytetami w zakresie uczenia się przez całe życie i wymagań
dotyczących kompetencji. Władze, rządy państw będą musiały odpowiedzieć na zmieniającą
się rzeczywistość poprzez przejmowanie roli lidera i stawianie edukacji jako narodowy
priorytet. Jeśli edukacja nie będzie traktowana priorytetowo, ryzykujemy narażeniem naszej
zdolności do przygotowania ludzi do konkurowania na globalnym rynku pracy i możliwości
zagwarantowania

sobie

bezpiecznej

przyszłości

(Future

Work

Skills

2020,

https://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf).
Drugi raport to Future of Jobs 2018, który ukazał się 2018 roku, opracowany
przez specjalistów z World Economic Forum. Opracowanie to obejmuje 147 stron analiz,
danych statystycznych i prognoz, dotyczących rynku pracy w latach 2018-2022. Dokument ten
podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera opis globalnych zmian, jakie czekają
nas w najbliższym czasie. Druga prezentuje perspektywy dla poszczególnych gałęzi biznesu
oraz najsilniejszych gospodarek na świecie. Główne obserwacje zawarte w dokumencie
odnoszą się do wyzwań technologicznych, nowych potrzeb w zakresie kompetencji
pracowników, ale także do dylematów, przed jakimi staną, w najbliższych latach, biznes i
polityczni decydenci. Wśród najważniejszych wątków pojawiają się m.in. cztery główne
zmiany technologiczne, które będą się nasilać w następnych latach:
− powszechny dostęp do szybkiego, mobilnego internetu;
− wykorzystanie sztucznej inteligencji;
− wzrost znaczenia big data oraz rozwój technologii chmurowych)
10
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− ekspansja firm (prawie połowa korporacji rozważa przenoszenie produkcji i tworzenie
nowych baz operacyjnych do nowych lokalizacji, uwzględniając przy tym dostęp do
wykwalifikowanej kadry, koszty produkcji oraz uwarunkowania prawne).
W ramach raportu omówione zostały tak zwane kompetencje przyszłości bez których trudno
będzie sobie poradzić na rynku pracy. Autorzy bardzo wnikliwie przeanalizowali poszczególne
branże a także regiony świata. Jednak na potrzeby tego opracowania wybrane zostały bardziej
uniwersalne przesłanki, uwarunkowania i trendy. Na największą uwagę zasługuje postępująca
automatyzacja, uczenie się przez całe życie oraz kompetencje przyszłości.
•

Postępująca automatyzacja

Zgodnie z szacunkami, przedstawionymi przez autorów raportu Future of Jobs 2018, w 2018
roku średnio 71% czasu pracy to zadania, wykonywane przez ludzi, 29% – przez maszyny i
algorytmy. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, już w 2025 proporcje ulegną istotnej
zmianie. Będziemy odpowiedzialni za 48% działań, pozostałe 52% będą w pełni
zautomatyzowane. Według autorów raportu, tendencja będzie najbardziej zauważalna w pracy,
opartej na przetwarzaniu danych i wyszukiwaniu informacji – w tym wypadku maszyny mają
odpowiadać za 62% wszystkich zadań już w 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że
technologia wypchnie z rynku człowieka. Choć aż 75 milionów stanowisk może zostać
zastąpionych przez maszyny i algorytmy, w ich miejsce mają pojawić się nawet 133 miliony
nowych miejsc pracy, w których ludzie będą niezbędni. Wzrośnie zapotrzebowanie
na specjalistyczne role, w tym: ekspertów w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego, analityków bezpieczeństwa informacji, specjalistów big data i blockchain. Na
brak ofert w najbliższych latach nie powinni narzekać także inżynierzy robotyki oraz
projektanci interakcji maszyna-człowiek. Przeobrażenia struktury rynku pracy, zanikanie
zawodów i pojawianie się nowych specjalizacji będzie wymagało ciągłego rozwijania
kompetencji.
•

Uczenie się przez całe życie

W raporcie Future of Jobs 2018 przywołano wyniki badań z opracowania A Future That
Works: Automation, Employment and Productivity, które pokazują, że pomimo iż 2/3 z
dzisiejszych stanowisk wymaga wykonywania zadań, z których 30% można zautomatyzować
przy wykorzystaniu obecnie dostępnej technologii, zaledwie 1/4 miejsc pracy stwarza
możliwości zastąpienia człowieka w wykonywaniu 70% lub więcej obowiązków. Autorzy w
automatyzacji pracy widzą nie zagrożenie, a szansę. Ich zdaniem rozwój technologii może nie
tylko prowadzić do zmniejszenia kosztów pracy, ale także uwolnić pracowników od
wykonywania rutynowych zadań. Podążając za tą argumentacją, uwolnienie pracowników od
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części zadań administracyjnych, przetwarzania danych i złożonych analiz miałoby korzystnie
wpłynąć na ich produktywność i – w dalszej perspektywie – pozwolić na lepsze spożytkowanie
typowo ludzkich talentów i predyspozycji. Zakładane zmiany mają jednak swoją drugą stronę.
Dostosowanie do rynku pracy będzie wymagało większego wysiłku, niż kilka-kilkanaście lat
temu. Na popularności będzie zyskiwać idea uczenia się przez całe życie i gotowość do
rozwijania kompetencji – również w nowych branżach. Wąska specjalizacja może okazać się
niewystarczająca – rynek będzie wymagał elastyczności i szybkiego przekwalifikowania do
nowych zadań. Równie ważne, jak tempo reakcji na pojawiające się potrzeby będą konkretne
umiejętności, jakimi będą musieli dysponować pracownicy jutra.
•

Kompetencje przyszłości

W raporcie wskazuje się na kompetencje, których znaczenie będzie coraz większe i to one
powinny być dla ludzi szczególnie istotne ale także wymienione zostały kompetencje które
będą traciły na znaczeniu. Dla porównania wskazano kompetencje najbardziej kluczowe wg
badanych w 2015 roku. Zestawienie przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2

Zestawienie kluczowych kompetencji w czasie
2015

2022

Najbardziej cenione

Kompetencje cenione coraz

Kompetencje cenione coraz

kompetencje

bardziej

mniej

1.

Rozwiązywanie
złożonych problemów

Myślenie analityczne i
innowacyjność
Aktywne uczenie się i
strategie uczenia się

Fizyczna zręczność,
wytrzymałość i precyzja
Pamięć, umiejętności werbalne,
słuchowe oraz przestrzenne

2.

Koordynacja z innymi

3.

Zarządzanie ludźmi

Kreatywność, oryginalność i
inicjatywa

Zarządzanie zasobami
finansowymi i materiałowymi

4.

Krytyczne myślenie

Projektowanie technologii
oraz programowanie

Instalowanie oraz
utrzymywanie technologii

5.

Negocjacja

Krytyczne myślenie i analiza

Czytanie, pisanie, matematyka
oraz aktywne słuchanie

6.

Kontrola jakości

Rozwiązywanie złożonych
problemów

Zarządzanie personelem

7.

Zorientowanie na usługi

Przywództwo i wpływ na
ludzi

Kontrola jakości oraz
świadomość bezpieczeństwa

8.

Ocena i podejmowanie
decyzji

Inteligencja emocjonalna

Koordynowanie i zarządzanie
czasem

Argumentowanie,
rozwiązywanie problemów,
Umiejętności opierające się na
kreowanie i komunikowanie
wzroku, słuchu oraz mowie.
pomysłów
Analiza oraz ewaluacja
Wykorzystanie, monitorowanie
10. Kreatywność
systemów
i kontrola technologii
Źródło: The Future of Jobs Report 2018 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

9.

Aktywne słuchanie

12

Kompetencje przyszłości w świetle wyników badań

73

Raport zwraca uwagę na trzy strategie, po które prawdopodobnie będą sięgać pracodawcy w
odpowiedzi na zmiany w światowej gospodarce: 1) zatrudnianie nowych pracowników
posiadających wysoko rozwinięte kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii; 2)
dążenie do pełnej automatyzacji procesów oraz 3) przekwalifikowanie obecnie zatrudnionych
pracowników. Zdaniem respondentów, uczestniczących w badaniach World Economic Forum,
54% kadry będzie wymagała przekwalifikowania lub znacznego podniesienia kompetencji do
2022 roku. Równocześnie, 2/3 pracodawców oczekuje od swoich podwładnych gotowości do
przekwalifikowania się w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby rynku. (The Future of Jobs
Report 2018 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018)
Trzeci raport „Workforce of the future: The competing forces shaping 2030” został
opracowany na podstawie projektu badawczego PwC oraz Instytutu Nauk Ścisłych i
Cywilizacji im. Jamesa Martina przy Saïd Business School w Oksfordzie. W badaniu wzięło
udział 10 000 respondentów z Chin, Indii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Autorzy zastrzegają iż wszelkie prognozy dotyczące przyszłych zmian w środowisku pracy
pozostają wyłącznie prognozami i nie mają charakteru rozstrzygającego. W raporcie z badań
podkreśla się że żyjemy w czasach znaczącej zmiany rynku pracy i sposobów jej wykonywania.
Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja znacząco wpływają na realizowane przez
pracowników zadania oraz zmieniają profil poszukiwanych przez organizacje kandydatów. Te
przełomowe zmiany skutkują pojawieniem się ogromnych wyzwań w obszarze zarządzania
organizacją oraz pozyskiwania i utrzymania talentów. Jednocześnie należy podkreślić że 86%
respondentów uważa, że nowe technologie i automatyzacja nie zastąpią kompetencji ludzkich
74% badanych jest świadoma konieczności zdobywania nowych kompetencji 73% badanych
optymistycznie postrzega rynek pracy przyszłości a tylko 37% respondentów obawia się
automatyzacji pracy. Autorzy raportu wskazują główne trendy kształtujące rynek pracy jutra.
Są to:
▪

Szybki postęp w dziedzinie innowacji technologicznych

▪

Zmiany demograficzne liczebność, wiek, rozkład populacji

▪

Gwałtowna urbanizacja

▪

Zmiana układu między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi

▪

Niedobory surowców i zmiany klimatyczne

Przyszłość pracy stawia przed pracownikami najważniejsze pytani XXI wieku. Jaki wpływ
będzie miał dalszy rozwój technologii, automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI)? Jakie jest
miejsce człowieka w zautomatyzowanym świecie? Kiedy w grę wchodzi tak wiele złożonych
13
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sił, prognozy liniowe są zbyt uproszczone. Firmy, rządy i osoby fizyczne muszą być
przygotowane na wiele możliwych scenariuszy. Megatrendy to ogromne siły, które
przekształcają społeczeństwo, a wraz z nim świat pracy: zmiany gospodarcze które
redystrybuują władzę, bogactwo, konkurencję i możliwości na całym świecie; przełomowe
innowacje, radykalne myślenie, nowe modele biznesowe i niedobór zasobów które mają wpływ
na każdy sektor. Megatrendy zidentyfikowane przez PwC stanowią podstawę dla zbudowania
czterech scenariuszy rynku pracy. Których charakterystykę przedstawiono poniżej.
•

W świecie czerwonym na rynku pracy rządzą innowacje

Świat czerwony to znakomity inkubator innowacji. Nowe produkty i modele biznesowe
pojawiają się bardzo szybko, zbyt szybko, by organy regulacyjne zaczęły je kontrolować.
Technologia pozawala na łączenie podobnie myślących ludzi ponad granicami państw.
Środowisko biznesowe nieprzerwanie wdraża innowacje, promując personalizację i stale
poszukując nowych sposobów zaspokajania potrzeb swoich klientów. W świecie, w którym
powszechny jest dostęp do rozwiązań cyfrowych, duże przedsiębiorstwa są eliminowane przez
małe, dynamiczne spółki. W obawie przed konkurencją większe firmy decydują się na podziały,
aby w ten sposób tworzyć własne, wewnętrzne rynki, oraz przebić się przez tradycyjny
hierarchiczny system i skłonić pracowników do większej innowacyjności. Wysoko cenione są
wszelkie idee i umiejętności, które najlepiej wpisują się w potrzeby firm i oczekiwania
konsumentów. Jednak prowadzenie działalności w słabo regulowanym środowisku wiąże się
ze sporym ryzykiem.
•

W świecie niebieskim królują korporacje

W świecie niebieskim niepodzielnie rządzi kapitalizm. Korporacje osiągają rozmiary i zyskują
wpływy na tyle duże, że stają się potężniejsze niż instytucje państwowe. Sukces biznesu zależy
od produktywności kadr, dlatego duże firmy zaciekle konkurują o talenty. Korporacje inwestują
w technologie, leki i implanty, które umożliwiają pokonywanie ograniczeń ludzkiego
organizmu, zwiększając w ten sposób wydajność swoich pracowników dla zapewnienia sobie
przewagi konkurencyjnej. Popyt na pracowników o szczególnych kompetencjach jest
niezwykle wysoki. By zatrzymać efektywnych pracowników, korporacje oferują im bardzo
korzystne warunki płacowe, zaś osoby o innych umiejętnościach pozyskują według
zapotrzebowania. Ludzka praca, automatyzacja, procesy analityczne oraz innowacje wzajemnie
się uzupełniają, przesuwając granice produktywności. Wydajność pracowników jest
optymalizowana poprzez zastosowanie zaawansowanych fizycznych i medycznych technik
doskonalenia oraz sprzętu. Stan zdrowia psychofizycznego i wyniki pracowników są na
14
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każdym kroku skrupulatnie monitorowane i analizowane. W wyniku tych działań powstaje
nowa, elitarna grupa super-pracowników.
•

W świecie zielonym liczy się społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz wysokie standardy etyczne obowiązują w świecie
zielonym. Firmy są otwarte na współpracę, ponoszą odpowiedzialność za rozwój zawodowy
swoich pracowników, wspierają społeczności lokalne. Przedsiębiorstwa są świadome wpływu,
jaki działalność gospodarcza wywiera na obszary pozafinansowe: kładą ogromny nacisk na
etykę, ochronę środowiska i praw człowieka, promowanie różnorodności. Wymuszają to na
nich przede wszystkim opinia publiczna, znikające surowce naturalne i zaostrzające się
regulacje międzynarodowe. Zaufanie staje się głównym środkiem płatniczym, na którym opiera
się działalność biznesowa i zatrudnianie. W swoich strategiach biznesowych firmy muszą
uwzględniać cele społeczne. Automatyzacja i technologia pomagają chronić ograniczone
zasoby oraz minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Aby zminimalizować
ilość podróży służbowych, firmy inwestują w rozwój technologii komunikacyjnych.
Technologia w świecie zielonym pozwala na realizację celów etycznych i środowiskowych. Co
prawda pozostaje otwartym pytanie o miejsce człowieka w zautomatyzowanym świecie.
•

W świecie żółtym priorytetem jest interes pracowników

W świecie żółtym firmy i pracownicy widzą w swoich działaniach głębszy sens i społeczną
wartość. Powstają stowarzyszenia pracownicze, które zrzeszają, chronią i wspierają
niezależnych pracowników. Duży nacisk kładzie się na kwestie sprawiedliwej dystrybucji
mienia, surowców i przywilejów. Prowadzi to do zwiększenia interwencjonizmu państwowego.
Firmy, społecznie zaangażowane i przestrzegające normy etyczne, zapewniają swoim
pracownikom elastyczny czas pracy, autonomię i możliwość realizacji potencjału. Wiele prac i
zawodów regulowanych jest w oparciu o koncepcję „dobrej i godnej pracy”, zanikają
tradycyjne relacje między pracodawcą a pracownikiem. Technologia pomaga budować świat
żółty. Zapewnia łatwy dostęp do kapitału crowdfundingowego i rynków globalnych. Dzięki
temu

niewielkie,

dynamiczne

spółki

mogą

konkurować

w

obszarach

wcześniej

zdominowanych przez duże organizacje. Wokół technologii i automatyzacji jednak narasta
konflikt. W świecie żółtym ludzie nie chcą się godzić na negatywne konsekwencje
automatyzacji. Mimo to trwa rozwój technologii, która ma odciążyć człowieka od rutynowych
zadań (np. sztucznej inteligencji zarządzającej zapleczem administracyjno-biurowym), oraz
automatyzacji procesów i zadań, które są szkodliwe dla ludzi lub niemożliwe do wykonania
przez człowieka (Workforce of the future. The competing forces shaping 2030, Raport PWC
https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/rynek-pracy-przyszlosci-raport-pwc-2018.html).
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Raport PWC analizuje kluczowe czynniki, które zmienią krajobraz pracy i identyfikuje
kluczowe zachowania odpowiedzialnych obecnych i przyszłych pracowników. W wielu
badaniach próbowano przewidzieć określone kategorie zawodów i wymagania dotyczące pracy
jednak konsekwentnie przez lata pokazywano, że takie przewidywania są trudne, a wiele z
wcześniejszych przewidywań okazało się błędnych. Zatem zamiast koncentrować się na
przyszłych zawodach, niniejszy raport dotyczy przyszłych wyzwaniach - biegłości i zdolności
wymaganych w różnych warunkach pracy

Podsumowanie
Przedstawione opracowanie wskazuje przede wszystkim na kluczową rolę kompetencji
zarówno w życiu zawodowym ludzi, ale także organizacji oraz całych gospodarek. Świadomość
konieczności posiadania określonych kompetencji powinna towarzyszyć ludziom już na etapie
edukacji na wszystkich jej poziomach. Im wcześniej będziemy mieli wiedzę z zakresu
kluczowych kompetencji tym szybciej i lepiej będziemy mogli zaplanować kształtowanie
poszczególnych kompetencji. Wymaga to bowiem bardzo świadomego i dokładnego planu
działania. Pracodawcy już od wielu lat wykorzystują tę kategorię w zarządzaniu ludźmi,
zarówno w procesie planowania zasobów ludzkich, rekrutacji, selekcji, rozwoju pracowników
jak i oceny pracowniczej. Znaczenie kompetencji w dialogu miedzy pracownikiem a
pracodawcą wydaje się ciągle rosnąc. Dlatego też tak ważne są informacje dotyczące tego w
jakim kierunku modelować swój profil kompetencyjny zgodnie ze zmieniającymi się trendami
na rynku pracy. Jest wiele opracowań, raportów z badań które nakreślają kierunku rozwoju
kompetencji najbardziej poszukiwanych w przyszłości. Do ich wyznaczenia niezbędne są trafne
prognozy gospodarcze, technologiczne oraz m.in. ekologiczne, a to jest bardzo trudne i
obarczone dużym ryzykiem błędu. Dlatego też przedstawiane przypuszczenia dotyczące
zawodów przyszłości, kompetencji jutra są tylko próbą wyznaczeniem pewnych kierunków w
których człowiek powinien szukać dla siebie miejsca na przyszłym rynku pracy.
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Zarządzanie w placówkach oświatowych – zadania kierownika jednostki
oświatowej
Management in educational institutions - tasks of the head of an educational
unit

Streszczenie

Zarządzanie publiczną, placówką oświatową staje się w obecnej rzeczywistości coraz
trudniejsze. Dyrektor placówki oświatowej to nie tylko główny nauczyciel, będący przykładem
dla innych młodszych kolegów i koleżanek, kontrolujący realizację podstawy programowej,
a szeroko rozumiany menedżer – osoba, która zarządza szkołą. Nowoczesne zarządzanie
placówką oświatową to umiejętne korzystanie ze wszystkich narzędzi marketingu i nie tylko.
Nowoczesny dyrektor we współczesnej szkole to osoba do spraw zarządzania zasobami
ludzkimi, zarządzania marketingowego, zarządzania marką, kontaktów z mediami
i społecznością lokalną, analizy rynku a także osoba pełniąca funkcję wizjonera i stratega.
Traktowanie szkoły

jako przedsiębiorstwa usługowego sprawia, że zatraca się gdzieś

prawdziwy charakter placówek oświatowych. Połączenie tradycyjnego postrzegania szkoły
jako miejsca, gdzie młodzi ludzie pobierają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących
ale także kultury, dobrego wychowania, szacunku z nowoczesnym zarządzaniem
marketingowym i wyzwaniami jakie stawia współczesny świat to bardzo skomplikowane
zadanie. Strategia marketingowa powinna zatem uwzględnić nie tylko dążenie do realizacji
celów dydaktycznych, także wszystkich celów które pozwolą zachować lub podnieść reputację
szkoły i nadążyć za współczesnymi trendami ekonomicznymi i społecznymi.
Słowa kluczowe: zarządzanie szkołą publiczną, dyrektor szkoły
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Abstract
Managing a public, educational institution is becoming more and more difficult in the present
reality. The director of an educational institution is not only the main teacher, who is an example
for other younger colleagues who controls the implementation of the core curriculum, and the
broadly understood manager - the person who manages the school. Modern management of an
educational institution means the skillful use of all marketing tools and more. A modern
headmaster in a modern school is a person responsible for human resources management,
marketing management, brand management, media relations
and the local community, market analysis as well as a person acting as a visionary and strategist.
Treating the school as a service enterprise - causes that the true nature of educational institutions
is lost somewhere. The combination of the traditional perception of school as a place where
young people acquire knowledge of general education, but also culture, good upbringing,
respect with modern marketing management and the challenges posed by the modern world is
a very complicated task. The marketing strategy should therefore take into account not only the
pursuit of didactic goals, but also all goals that will help maintain or improve the reputation of
the school and keep up with contemporary economic and social trends.

Key words: management of a public school, school headmaster

Wstęp
Celem prezentowanego artykułu jest określenie znaczenia dyrektora szkoły jako
zarządcy szkoły – menedżera, którego umiejętności powinny wykraczać znacznie poza stricte
rynek edukacyjny. Zarządzanie placówką oświatową w obecnych czasach jest ogromnym
wyzwaniem. Istnieje teoria, że nie ma szkoły lepszej czy gorszej, to jaka jest szkoła, jaką ma
pozycję pośród innych placówek i jaką cieszy się opinią, zależy od dyrektora oraz zespołu
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nauczycieli.1 Dyrektor szkoły często w literaturze zarządzania oświatą nazywany jest
menadżerem oświaty, Pełni on jednak o wiele więcej funkcji niż zwykły menadżer.
Jest on zarazem kierownikiem do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania
marketingowego, zarządzania marką, kontaktów z mediami i społecznością lokalną, analizy
rynku a także osoba pełniąca funkcję wizjonera i stratega. Ponadto musi być dobrym dyplomatą
– zarówno w stosunkach z rodzicami, władzami miasta czy przedstawicielami Kuratorium
Oświaty i innych instytucji, kwestorem – bo to on odpowiada za finanse szkoły a także arbitrem,
adwokatem i ambasadorem marki jaką powinien być nauczyciel.
Zarządzanie placówką oświatową – wybrane aspekty
W ostatnich latach obserwuje się obniżenie zaufania do systemu edukacji, wynikające
ze zbyt częstych reform, z których niektóre wciąż się nie zakończyły, a jeżeli już są
dopracowane, to powodują zmniejszanie zaufania do systemu edukacji, a tym samym do
nauczycieli i dyrektorów pracujących w szkole. Zmieniła się też pozycja nauczyciela i jego rola
w szkole. Prestiż i pozycja społeczna jaka towarzyszyła nauczycielowi są zdecydowanie niższe
niż przed 20 laty. Szkoły stały się placówkami świadczącymi usługi na rzecz dzieci, a
właściwie na rzecz rodziców. Stawiane wymagania wobec szkoły czasami są absurdalne.
Rodzic wymaga od szkoły tego, aby jego dziecko pozyskało wiedzę i jednocześnie nie
napracowało się zbytnio, a przy tym aby ten proces odbywał się zupełnie bezstresowo. Ponadto
rodzice podchodzą bardzo sceptycznie do nauczycielskiego profesjonalizmu.
Dyrektor szkoły jest osobą znajdującą się z jednej strony po stronie administracyjnej – jako
zarządzający placówką oświatową w imieniu miasta czy gminy, z drugiej stojącą po stronie
uczniów i ich rodziców. Jest to sytuacja wysoce niekomfortowa, gdyż podejmowanie decyzji
jest bardzo trudne, gdy z każda ze stron ma odmienne cele, zadania i oczekiwania odnośnie
problemów występujących w trakcie codziennego funkcjonowania szkoły. Z jednej strony
rodzice i ich dzieci traktowani są w sposób uprzywilejowany, jako finalni odbiorcy usług
edukacyjnych, których zadowolenie wpłynie realnie na postrzeganie marketingowe danej
placówki w otoczeniu rynkowym (strona popytowa rynku edukacyjnego), a z drugiej strony
istnieją cele i oczekiwania samorządów jako właścicieli placówek (szkół publicznych) lub
innych interesariuszy administracyjnych – w sferze instytucjonalnej, a w końcu nauczycieli
które mogą być całkowicie odmienne. Generuje to realne problemy zarządcze, z którymi

1

Leśniak K., Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.18, NR 1/2011, s.210.
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dyrektor na rynku edukacyjnym powinien sobie poradzić. Nie bez powodu wspomniano tu o
pracownikach – bo to oni dbają o czystość szkoły i codzienne jej funkcjonowanie. Jak pogodzić
interesy tych dwóch grup? Jak zarządzać placówką aby połączyć tradycyjne postrzeganie
szkoły jako miejsca, gdzie młodzi ludzie pobierają wiedzę z zakresu przedmiotów
ogólnokształcących ale także kultury, dobrego wychowania, szacunku, z nowoczesnym
zarządzaniem marketingowym oraz wyzwaniami jakie stawia współczesny świat to bardzo
skomplikowane zadanie.
Należy pamiętać, że szkołą lub placówką oświatową kieruje dyrektor (art. 62 upo). Zazwyczaj
(ok. 99 proc. jednostek) jest to nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu organ
prowadzący powierzył stanowisko (Art. 63 ust. 1 upo). Dyrektorem szkoły/placówki może
również, pod pewnymi warunkami (Art. 62 ust. 2 upo), zostać osoba niebędąca nauczycielem.
Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki wyłania się w drodze konkursu. (Art. 63
ust. 10 upo). Komisję konkursową powołuje organ prowadzący (ust. 14). Jego przedstawiciele
nie mają jednak w komisji głosu decydującego – stanowią bowiem zazwyczaj od 25 do 30 proc.
komisji (tamże). Kandydatowi, który wygrał konkurs, nie można odmówić powierzenia
stanowiska dyrektora (ust. 10). Dyrektor szkoły lub placówki kieruje działalnością szkoły lub
placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także realizuje szereg (często drobiazgowo
opisanych) zadań. W szczególności: sprawuje nadzór pedagogiczny, dysponuje środkami
określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki, przewodniczy radzie pedagogicznej,
odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły (Art. 68 ust. 1 upo), jest
przełożonym służbowym pracowników szkoły (Art. 7 ust 1 KN). Oprócz obowiązków
wynikających z ustawy dodatkowo wypełnia też rolę menedżera, czyli osoby zarządzającej
placówką zgodnie z obowiązującymi na rynku zasadami.
Marketingowe zarządzanie szkołą to praktyczna koncepcja zarządzania, która łączy
w sobie tradycyjne wartości i zasady administrowania szkołą z wiedzą o tym, jak skutecznie
zarządzać organizacjami.2 Wiedza o tym jak skutecznie zarządzać szkołą ma niewątpliwie
swoje źródła w doświadczeniach z przeszłości, naukach pedagogicznych – które są podstawą
wykształcenia nauczyciela – dyrektora, ale przede wszystkim w naukach o organizacji
i zarządzaniu. Nowoczesne zarządzanie placówką oświatową to umiejętne korzystanie ze
wszystkich narzędzi marketingu, a także wykorzystywane wiedzy w zakresie zachowań
konsumentów do realizacji celów i zadań ustawowych.

Fazglatić J., Dlaczego w zarządzaniu szkołą potrzebny jest marketing?, Wyd. Mazowiecki Kwartalnik
Edukacyjny, Meritum,4(35) 2014, s.7
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Rola i miejsce dyrektora szkoły w nowoczesnym podejściu do funkcjonowania placówki
– wybrane działania

Dyrektor szkoły pełni w niej wiele różnych ról, a każda z nich wymaga niezwykle
precyzyjnego operowania na trudnym rynku. Kształtowanie oferty, kontakty z lokalnymi
społecznościami, budowanie pozytywnych relacji to działania, które wymagają od dyrektora
posiadania nie tylko wiedzy, ale też odpowiednich predyspozycji osobowościowych. Dyrektor
pełni w placówce oświatowej. Poniżej omówiono wybrane funkcje i role dyrektora.
Dyrektor szkoły – specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
Często stwierdza się, że najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa są ludzie . Ta teoria ma
swoje odzwierciedlenie także w zarządzaniu placówką oświatową. W nowoczesnej szkole,
działającej w niezwykle turbulentnym otoczeniu, powinno stosować się podejście zespołowe,
gdyż tylko zgrany i dobrze rozumiejący się zespół specjalistów w zakresie nauczania sprawi,
że proces dydaktyczny będzie przebiegał prawidłowo, a dobre relacje poszczególnych
zespołów przedmiotowych z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno –
przyrodniczych , językowych i artystycznych, pozwoli stworzyć korzystne warunki nauczania.
Ważne jest bowiem porozumienie wśród nauczycieli – aby odpowiednio powiązać wiedzę
przekazywaną młodym ludziom. Dyrektor szkoły nie może zapominać jednak o konieczności
traktowania każdego pracownika nie tylko w kategoriach członka określonego zespołu, ale
także jako odrębną, wrażliwą i jednocześnie cenną dla firmy indywidualność, dla której
satysfakcja z życia zawodowego odzwierciedla się w życiu osobistym i rozwoju firmy.3
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi odnosi się do czterech podstawowych obszarów:4
− Sterowania zasobami ludzkimi
− Ich organizowania
− Motywowania
− Kontrolowania wyżej wymienionych procesów.

3
4

Baruk A., Marketing personalny jako instrument kreowania firmy, Difin sp. Z o.o., Warszawa 2006, s.12
Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków 1997, s. 181.
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Grupa zawodowa jaką są nauczyciele jest dość specyficzna. Wynika to nie tylko z faktu, że
każdy nauczyciel jest indywidualistą – ze swoją koncepcją na przekazywanie wiedzy, jej
egzekwowanie, podejście do ucznia – ale także z tego, że każda klasa, każda grupa uczniów
jest inna, ba każdy uczeń jest inny. Szkoła jest miejscem, gdzie spotykają się same
indywidualności z jednej strony nauczyciele, z drugiej – uczniowie. Wszyscy uczestnicy tego
procesu mają swoja określoną wrażliwość co sprawia, że tym trudniejsze jest zadanie dyrektora
w zakresie zarządzania ludźmi. Musi on odpowiednio kierować, motywować, sterować i
konsekwentnie kontrolować wyniki prac. Najskuteczniejszą metodą w zarządzaniu ludźmi jest
podanie im odpowiednich narzędzi – procedur na poszczególne sytuacje, które mają miejsce w
codziennym życiu placówki, a także stworzenie odpowiedniego, terminowego i rzetelnego
planu sprawozdań z poszczególnych zadań nauczycieli. Stworzenie takiego systemu sprawia,
że obie strony ustalają jasne warunki działania. Dyrektor szkoły jako specjalista do spraw
zarządzania marketingowego.
Szkoła funkcjonująca w systemie oświaty uzależniona jest w 100% od rekrutacji uczniów.
Jeżeli ta rekrutacja nie będzie odpowiednia to losy szkoły właściwie są przesądzone –
nauczyciele będą stopniowo zwalniani a szkoła zlikwidowana. Wiedząc o tym, dyrektor bierze
na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie działań marketingowych – informacyjnych ,
związanych z procesem pozyskiwania uczniów (którzy z ekonomicznego punktu widzenia
stanowią klientów placówki oświatowej).
Strategia marketingowa szkoły to nic innego jak wybrany przez dyrektora szkoły zestaw
działań, za pomocą których szkoła będzie osiągać wyznaczone strategiczne cele związane z
rynkiem usług oświatowych, marką i jej reputacją.5 Odpowiednie działania marketingowe
mogą zapewnić sukces. Działania te opierać się powinny przede wszystkim na dostosowywaniu
oferty edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie zajęć dodatkowych, oferty wyjazdów warsztatowychnp. językowych, oferty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itd. Oferta ta
powinna być elastyczna, dostosowana do aktualnych potrzeb rynku i promowana na każdym z
wyżej wymienionych rynków.

5
Fazglatić J., Dlaczego w zarządzaniu szkołą potrzebny jest marketing?, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny,
Meritum,4(35) 2014, s.20 i kolejne
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Dyrektor szkoły jako specjalista do spraw zarządzania marką
To w jaki sposób postrzegana jest szkoła – czy mówi się o niej, że jest prestiżowa, ma
ugruntowaną markę i słynie z dobrych wyników, pozwala przyciągnąć i utrzymać w pracy nie
tylko najlepszych nauczycieli.6 Zupełnie inaczej odbywa się także rekrutacja do takiej szkoły,
jest zdecydowanie większa a co za tym idzie dyrektor ma możliwość pozyskania
najzdolniejszych uczniów. Nie da się zbudować arki w rok czy dwa. To długotrwały proces nad
którym dyrektor szkoły ze swoim zespołem powinien ciagle pracować, utracenie dobrej marki
zwykle jest procesem nagłym. Dlatego posiadanie marki, kojarzonej z czymś wyjątkowym,
prestiżowym a przede wszystkim rozpoznawalnej to klucz do sukcesu szkoły. Bardzo duże
znaczenie ma obecnie to, w jaki sposób szkoła postrzegana jest w sieci, tzw. słuchanie
społecznościowe-

czyli

proaktywny proces

monitorowania tego ,

co się mówi

o marce w Internecie, szczególnie w mediach społecznościowych i wspólnotach online.7
Rozpoznawalne logo, nazwa – często nazwa zwyczajowa np. szkoła Podstawowa nr 4 to
czwórka itp. , tradycja oraz dobre skojarzenia osób ze środowiska w którym dana szkoła
funkcjonuje – to najlepsza recepta na stworzenie i utrzymanie marki szkoły.
Dyrektor szkoły jako specjalista do spraw kontaktów z mediami i społecznością lokalną
Często słyszy się opinię, że nie ważne jak się mówi ważne żeby się mówiło. Nic bardziej
mylnego w przypadku szkoły. Specyfika tej instytucji powoduje, że każda – nawet
najdrobniejsza wpadka, zła informacja o jakimś incydencie w szkole czy o słabych wynikach
egzaminów – powoduje spadek wartości szkoły. Tu najważniejsze jest, aby społeczność lokalna
i instytucje , którym szkoła podlega były na bieżąco informowane o wydarzeniach
w szkole a także angażowane w życie szkoły. Często zdarza się tak, że szkoła działa na wielu
płaszczyznach – wolontariatu, osiąga wiele sukcesów w konkursach na szczeblu wojewódzkim
czy nawet krajowym, prowadzi świetną współpracę z zagranicznymi placówkami oświatowo –
kulturalnymi ale – nikt o tym nie mówi, nie pisze. Taka szkoła mimo wielu wspaniałych
inicjatyw postrzegana jest jako zwykła placówka dydaktyczna. W rzeczywistości jest tak, że
informowanie (chwalenie się sukcesami) o wszystkich wydarzeniach szkolnych, nawet tych
mniej ważnych społecznie czy kulturowo, sprawia, że szkoła zaczyna żyć w środowisku, mówi
Fazglatić J., Dlaczego w zarządzaniu szkołą potrzebny jest marketing?, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny,
Meritum,4(35) 2014, s.22
7
Kotler Ph., Marketing 4.0 era cyfrowa, Wyd. MTbiznes, Warszawa 2017, s.121.
6
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się o tym jakie inicjatywy podejmują uczniowie, jakie sukcesy osiągają – i nawet jeżeli, są to
tylko media lokalne, Internet – strona szkoły, Facebook i inne media społecznościowe, to
społeczność lokalna zupełnie inaczej postrzega taką placówkę. Dzięki temu także łatwiej jest
zdobyć wsparcie osób znanych i cenionych w społeczności lokalnej i nie tylko tym szkołom,
które są otwarte i chętne do współpracy.
Dyrektor szkoły jako specjalista z zakresu analizy rynku
Rynek usług edukacyjnych to bardzo skomplikowany i wymagający rynek. Wbrew pozorom
szkoła działa na wielu rynkach:8
− Rynek kandydatów,
− Rynek uczniów,
− Rynek absolwentów,
− Rynek rodziców kandydatów do szkoły,
− Rynek rodziców i uczniów szkoły,
− Rynek decydentów i wpływowych instytucji (min. Kuratorium Oświaty, Organ
prowadzące, stowarzyszenia rodziców),
− Rynek pracy (związany z przyciąganiem do szkoły i utrzymaniem najlepszych
nauczycieli).
Badanie rynku – w przypadku szkoły – obejmuje zarówno zbadanie popytu rynkowego na
ofertę szkoły i jej dostosowanie do potrzeb rynku. Ciągłe zmiany w ofercie są konieczne aby
spełniać zmieniające się potrzeby i podążać za trendami. Dyrektor szkoły musi także poznać
ofertę szkół w okolicy. Znajomość rynku i popytu na oferowane usługi pozwoli odpowiednio
dostosować ofertę do potrzeb.
Dyrektor szkoły jako wizjoner
Każda szkoła ma swoją wizję. Wizja szkoły jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości
szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się
cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji można motywować do działania i
nastawiać pozytywnie, a przede wszystkim wprowadzać twórcze nastawienie do pracy.

Fazglatić J., Dlaczego w zarządzaniu szkołą potrzebny jest marketing?, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny,
Meritum,4(35) 2014, s.23
8
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Dyrektor szkoły jako strateg
Dyrektor szkoły musi być także dobrym strategiem. To on powinien nakreślać kierunek
działania, być duchem sprawczym zmian a przede wszystkim musi umieć porwać swoich
pracowników by nastawili się oni pozytywnie do zmian. Ludzie z natury nie lubią zmian,
a każde nowe przedsięwzięcie łączy się właśnie z nimi. Dyrektor musi skutecznie ustalać cele,
planować ich realizację i jasno wytyczać drogi ich realizacji. Tylko taka strategia może
przynieść sukces organizacji. Ważne jest także, aby planując strategię działania nie zapominać
o charakterze i specyfice danej placówki oświatowej, tak aby zachować jej charakter i
podstawowe funkcje. Dyrektor szkoły jako dobry strateg musi też przewidzieć skutki zmian
czy wprowadzonych innowacji. Nie jest to proste i często innowacje wprowadzane w jednym
roku muszą być udoskonalane w następnym.
Zadaniem dyrektora szkoły, oprócz zarządzania placówką i dbania o jaj markę, jest bycie
liderem, wzorem , nauczycielem numer jeden, dlatego powinien on : 9
1.Uczyć łamania schematów myślowych.
2.Kształtować realistyczne poczucie własnej wartości u uczniów.
3.Uczyć wytrwałości.
4.Uczyć, jak się uczyć.
5.Inspirować/zarażać wizją.
Dzięki takiej postawie dyrektora a co za tym idzie jemu podległych nauczycieli, szkoła może
spełniać swoje klasyczne – statutowe zadania a z drugiej strony być placówką rozwojową,
nowoczesną i otwarta na wszelkie wymagania i oczekiwania jej klientów czyli uczniów i ich
rodziców .

9
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Podsumowanie

Zarządzanie placówką oświatową w obecnych czasach jest niewątpliwie wyjątkowo trudnym
wyzwaniem. Od dyrektora takiej placówki wymaga się aby był osobą, która stoi na czele
zespołu nauczycieli i odpowiada za rzetelną realizację podstawy programowej. Jednocześnie
oczekuje się od niego wyników – zarówno dobrych wyników egzaminów jaki i osiągnięć
uczniów w każdej dziedzinie nauki i sportu. Powinien on także przejawiać postawę wysoko
społeczną i angażować swoją placówkę w szereg działań społecznych, p. Różnego rodzaju
wolontariat. W zarządzaniu placówką oświatową dyrektor, jako menadżer, pełni także role:
− Stratega
− Kierownika
− Arbitra
− Kwestora
− Dyplomaty.
Dyrektor szkoły zarządza także sferą dydaktyczną placówki i musi być dla swoich nauczycieli:
− Mentorem
− Nauczycielem- mistrzem
− Doradcą
− Ambasadorem
− Adwokatem.
Wypełnianie tych wszystkich ról jest możliwe, ale wymagające poświęcenia i umiejętności
zarządczych. Dodatkowo wymaga nie tylko od dyrektora, ale także jego współpracowników,
dążenia do realizacji misji i wizji szkoły. Bez wysokiego poziomu zaangażowania nawet
najlepiej przygotowany do pracy dyrektor nie osiągnie sukcesu.
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Intencje stron zawierających umowę – kilka uwag porównawczych
The intentions of the parties concluding the contract - a few comparative
remarks

Streszczenie
Stale rosnąca intensywność kontaktów prywatnych oraz gospodarczych o charakterze
transgranicznych skutkuje także wzrostem relacji prawnych. Zwłaszcza w sferze gospodarczej
opierają się one w dużej mierze na zawieranych umowach. To z kolei prowadzi do styku prawa
kontraktowego przynależnego do różnych systemów, a nawet kultur prawnych.
W opisanych powyżej przypadkach często występują instytucje lub pojęcia, które mając
podobne znaczenie, odgrywają nieco inną rolę w poszczególnych systemach prawnych.
Przykładem takiego pojęcia są intencje stron umowy. Choć są one obecne w różnych systemach
prawnych, to jednak rola, jaką pełnią może się różnić. Celem niniejszego artykułu jest zatem
omówienie roli intencji stron zawierających umowę w procesie ustalania treści umowy, a
niekiedy także skuteczności jej zawarcia. Ocena ta dokonana jest w perspektywie
porównawczej przy uwzględnieniu prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego.
Słowa kluczowe: prawo kontraktowe, intencje stron, treść umowy, interpretacja, zawarcie
umowy
Abstract
The constantly growing intensity of private and cross-border economic contacts also results in
an increase in legal relations. Especially in the economic sphere, they are largely based on
concluded contracts. This in turn leads to the intersection of contract law belonging to different
legal systems and even legal cultures.
In the cases described above, there are often institutions or concepts which, having similar
meanings, play a slightly different role in the different jurisdictions. An example of such a
1
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concept are the intentions of the parties to the contract. Although they are present in different
jurisdictions, their role may differ. The purpose of this article is therefore to discuss the role of
the parties' intentions in the process of determining the content of the contract, and sometimes
also the effectiveness of its conclusion. This assessment is made from a comparative
perspective, taking into account Polish, English and American law.
Key words: contract law, the intentions of the parties, the content of the contract, interpretation,
conclusion of the contract
Wprowadzenie
Pojęcie „intencja” lub „intencje” występuje zarówno w kontekście prawnym, jak i jako
termin pojawiający się w życiu codziennym. W tym ostatnim przypadku często mówimy, że
ktoś działa w dobrej lub złej intencji. Poszukując wyjaśnienia znaczenia tego słowa sięgnąć
można do słowników, w których pod hasłem „intencja” znajdujemy wyjaśnienie, iż jest to
„motyw lub cel działania”, a także, iż można „mieć dobre i złe intencje” (Drabik, Kubiak-Sokół,
Sobol i Wiśniakowska 2007, s. 278) oraz, iż jest to „motyw działania, zamiar, zamysł, chęć,
pragnienie” (Stankiewicz, Wiśniakowska i Wróbel 1997, s. 480). Zasadniczo nie inaczej
intencje rozumiane są w prawie, w szczególności w prawie cywilnym. W tym przypadku
intencje występują w różnych kontekstach, przy czym nie zawsze musi to oznaczać, że tekst
prawny wymienia pojęcie intencji wprost. Często w przypadku takich pojęć jak wina, dobra
wiara, wady oświadczeń woli czy nawet nadużycie prawa podmiotowego, pojawia się także
element związany z intencjami (zamiarem) działającego podmiotu. Z uwagi na charakter tego
pojęcia zasadniczo przez pryzmat intencji może być oceniane wyłącznie działanie człowieka,
czy to jako indywidualnego podmiotu prawa cywilnego (osoby fizycznej) czy też osób
działających w imieniu różnych jednostek organizacyjnych (np. działanie osób wchodzących
w skład organu osoby prawnej). Zatem w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się do tego, iż
stosując normy rekonstruowane w oparciu o przepisy polskiego prawa cywilnego bierzemy pod
uwagę intencje działających podmiotów. Intencje przy tym nie są wyłącznie związane z
działaniem, ale także zaniechaniem. Można bowiem z określonych pobudek (intencji)
zaniechać określonego działania, które równie będzie podlegało ocenie prawnej.
Zjawiskiem postępującym jest umiędzynarodowienie relacji prawnych, w tym także
cywilnoprawnych. W ostatnich trzech dekadach polskiej historii, z niespotykaną wcześniej
intensywnością wzrosła liczba stosunków prawnych, w których biorą udział podmioty, w tym
2
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osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, z innych państw. Dotyczy to nie tylko państw
będących członkami Unii Europejskiej (dalej „UE”), ale także państw spoza UE. W
konsekwencji stosunkowo często mamy do czynienia z relacjami prawnymi z podmiotami nie
tylko z innych krajów, ale także przynależącymi do innych kultur prawnych. Biorąc zatem pod
uwagę dwa najbardziej rozpowszechnione systemy prawne, a zatem civil law (czy też inaczej
prawo kontynentalne) oraz common law (czy też prawo anglosaskie) (August, Mayer and Bixby
2013, s. 65-66), stosunkowo często zdarza się, że polski przedsiębiorca lub osoba indywidulna
działająca w sferze nie objętej działalnością gospodarczą tej osoby, zawiera umowę z
podmiotem przynależącym do systemu prawa anglosaskiego. W szczególności dotyczy to
prawa angielskiego, także z uwagi dużą falę emigracji na Wyspy Brytyjskiej, jaka miała miejsce
w ostatnich latach. Dlatego też nierzadko może dojść do konieczności skonfrontowania
niektórych instytucji lub pojęć, utrwalonych w naszym systemie prawa cywilnego
ukształtowanego pod wpływem prawa austriackiego (ABGB), niemieckiego (Landrecht Pruski
i BGB), francuskiego (Kodeks Napoleona) oraz rosyjskiego (X Tom Zwodu Praw Carskiej
Rosji) (Rozwadowski w: Safjan 2007, s. 3-4), z rozumieniem i funkcjonowaniem tych instytucji
lub pojęć w prawie anglosaskim. Może to nastręczać pewnych trudności, a nawet prowadzić do
sporów. Nierzadko zdarzają się też kontakty z podmiotami z obszaru prawa amerykańskiego,
które biorąc pod uwagę korzenie, stanowi bliźniaczy w stosunku do prawa angielskiego system
prawny (zob. także Pound 1999, s. 1).
Biorąc powyższe pod uwagę, celem niniejszego artykułu jest porównanie roli intencji
stron w prawie kontraktowym polskim z wymienionymi systemami prawa angloamerykańskiego. Powinno to pomóc w zrozumieniu występujących w tym obszarze różnic,
które mają także istotny wymiar praktyczno-prawny. To z kolei powinno wspomóc procesy
formułowania i interpretacji postanowień umów, a w rezultacie zmniejszyć liczbę
nieporozumień, a także sporów, do jakich może dochodzić na tym tle. To z kolei ma przyczynić
się do rozwoju omawianych tutaj transgranicznych relacji prawnych, zarówno w sferze
prywatnej jak i gospodarczej.
Intencje stron umowy w świetle polskiego kodeksu cywilnego
Spośród przykładowo wymienionych w poprzedniej części elementów prawa cywilnego w
przypadku których intencje stron mają znaczenie, szczególnie intersująca, także w
perspektywie porównawczej, jest rola intencji stron zawierających umowę. W pierwszej
kolejności będzie to istotne dla ustalenia treści umowy zawartej przez strony. To z kolei, w
3
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przypadku gdy dojdzie do sporu na tle jej wykonania, zaważyć może na odpowiedzialności z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W tym właśnie aspekcie
zagadnienie intencji stron umówione zostanie poniżej.
Dla rozważenia powyższych zagadnień kluczowe są postanowienia art. 65 Kodeksu
cywilnego.1 Zgodnie z brzmieniem art. 65 § 1 k.c., oświadczenie woli należy tak tłumaczyć,
jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia
społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jednak biorąc pod uwagę wymienione na początku
intencje stron w kontekście ustalania treści umowy, zasadnicze znaczenia ma § 2 przywołanego
tutaj artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny
zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Przez powyżej
wskazany cel umowy rozumie się najszerzej pojęty cel społeczno-gospodarczy konkretnej
umowy, a zatem cel zindywidualizowany. Cel ten jest jednak elementem wykładni jedynie
wówczas, gdy jest on wspólny obu stronom umowy (Wolter, Ignatowicz i Stefaniuk 1999, s.
283). Z kolei jeszcze bliższy omawianym tutaj zagadnieniom zamiar stron, to wszystkie inne
poza celem okoliczności, co do których strony w jakiś sposób uzgodniły swoje stanowiska
(tamże, s. 284). W związku z powyższym należałoby uznać, iż w przypadku ustalania treści
umowy zawartej przez strony oraz interpretacji jej postanowień, polskie prawo cywilne
przyznaje prymat szeroko pojętym intencjom stron, przed literalnym brzmieniem postanowień
tejże umowy. Zatem w przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, sąd rozpatrujący
sprawę powinien w pierwszej kolejności dążyć do ustalenia zgodnego zamiaru stron, a sama
treść umowy nie jest w tym zakresie czynnikiem decydującym. Proces ustalania treści spornych
postanowień lub postanowienia umowy powinien zatem brać pod uwagę szereg okoliczności
towarzyszących stronom w czasie składania oświadczeń woli skutkujących zawarciem umowy.
O zamiarach stron zawierających umowę mogą przykładowo świadczyć przebieg
prowadzonych wcześniej przez strony negocjacji, oświadczenia składane w ich toku, cel, który
jasno wyrażany był przez strony, a także inne czynności prawne dokonywane przez strony
przed lub po zawarciu umowy (np. inne umowy zawierane w powiązaniu z analizowaną
umową), a także wiele innych okoliczności towarzyszących działaniu stron (zob. Radwański i
Olejniczak 2015, s. 257). Proces ten jest jednak o tyle trudny, że nie chodzi tutaj o ustalenie
woli wewnętrznej, ale tego co strony chciały wyrazić zawierając umowę, a zatem o to co zostało
przez strony uzewnętrznione (Wolter, Ignatowicz i Stefaniuk 1999, s. 281; Rott-Pietrzyk 2007,
s. 355).

1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „k.c.”).
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Powyżej wskazana, z pozoru prosta reguła interpretacyjna przyznająca prymat intencjom
stron zawierających umowę, rodzi jednak wiele pytań, które wymagają odpowiedzi w procesie
dokonywania wykładni umowy. W pierwszej kolejności pojawia się pytanie na ile wykładnia
postanowień umowy dokonywana na podstawie zamiaru stron, może prowadzić do wniosków,
które okażą się jeśli nawet nie sprzeczne z literalnym brzmieniem jej postanowień, to jednak
okażą się węższe lub szersze w stosunku do brzmienia literalnego. Wydawać by się mogło, że
im bardziej niejednoznaczna literalna treść umowy, tym z jednej strony większa trudność w
ustaleniu rzeczywistej woli, ale z drugiej strony większa swoboda interpretatora. W końcu
należy także zmierzyć się z pytaniem, mając na względzie decydującą jak wskazywałaby treść
postanowień art. 65 § 2 k.c. wolę stron umowy, co w sytuacji, gdy wola stron ustalona w oparciu
o wskazane powyżej reguły interpretacyjne okaże się wprost sprzeczna z literalnym
brzmieniem postanowień umowy. Co wreszcie w sytuacji, gdy okaże się, że zgodnej woli stron,
która jest warunkiem zawarcia umowy, biorąc pod uwagę wymienione wyżej intencje stron, w
ogóle nie da się ustalić.
Biorąc powyższe pod uwagę należy zwróć uwagę na następujące reguły rządzące
wykładnią postanowień umowy dokonywaną w oparciu o art. 65 § 2 k.c. Zatem w pierwszej
kolejności wskazuje się, że wymieniony wyżej przepis określa sposób wykładni oświadczeń
woli stron umowy w sposób odmienny niż ma to miejsce przy interpretacji tekstu prawnego,
gdyż w umowach należy przede wszystkim badać zamiar stron i cel umowy, a dopiero w dalszej
ma znaczenie jej dosłowne brzmienie (Safjan [w:] Pietrzykowski 2005, s. 296 oraz orz. SN z
8.6.1999 r., II CKN 379/98, OSN 2000, Nr 1, poz. 10). Następnie, omawiane tutaj reguły
wykładni oznaczają odwołanie się do rzeczywistych intencji stron dotyczących skutków
zawartej umowy, jednak pojawia się pytanie o chwile miarodajną dla ustalenia tych intencji.
W tym zakresie istotna jest chwila zawarcia umowy i towarzyszące jej okoliczności (intencje),
a nie intencje wyrażane już po zawarciu umowy, które niekoniecznie muszą być zgodne
z towarzyszącymi jej zawarciu, ale mogą mieć na celu modyfikację treści umowy (Safjan [w:]
Pietrzykowski 2005, s. 296). Jeżeli tak ustalone intencje stron różnią się miedzy sobą, to należy
kierować się ochroną zaufania i rozsądnych oczekiwań adresata oświadczenia woli, przy
zastosowaniu wzorca człowieka rozsądnie oceniającego kierowane do niego oświadczenie woli
(wzorzec człowieka rozsądnego) (Rott-Pietrzyk 2007, s. 358). Wiążące będzie zatem
rozumienie oświadczenia woli adresata (Safjan w: Pietrzykowski 2005, s. 297).
W kontekście przywołanych powyżej rozbieżności pomiędzy literalnym brzmieniem
umowy, a jej treścią ustaloną w oparciu o dyrektywy wykładni wskazanej w art. 65 § 2 k.c.
pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie o to, jak daleko mogą sięgać rozbieżności występujące
5
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w tym zakresie. Zatem, czy w najdalej idącym przypadku treść literalna może być całkowicie
rozbieżna, jeśli nie sprzeczna z tą ustaloną na podstawie zamiaru stron i która w takim
przypadku jest decydująca. W tym zakresie można wskazać na dwa następujące elementy. Po
pierwsze wskazuje się, że dopuszczalna jest sytuacja, w której sens czynności prawnej ustalony
przy uwzględnieniu kontekstu złożonych oświadczeń woli, odbiega od znaczenia ustalonego
na podstawie reguł językowych (Safjan w: Pietrzykowski 2005, s. 296 oraz orz. SN z 7.12.2000
r., II CKN 351/00, OSN 2001, Nr 6, poz. 95). Po drugie, jeżeli zastosowanie powyżej
wskazanych reguł wykładni nie doprowadzi do ustalenia zgodnego zamiaru stron, to może to
oznaczać tzw. dyssens. W takim przypadku umowa w ogóle nie została zawarta ponieważ
strony nie uzgodniły istotnych jej postanowień (Safjan w: Pietrzykowski 2005, s. 298). Tutaj
zatem znajdujemy odpowiedź na jedno z postawionych powyżej pytań o to co dzieje się w
przypadku, gdy ocena dokonywana w oparciu o intencje stron nie pozwala na ustalenie zgodnej
woli stron. W tej sytuacji należy uznać, iż umowa nie została zawarta.
Mając powyższe na uwadze warto wskazać, iż jeszcze większą wagę intencjom stron przy
interpretacji postanowień umowy wydają się przyznawać zasady europejskiego prawa
kontraktów. Nie są to oczywiście normy wiążące, a jedynie pewne zalecenia dla praktyki,
jednak mogą stanowić pewne wskazówki w procesie wykładni. Odzwierciedlają one także
pewne uniwersalne zasady przynależne systemom prawa cywilnego państw Europy
kontynentalnej. W myśl przywołanych tutaj reguł, kontrakt należy interpretować zgodnie z
intencją stron, nawet jeżeli odbiegałoby to od dosłownego brzmienia użytych słów. Ponadto,
jeżeli ustalone zostanie, iż jedna ze stron w określony sposób rozumiała kontrakt, a druga strona
nie mogła być nieświadoma tych intencji strony pierwszej, to należy interpretować kontrakt
zgodnie z intencja tej właśnie strony (Radwański i Olejniczak 2015, s. 261). Wskazuje to zatem
na kluczową rolę intencji stron w przywoływanych tutaj zasadach, podobnie jak w polskim
prawie cywilnym.
Należy zatem uznać, iż zarówno biorąc pod uwagę interpretację oświadczeń woli
składanych przez strony umowy przy zastosowaniu reguł zawartych w art. 65 § 2 k.c., jak i w
szerszym kontekście reguły zawarte w zasadach europejskiego prawa kontraktów, intencje
stron mają znaczenie decydujące. Zastosowanie tych reguł może w skrajnym przypadku
prowadzić do ustalenia innej treści zrekonstruowanej w oparciu o zamiar stron umowy, niż
wskazywałoby literalne brzmienie jej postanowień. Niekiedy zastosowanie powyższych reguł
może nawet prowadzić do uznania, iż umowa nie została zawarta.
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Intencje stron umowy w prawie anglo-amerykańskim
W celu dokonania wskazanego we wstępie zestawienia roli intencji stron umowy w
prawie polskim i prawie anglo-amerykańskim, należy z kolei przyjrzeć się, jak to zagadnienie
traktowane jest w państwach posiadających systemy prawne określane nazwą common law. W
tym zakresie pewne, wskazane poniżej różnice mogą występować na tle porównania prawa
angielskiego z prawem amerykańskim.
Okazuje się, iż w tym przypadku dokonanie jednoznacznej oceny roli intencji w prawie
angielskim, jak i w prawie amerykańskim, może rodzić pewne problemy. Z jednej strony
bowiem wskazuje się, iż w prawie angielskim, przy ustalaniu co strony uzgodniły w umowie,
bierze się pod uwagę także dorozumiane intencje stron umowy (implied intensions). Jednak
angielski sąd, ustalając lub interpretując intencje stron umowy, poszukiwał będzie ich raczej w
znaczeniu obiektywnym, niż subiektywnym (Cartwright 2016, s. 60). To w pewnym sensie
zbliża ten model interpretacji intencji stron umowy do wskazanej powyżej oceny treści
oświadczenia woli przy zastosowaniu wzorca człowieka rozsądnego (Rott-Pietrzyk 2007, s.
358). Wskazuje się jednak, iż zastosowanie obiektywnego wzorca oceny może w
rzeczywistości prowadzić do ustalenia przez sąd warunków umowy, które nie są zgodne z
faktycznymi intencjami stron, których jednak strony nie wyraziły wprost. Taki zabieg (ustalenie
dorozumianych intencji stron) będzie jednak konieczny w celu ustalenia całościowego
znaczenia kontraktu, w którym strony pozostawiły lukę (Cartwright 2016, s. 60). Pewne
domyślne warunki umowy mogą także wynikać z okoliczności danej sprawy (Cartwright 2016,
s. 60), co po raz kolejny zbliża model interpretacji tego co strony postanowiły w umowie, do
opisanego powyżej na tle art. 65 § 2 k.c. W każdym przypadku, zarówno przy interpretacji
intencji, które zostały przez strony wyrażone wprost, jak i w przypadku interpretacji intencji
dorozumianych, stosowane są obiektywne kryteria (Cartwright 2016, s. 68-69). Co ciekawe
jednak, a co może mieć w określonych przypadkach znaczenie przy uwzględnianiu intencji
stron przy ocenie wykonania umowy, prawo angielskie zasadniczo nie przywiązuje wagi do
dobrej wiary stron. Nie ma też zasadniczo obowiązku prowadzenia negocjacji z zachowaniem
dobrej wiary. Podobnie sądy angielskie nie są skłonne do zmniejszania znaczenia postanowień
umowy wprost wyrażonych w niej przez strony z zastosowaniem zasady dobrej wiary
(Cartwright 2016, s. 64-67).
Z kolei w prawie amerykańskim wskazuje się na konieczność zwrócenia się do intencji
stron wszędzie tam, gdzie język umowy jest niejasny lub budzi wątpliwości. W takim
przypadku sąd ustalając intencje stron powinien zastosować kilkukrotnie wymieniony tutaj
7
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wzorzec rozsądnego człowieka (the reasonable person standard). Co więcej, reguły
interpretacji nakazują w takim przypadku wzięcie pod uwagę między innymi okoliczności
zawarcia umowy czy głównego celu stron zawierających umowę (Tepper 2012, s. 188-189). Z
kolei tzw. Strict Construction Doctrine wskazuje, iż interpretacja postanowień umowy powinna
być ograniczona do „czterech rogów” dokumentu. Oznacza to, że w granicach wyznaczonych
przez treść dokumentu powinno się określać znaczenie i intencje stron umowy (Tepper 2012,
s. 190). Dopiero jeżeli interpretacja postanowień umowy w powyższych ramach nie jest
możliwa, to można odwołać się do innych okoliczności (Tepper 2012, s. 193).
Na koniec warto zauważyć, iż intencje stron jako czynnik brany pod uwagę przy
zawieraniu umowy, jest jednak nieco odmiennie oceniany w prawie angielskim niż w prawie
polskim. Wskazuje się nawet, iż w przeciwieństwie do systemów prawnych, które przyznają
intencjom stron role decydującą, prawo angielskie, choć bierze ten element pod uwagę, nie
uznaje go jednak za czynnik decydujący dla oceny skuteczności zawarcia umowy. Jest to
czynnik, który wobec innych elementów wskazywanych przez prawo angielskie, jako kluczowe
dla oceny skutecznego zawarcia umowy (consideration, deed), pełni rolę subsydiarną.
Podsumowanie
Na podstawie przedstawionego powyżej krótkiego porównania intencji stron umowy w
prawie polskim oraz prawie angielskim i amerykańskim, można pokusić się o kilka wniosków
końcowych. W pierwszej kolejności należy uznać, iż w każdym z przedstawionych powyżej
systemów prawnych intencje stron umowy są uznawane i mają określony walor prawny. Rola,
jaką pełni ten element różni się jednak nieco pomiędzy tymi systemami. Największe znaczenie
z pośród przedstawionych systemów intencje stron umowy wydają się odgrywać w prawie
polskim. Intencje czy też zamiar stron umowy są kluczowe nie tylko dla oceny tego co strony
uzgodniły w umowie, przeważając nad oceną dokonywaną w oparciu o literalną treść umowy,
ale w określonych przypadkach może nawet prowadzić do wniosku, iż strony w ogóle umowy
nie zawarły. Czynnikiem łączącym wszystkie wspomniane powyżej systemy jest ocena intencji
stron (choć dokonywana niekiedy na różnych etapach) z odwołaniem się do obiektywnego
wzorca typowej, rozsądnej osoby.
Z kolei w prawie angielskim i amerykańskim, choć intencje stron nie odgrywają tak
kluczowej roli przy zawieraniu umowy, jednak również stanowią czynnik znaczący. Służą
między innymi do ustalenia treści umowy wszędzie tam, gdzie strony nie wyraziły jej wprost,
a jest to konieczne do ustalenia ogólnego znaczenia umowy. Intencje stron w tym zakresie
8
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wydają się nawet odrywać większą rolę w prawie amerykańskim, niż w prawie angielskim,
choć niewątpliwie obecne są w obydwu tych systemach prawnych.
Warto w podsumowaniu również wskazać, iż z uwagi na stale rosnącą intensywność
kontaktów transgranicznych, zarówno w sferze prywatnej, jak i gospodarczej, rośnie także rola
relacji prawnych, także o charakterze transgranicznym. Relacje te, zwłaszcza w sferze
gospodarczej, opierają się w dużej mierze na zawieranych umowach. To z kolei prowadzi do
styku prawa kontraktowego przynależnego do różnych systemów, a nawet kultur prawnych.
Często w tym przypadku występują instytucje lub pojęcia, które mając podobne znaczenie,
odgrywają nieco inną rolę w poszczególnych systemach prawnych. Przykładem takiego pojęcia
są intencje stron omówione w niniejszym artykule. Z pewnością zatem lepsze zrozumienie tej
roli przez osoby przynależne do innych systemów i kultur prawnych, w tym zarówno osoby ze
świata gospodarczego, jak i prawników, a także przedstawicieli nauki prawa, pomoże w
rozwijaniu wspomnianych powyżej relacji o charakterze transgranicznym.
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Przegląd najpopularniejszych czynników wpływających na marnowanie
czasu pracy przez pracowników w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw
Overview of the most popular factors influencing employee time wastage in
the micro and small enterprise sector
Streszczenie
Artykuł dotyczy tematyki marnowania czasu pracy przez pracowników w sektorze MSP. Celem
artykułu jest zwrócenie uwagi na czynniki, które wpływają na marnowanie czasu w trakcie dnia
pracy. Ustalenie na co pożytkowany jest czas, stanowi punkt wyjścia do dalszych czynności
mających na celu poprawę efektywności czasu pracy pracownika. W opracowaniu
przedstawiono narzędzia do inwentaryzacji czasu pracy oraz przytoczono raporty i wyniki
badań własnych dotyczących tego co zdaniem pracowników sprzyja marnowaniu czasu w
trakcie godzin pracy.
Słowa kluczowe: marnowanie czasu, czas pracy, czynniki, MŚP
Abstract
The article concerns the subject of wasting working time by employees in the SME sector. The
purpose of the article is to draw attention to factors that affect time wasting during the business
hours. Determining what time is used for is a starting point for further activities aimed at
improving the efficiency of working time. The paper presents tools for the monitoring of
working time and cites reports and results of own research on what employees believe to be the
factors that contribute to wasting time during working hours.
Keywords: small and medium-sized, enterprises, working time
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Wprowadzenie
Tematyka organizacji czasu jest dosyć dobrze omówiona w polskiej oraz zagranicznej
literaturze i stanowi podstawę skutecznego zarządzania. Wielu autorów takich jak D. Allen
(autor metody GTD, ang. Getting Things Done), P. Forsyth (autor podręcznika do efektywnego
zarządzania czasem pt. Successful Time Management) lub B. Tracy (autor “Eat That Frog!: 21
Great Ways to Stop Procrastinating…”, popularnej książki dot. sposobów pokonywania
skłonności do odkładania spraw na później) przedstawiają swoje własne sposoby na lepszą
organizację dnia pracy. Jest to o tyle istotne, że menedżer lub szeregowy pracownik, który nie
potrafi zapanować nad organizacją swojego dnia pracy nie może być efektywny w swoich
działaniach. W związku z tym jedną z podstawowych czynności, którą należy podjąć w celu
usprawnienia organizacji czasu pracy jest ustalenie na co tak naprawdę pożytkuje się swój czas
zwłaszcza w godzinach pracy. Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego ile tak
naprawdę tracą czasu na rozmowy telefoniczne, przeglądanie serwisów społecznościowych itd.
w trakcie godzin pracy. Dlatego należy przeprowadzić inwentaryzację czasu pracy i na jej
podstawie określić tzw. czynniki sprzyjające marnowaniu czasu pracy.
Zarządzanie czasem zdaniem P. Druckera [Drucker P., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT
Biznes, 2007 r.] to zbiór metod, które powinny wspomagać osiąganie celów zawodowych i
osobistych pracowników oraz menedżerów. W związku z tym dobra organizacja dnia pracy
pracowników stanowi ich podstawę egzystencji na rynku pracy oraz zapewnia sprawne
funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość pracodawców płaci za czas
pracownika, ale nie ma kontroli ani narzędzi monitorujących wykorzystanie tego czasu. We
współczesnych środowiskach pracy, efektywne zarządzanie czasem wpływa na osiąganie
wysokich wyników zwłaszcza małej firmy. Aby móc realizować założone cele menedżer musi
pracować efektywnie. Efektywność jest rezultatem podjętych działań, opisana relacją
uzyskanych efektów do poniesionych nakładów a to oznacza, że jeżeli jeden pracownik może
obsłużyć np. więcej klientów w tym samym czasie (bez konieczności zatrudniania kolejnej
osoby) to dla mikro i małej firmy, stanowi to wymierne oszczędności [Jedliński P.,
Efektywność, Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/, 2014]. Zwłaszcza właścicielom
mikroprzedsiębiorstw powinno zależeć na tym aby przy minimalnych nakładach osiągnąć jak
największe korzyści (czyt. zyski). Przedsiębiorca powinien dokładnie kalkulować czas pracy
swoich pracowników, ponieważ strata czasu pracownika wiąże się z kosztami dla pracodawcy.
W związku z powyższym dobrze znać czynniki wpływające na marnowanie czasu przez
2
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pracowników oraz powody dlaczego pracownicy w taki a nie inny sposób pożytkują swój czas
w godzinach pracy.
Sposoby marnowania czasu pracy w MŚP
Czynniki wpływające na marnowanie czasu w trakcie dnia pracy to wszystkie
zachowania, działania, nawyki, zadania, spotkania oraz rozmowy, które powodują, że
pracownik nie zajmuje się tym co jest dla niego ważne i pilne. Czynniki te można podzielić na
wewnętrzne (indywidualne) i zewnętrzne (organizacyjne). Zewnętrzne to wszelkie czynniki
wokół pracownika, które pochłaniają zbyt dużo czasu w trakcie pracy. Natomiast wewnętrzne
wiążą się ze sposobem w jakim pracownik lub menedżer zarządza sobą w czasie. Do
wewnętrznych pożeraczy czasu należy np. odkładanie spraw na później (prokrastynacja tzn.
odwlekanie), niezdecydowanie oraz brak samodyscypliny. Wśród zewnętrznych czynników
wpływających na stratę czasu wyróżnia się np. przerywanie, rozmowy telefoniczne oraz
spotkania [Wetmore Donald, The time thieves, Professional Member-National Speakers
Association, 1999 r.].
Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Sedlak & Sedlak wraz z portalem
Interia.pl [Sedlak & Sedlak, Czy marnujesz czas w pracy?, Raport z badania przeprowadzonego
przez Sedlak & Sedlak przy współpracy z Interia.pl, 2013 r.] wynika, że pracownicy jako
główny pożeracz czasu w ciągu pracy wskazują korzystanie z Internetu w celach prywatnych
oraz pozaregulaminowe przerwy a także prywatne rozmowy telefoniczne i plotki. Przerwy,
pogawędki, wyjścia na kawę lub herbatę są szczególnie popularne w placówkach państwowych
oraz urzędach. Natomiast serwisy społecznościowe, czaty, komunikatory, a nawet oglądanie
filmów to najczęstsze zajęcia wykonywane w trakcie pracy przez znudzonych pracowników
biurowych, administracyjnych oraz telemarketerów. Z kolei handlowcy wykorzystują
spotkania z klientem, które często przedłużają, aby po ich zakończeniu nie wracać do firmy i
jak mówią: „bo już się nie opłaca” [Pawłowska M., Kawka, fejsik i papieros. Czyli jak
(nie)pracują Polacy, Portal naTemat.pl, 2012 r.]. Na rysunku 1 przedstawiono w jaki sposób
pracownicy marnują czas pracy w firmie.

3
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Rys. 1 Sposoby marnowania czasu pracy przez pracowników
Źródło: Raport z badania pt. Czy marnujesz czas w pracy?, Przygotowany przez Sedlak & Sedlak
we współpracy z portalem Interia.pl 2013 r., N=714

Natomiast pracownicy działów IT, graficy itp. często na komputerze pracodawcy
wykonują swoje prywatne projekty realizując je oczywiście w godzinach pracy. Pomijając
sytuacje, w których pracownik wykorzystuje komputery firmowe do celów niezwiązanych z
wykonywaną przez niego pracą, należy także zwrócić uwagę, że niektóre z pożeraczy czasu
powodują marnowanie kilku minut w ciągu dnia a inne nawet kilku godzin z czasu pracy za
który płaci pracodawca. W skali miesiąca z pozoru małe opóźnienia wynikające z czasu
straconego na np. ponowne zapoznanie się z przerwanym zadaniem mogą przerodzić się w
kilkugodzinne straty czasu. W raporcie Sedlak & Sedlak czytamy, że 63% pracowników nie
ma poczucia, że marnuje czas w pracy. Tyko niespełna 14% respondentów na pytanie: „czy ma
poczucie, że marnuje czas w pracy: odpowiada, że „raczej tak”. Pracowników, którzy przyznali
się do marnowania czasu w pracy, zapytano, ile godzin w pracy tygodniowo przeznaczają na
sprawy prywatne. Niemal 26% badanych przyznało, że 4-5 godzin w pracy wykorzystuje do
swoich celów, kolejne 25% odpowiedziało, że zdarza im się 2-3 godziny wykorzystać na swoje
potrzeby. Niepokojące jest to, że spora grupa osób (20%) spośród wszystkich ankietowanych
na sprawy osobiste przeznacza więcej niż 10 godzin tygodniowo. Przy 5-dniowym tygodniu
pracy daje to co najmniej 2 godziny dziennie. Marnowanie czasu pracy jest niewłaściwe, ale
czasami jest uzasadnione. Tak twierdzi ponad połowa (57%) badanych Polaków.
Równocześnie 26% osób uważa, że marnowanie czasu jest normalne gdyż wszyscy tak robią.
Zaledwie 18% osób na prośbę o ustosunkowanie się do marnowania czasu służbowego na swoje
sprawy osobiste odpowiedziało, że zjawisko to jest zawsze niewłaściwe [Sedlak & Sedlak, Czy
4

Przegląd najpopularniejszych czynników wpływających na marnowanie czasu pracy...

105

marnujesz czas w pracy?, Raport z badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak przy
współpracy z portalem Interia.pl, 2013 r.].

Podstawowe czynniki sprzyjające marnowaniu czasu
Menedżer lub pracownik, który chce poprawić organizację swojego dnia pracy w
pierwszej kolejności powinien zwrócić uwagę na czynniki odpowiedzialne za marnotrawienie
służbowego czasu. Służbowy czas, to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji
pracodawcy. Dobrze znane z literatury i omówione w dalszej części pracy czynniki, w znacznej
mierze przyczyniają się do utraty cennego czasu. Do najważniejszych czynników
odpowiedzialnych za marnowanie czasu pracy zalicza się [Sáez F. 12 Time Thieves,
www.facilethings.com/blog/en/thieves, 2011 r.]:
− Brak zorganizowania (ang. Personal disorganization) czyli dezorganizacja pracownik nie jest zorganizowany i marnuje mnóstwo czasu zastanawiając się co
wykonać, w jakiej kolejności oraz w jaki sposób. Wielokrotnie realizuje kilka czynności
równocześnie przeskakując od jednego zadania do drugiego i to należy w pierwszej
kolejności wyeliminować.
− Niejasne cele (ang. Unclear goals) – powodują problemy w planowaniu zajęć, błędy w
ustalaniu priorytetów a tym samym pracownik nie wykonuje pracy tak jak powinien.
− Zwlekanie z podjęciem decyzji (ang. No decisions) – obawa przed podjęciem decyzji
lub czekanie z decyzją aż otrzyma się wszystkie informacje, powodują niepotrzebne
straty czasu.
− Brak asertywności (ang. Not knowing how to say no) – niektóre osoby nie potrafią
odmówić i podejmują się czynności, które oddalają ich od realizacji swoich celów lub
powodują opóźnienia we własnej pracy.
− Brak umiejętności delegowania (ang. Inability to delegate) – menedżerowie nie
przekazują zadań podwładnym lub delegują zadania w sposób niewłaściwy i realizują
zadania, które inne osoby mogłyby zrobić za nich szybciej lub lepiej.
− Brak koncentracji na zadaniu (ang. Lack of concentration) – praca w stresie lub gdy
pracownik jest przepracowany powoduje, że nie skupia się na zadaniu a przez to
popełnia błędy lub wykonuje zadanie dłużej niż zakładano.
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− Zła komunikacja (ang. Bad communication) – prawidłowa komunikacja w zespole
oraz efektywny przepływ informacji to czynniki, których brak sprawia, że w firmie
niepotrzebnie traci się czas.
− Odkładanie spraw na później (ang. Procrastination) zwłaszcza tych nielubianych na
koniec powoduje, że lista zadań narasta i pracownik musi wykonać nie jedno trudne
zadanie a kilka.
− Przerywanie pracy (ang. Interruptions) – po godzinie intensywnej pracy powinno się
robić przerwy, ale każda dodatkowa i niezaplanowana przerwa w trakcie wykonywania
zadania powoduje opóźnienia. Dlatego należy eliminować wszelkie czynniki, które
odrywają

pracownika

od

wykonywania

pracy

np.

telefony,

rozmowy

ze

współpracownikami, zła organizacja miejsca pracy itp.
− Korzystanie z internetu (ang. Exploring Internet) a przede wszystkim przeglądanie
serwisów internetowych i zbyt częste sprawdzanie poczty elektronicznej, które odciąga
pracownika od realizacji powierzonych zadań.
− Spotkania (ang. Meetings) – najczęściej niezapowiedziane lub niepotrzebne, które
powodują dla firmy straty finansowe1, należy je w miarę możliwości eliminować.
− Praca w stresie lub pośpiechu (ang. Crisis) – wiąże się ze złym planowaniem zajęć
i prowadzi do popełniania błędów oraz powoduje spadek efektywności i jakości pracy.
Powyższe czynniki wpływają negatywnie nie tylko na czas pracy danego pracownika,
ale mogą też mieć wpływ na zespół pracowników a tym samym wpływać negatywnie na
funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w przypadku sektora Małych i Średnich
Przedsiębiorstw skala spadku efektywności przedsiębiorstw wynikająca z marnowania czasu
przez pracowników wydaje się być duża ale większość menedżerów nie zdaje sobie z tego
sprawy. Związane jest to z tym, że w sektorze MŚP nie są znane a tym samym nie używa się
metod i narzędzi, które wspomagałyby proces kontroli czasu pracy.

Wybrane narzędzia do inwentaryzacji czasu pracy
Proces optymalizacji czasu pracy powinno się rozpocząć od inwentaryzacji czasu pracy
czyli ustalenia co pracownik wykonuje w ciągu dnia roboczego oraz ile czasu zajmują mu
1
Dla przykładu jeżeli czterech pracowników w trakcie każdego dnia pracy marnuje czas na rozmowy prywatne w
wymiarze 15 min. to w skali miesiąca firma musi pracownikom zapłacić za 20 godzin pracy, których de facto nie
przepracowali
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poszczególne czynności lub zadania. Często zdarza się tak, że patrząc na zegarek pracownik
dziwi się, że czas minął tak szybko i nie wie dokładnie, co się z nim stało bo skupił się zbytnio
na danym zadaniu i pominął inne. Bywa także, że włożony wysiłek na realizację jednego
zadania nie zawsze daje pozytywny rezultat mimo wielu godzin pracy. Dlatego warto
skorzystać z komputerowych systemów do inwentaryzacji lub monitorowania czasu pracy aby
ustalić na co pożytkuje lub marnuje się najwięcej służbowego czasu.
Jednym z popularnych narzędzi do monitorowania czasu pracy, projektów oraz zadań,
jest polskie oprogramowanie o nazwie TimeCamp2, które pozwala automatycznie rejestrować
całkowity czas pracy pracowników od momentu włączenia komputera do jego wyłączenia.
Rejestrowanie czasu pracy można odnieść do jednej osoby lub zespołu pracowników. Przy
pomocy tego oprogramowania można określić na co pracownicy najczęściej pożytkują swój
czas a tym samym zdefiniować czynności, które mogą stanowić źródło marnowania czasu np.
poszukiwanie informacji niezbędnych do realizacji określonego zadania.
Innym przykładem oprogramowania wspomagającego inwentaryzację czasu pracy jest
program mAsystent PIM3. Oprogramowanie to wyposażono w moduł o nazwie Fotografia dnia
pracy, który został zaprojektowany i wdrożony przez autora niniejszego artykułu. Metoda
pomiaru czasu pracy zastosowana w tym oprogramowaniu mAsystent PIM (ang. Personal
Information Manager) miała służyć do badania indywidualnego czasu pracy menedżera czyli
pomagać w ustaleniu jakie czynności wykonywane są przez niego w ciągu dnia (tygodnia lub
miesiąca) oraz ile zajmują czasu. Na tej podstawie można ustalić rzeczywiste czynniki które w
przypadku badanej osoby mogą być odpowiedzialne za marnowanie czasu.
Metoda zastosowania w autorskim oprogramowaniu mAsystent PIM nawiązuje do
fotografii dnia pracy, chronometrażu oraz obserwacji migawkowej szeroko opisywanej w
literaturze m.in. przez H. Bienioka [Bieniok H., Zarządzanie czasem. Skrypty uczelniane zeszyt
III. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1999 r.] i
polega na „obserwacji pracownika” przez program komputerowy w trakcie całego dnia pracy.
Moduł Fotografia dnia z programu mAsystent PIM można skonfigurować tak, aby sam co
określony czas pytał menedżera o to co w danym czasie robi. Program można również ustawić
w ten sposób aby to menedżer sam wskazywał kolejne czynności jakie wykonuje w ciągu dnia.
Potem oprogramowanie sumuje czas wykonywania poszczególnych czynności i przedstawia
zużycie czasu na wykresie kołowym lub w arkuszu w postaci tabelarycznej. Na tej podstawie
Witryna producenta oprogramowania TimeCamp, www.timecamp.com/pl/, 2017 r.
mAsystent PIM – oprogramowanie do zarządzania czasem, Personal Information Manager, www.mAsystent.pl,
2016 r.
2

3
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można zidentyfikować te czynności, które zdaniem badanego niepotrzebnie marnują mu czas i
np. oddelegować lub inaczej ułożyć kolejność. Na rysunku 2 pokazano okno programu
mAsystent PIM służące do indywidualnej inwentaryzacji czasu, w którym pracownik określa
czynność jaką wykonuje w danej chwili oraz określa czy dana czynność jest produktywna (+)
lub bezproduktywna (-). Gdy oprogramowanie zbierze komplet informacji i zaprezentuje w
postaci graficznej, to można zastanowić się czy nie da się wyeliminować tych czynności, które
zostały oznaczone jako bezproduktywne lub zmniejszyć czas niezbędny do wykonania
czynności oznaczonych jako produktywne. Oczywiście aby tego typu monitoring przyniósł
pożądane efekty, pracownik musi być przekonany co do zasadności używania programów do
monitoringu lub inwentaryzacji czasu pracy.

Rys. 2 Komputerowe wspomaganie fotografii dnia pracy
Źródło: Opracowanie własne.

Z wywiadów przeprowadzonych wśród użytkowników korzystających z programu
mAsystent PIM często pojawiały się głosy, że nie zdawali sobie sprawy ile czasu tracą na
rozmowy telefoniczne, przeglądanie stron internetowych, odpowiadanie na wiadomości e-mail
lub chociażby na szukanie dokumentów lub różnych informacji. Wykorzystując
oprogramowanie komputerowe do rejestracji czasu pracy w przypadku pracowników
biurowych można łatwo wyodrębnić podstawowe czynniki sprzyjające marnowaniu czasu pod
warunkiem, że pracownik wiedząc, że jest obserwowany nie zmieni swoich nawyków. Dzięki
temu kadra zarządzająca może podjąć działania naprawcze, które zapobiegną części lub całości
zachowań i aktywności przez które pracownicy tracą niepotrzebnie swój czas.
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Wyniki badań własnych dotyczące czynników wpływających na marnowanie czasu pracy
wg pracowników
Chcąc sprawdzić czy czynniki wpływające na marnowanie czasu przedstawione w
literaturze pokrywają się z tym co zdaniem pracowników wpływa na stratę ich czasu pracy,
przeprowadzono badania własne. Badaniem ankietowym objęto 172 pracowników z sektora
handlu i usług (większość ankietowanych stanowiły kobiety w wieku od 21 do 45 lat z branży
handlowej, gastronomicznej oraz turystycznej). Część z badanych wyraziła chęć udziału w
dalszych badaniach (jakościowych) a tym samym była możliwość przeprowadzenia z nimi
pogłębionych wywiadów w celu uzyskania dodatkowych opinii i informacji.
Z przeprowadzonych badań wynika, że czynnikami które wpływają na marnowanie
czasu pracy są: zła organizacja pracy, zły przepływ informacji między pracownikami,
wykonywanie zbyt wielu czynności równocześnie, przeglądanie Internetu w celach prywatnych,
lenistwo i brak motywacji, demotywująca presja przełożonych, brak koncentracji na zadaniach,
brak planowania i jasno sformułowanych celów oraz nieznajomość narzędzi pomagających w
wykonaniu zadań. To co wymienili respondenci pokrywa się z tym co można przeczytać w
literaturze ale tego można było się spodziewać, gdyż literatura z zakresu zarządzania czasem
pisana jest przez praktyków, którzy prezentując swoje metody poprawy organizacji czasu pracy
doskonale znają czynniki, które sprzyjają stracie czasu.
Jak wynika z badań własnych zdaniem 43% respondentów zła organizacja pracy ma
największy wpływ na marnowanie czasu służbowego podczas dnia pracy. To pokrywa się z
obserwacjami ale jak widać na rys. 3 nie dla wszystkich pracowników jest to oczywiste. Prawie
co trzeci ankietowany (29%) uważa, że zła organizacja pracy nie jest czynnikiem, który jest
odpowiedzialny za straty czasu. To zdaje się potwierdzać hipotezę, że pracownicy nie zdają
sobie sprawy z tego, co tak naprawdę ma istotny wpływ na ich stratę czasu. Obserwując pracę
w mikroprzedsiębiorstwach zauważono, że w wielu z nich należałoby usprawnić organizację
dnia pracy oraz przeszkolić pracowników z prawidłowego korzystania z oprogramowania
biurowego oraz narzędzi (ICT, Technologie informacyjno-komunikacyjne).
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Rys. 3 Marnowanie czasu: Zła organizacja dnia pracy
Źródło: Opracowanie własne, N=156

W tym miejscu uwydatnia się także potrzeba przeszkolenia menedżerów z podstaw
organizacji czasu, gdyż ich rolą jest organizowanie zajęć pracownikom a jak wynika z
obserwacji wielokrotnie w mikroprzedsiębiorstwach kierownicy nie przykładają wagi do
sprawnej organizacji pracy. Wiąże się to z tym, że wiedza kadry kierowniczej na temat
zarządzania czasem jest na niskim poziomie. To samo dotyczy problematyki zastosowania
systemów komputerowych jako narzędzie wspomagającego organizację czasu pracy.
Wielu pracowników przyznaje, że w ciągu pracy korzysta z internetu w celach
prywatnych ale zdaniem 45% ankietowanych nie ma to wpływu lub ma znikomy wpływ na ich
czas pracy. W wywiadach pogłębionych większość pracowników, którzy przyznają się do
używania internetu w celach prywatnych twierdzi, że robi to tylko gdy nie ma zajęć i
przeglądanie serwisów społecznościowych lub korzystanie z prywatnej poczty, nie wpływa na
ich czas pracy. Pracownicy dopytani w trakcie wywiadów pogłębionych, deklarują iż używają
komputerów firmowych w celach prywatnych ale tylko w trakcie przerw lub gdy mają wolną
chwilę. Raczej nie robią tego kosztem czasu pracy a ściślej mówiąc odkładania spraw
służbowych. Dla 45% badanych korzystanie z internetu w celach rozrywkowych nie wpływa
lub w małym stopniu wpływa na marnowanie czasu pracy. Tylko 38% badanych jest zdania, że
korzystanie z internetu, komunikatorów oraz czatów odbija się niekorzystnie na czasie pracy.
Z badań własnych wynika, że w trakcie pracy, wśród najchętniej odwiedzanych serwisów
internetowych dominują Facebook, Youtube, różne serwisy branżowe, Wykop, Demotywatory,
Kwejk, Sadistic, Joemonster oraz serwisy aukcyjne i porównywarki cen itp. Na rysunku 4
10
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przedstawiono informacje na temat tego na co pracownicy tracą czas korzystając z internetu w
godzinach pracy.

Rys.4 Na co w Internecie pracownicy marnują czas
Źródło: Raport z badania pt. Czy marnujesz czas w pracy?, Przygotowany przez Sedlak & Sedlak we współpracy
z portalem Interia.pl 2013 r., N=492

Z obserwacji pracy w przedsiębiorstwach wynika, że bardzo ważną kwestią jest
poprawny przepływ informacji między pracownikami. 43% ankietowanych zauważa, że zły
przepływ informacji między współpracownikami odbija się negatywnie na stratach czasu pracy.
Prawie taka sama ilość (40%) badanych jest odmiennego zdania i uważa, że zły przepływ
informacji nie ma wpływu na marnowanie czasu pracy (por. rys. 5). To kłóci się z własnymi
obserwacjami oraz z analizą dnia pracy w mikrofirmach, w których zauważono, że kwestia
przepływu informacji musi być poprawiona w pierwszej kolejności w przypadku gdy
przedsiębiorstwo chciałoby poprawić swoją efektywność.
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Rys.5 Marnowanie czasu: Zły przepływ informacji między pracownikami
Źródło: Opracowanie własne, N=149

Z badań własnych wynika, że zły przepływ informacji to jedna z kluczowych kwestii,
która w dużej mierze przyczynia się do strat czasu. Pracownicy nie zdają sobie sprawy ile tracą
czasu na wyszukiwanie informacji lub złe zarządzanie danymi zwłaszcza jeżeli mają pracować
w grupie. W dużej części badanych firm, w których wdrażano autorskie oprogramowanie do
zarządzania czasem mAsystent PIM, okazywało się, że przepływ informacji w wersji
elektronicznej jest na bardzo niskim poziomie a przez to marnuje się czas na przekazywanie
informacji w sposób mało efektywny. Dostarczając pracownikom kompleksowy system
informatyczny zarządzania można usprawnić proces komunikacji w zespole a tym samym
zminimalizować straty czasu powstałe w wyniku nieefektywnego zarządzania informacją. Z
powyższym wiąże się także kwestia źle wykonanych obowiązków lub niezrealizowanych zadań
dotycząca tego, że pracownicy nie wiedzą jak wykonać zadanie ponieważ przełożony przekazał
informacje w sposób niepełny lub niezrozumiały dla pracownika i dlatego ten nie wypełnił
zadania w sposób należyty.
Ponadto personel nie zdaje sobie sprawy z tego ile czasu traci na poszukiwanie
informacji i dostęp do dokumentów, które przechowywane są w większości firm w wersji
papierowej. Zdaniem 57% ankietowanych zła segregacja i utrudniony dostęp do dokumentów
nie ma wpływu lub ma mały wpływ na marnowanie czasu pracy. Pracownicy po prostu
przyjmują, że w taki sposób w jaki obecnie organizuje się dokumenty w ich firmach tak po
prostu ma być. Zwłaszcza pracownicy, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego, nie są
12
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przekonani co do konieczności wprowadzenia zmian i przejścia na zarządzanie dokumentami
w wersji elektronicznej (DMS, ang. Document Management System). Tylko 28%
ankietowanych zauważa, że utrudniony dostęp do dokumentów i zła ich segregacja może
stanowić problem dla firmy. Pracownicy nie potrafią korzystać z dostępnych narzędzi, które
mają im pomagać w realizacji zadań. Nie mają o nich w ogóle wiedzy lub nauczyli się ich
obsługi w stopniu podstawowym, który nie pozwala wykonywać pracy w sposób bardziej
efektywny. Tylko co trzeci (33%) ankietowany słusznie zauważa, że nieznajomość narzędzi
pomagających w realizacji zadania powoduje, że pracownicy marnują czas. W
mikroprzedsiębiorstwach zazwyczaj nie ma osoby z wiedzą informatyczną, która mogłaby
pokazać pracownikom w jaki sposób efektywniej realizować powierzone obowiązki z
wykorzystaniem technik komputerowych i narzędzi ICT. W wywiadach właściciele mikro i
małych firm twierdzą, że nie mają środków na zatrudnienie informatyka a na przeszkolenie
pracowników także nie chcą marnować zasobów bojąc się, że zainwestują czas oraz pieniądze
a pracownik prędzej czy później odejdzie z firmy bo nie są mu w stanie zapewnić pensji zgodnej
z jego oczekiwaniami.
Z kolei pracownicy (39%) twierdzą, że brak motywacji i lenistwo stanowi przyczynę
marnowania czasu. Nie mają motywacji do pracy przede wszystkim dlatego, że firma nie
stwarza warunków, w których zdaniem ankietowanych, pracownikowi chciałoby się pracować
lepiej. Starają się wykonywać swoje obowiązki ale twierdzą w anonimowych wywiadach, że w
firmie nic ich nie motywuje do lepszej pracy. Nieoficjalnie zwracają uwagę także na to, że
„szefostwo” cały czas jest niezadowolone i zwłaszcza w małych firmach czują presję ze strony
przełożonych. Potwierdza to wynik badań ankietowych, z których wynika, że dla 42%
respondentów ciągła presja przełożonych jest czynnikiem wpływającym na marnowanie czasu
w firmie. Dla 26% badanych presja przełożonych nie ma wpływu na marnowanie czasu pracy.
W wywiadach pogłębionych kilku pracowników dopytanych dlaczego uważają, że presja
przełożonych nie przekłada się na marnowanie czasu, stwierdzili, że w swojej pracy nie spotkali
się z presją ze strony kierownictwa.
Z obserwacji wynikało, że w dużym stopniu na spadek efektywności działań
pracownika wpływa praca w stresie. Pracując w stresie zarówno pracownicy jak i
menedżerowie popełniają błędy, spada ich jakość pracy itd. Natomiast w badaniu ankietowym
okazało się, że 37% respondentów twierdzi, że praca w stresie dla nich nie jest czynnikiem
powodującym stratę czasu co pokazuje, że pracownicy nie są świadomi tego jak stres i pośpiech
wpływa na ich pracę oraz zdrowie. Tylko dla 34% badanych brak umiejętności pracy w stresie
13
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w dużej mierze wiąże się z marnowaniem czasu pracy. Często pracownicy tak są zestresowani,
że odbija się to na ich zdrowiu oraz psychice. Spada również zadowolenie z pracy. Dlatego
najczęściej wymienianymi czynnikami, które oddziałują pozytywnie na motywację pracownika
do lepszej pracy są: dobra atmosfera w miejscu pracy, niski poziom stresu w pracy oraz
stosowanie pochwał przez przełożonych.
W dalszej części badania, odwołując się bezpośrednio do literatury z zakresu
zarządzania czasem sprawdzono w jakim stopniu brak planowania celów oraz priorytetów, brak
koncentracji na zadaniu, wykonywanie wielu czynności równocześnie oraz porzucanie
rozpoczętych zadań wpływają na marnowanie czasu pracy. Zdaniem 36% ankietowanych brak
planowania oraz jasno sformułowanych celów i priorytetów jest istotnym czynnikiem
wpływającym na stratę czasu. Prawie tyle samo respondentów (38%) jest innego zdania, co
świadczy o tym, że nie znają się na tematyce organizacji czasu pracy skoro głównego czynnika
marnowania czasu pracy nie traktują jako istotny.
Kolejny problem stanowi to, że 42% pracowników nie uważa braku koncentracji na
zadaniu jako ważny czynnik powodujący stratę czasu. 36% ankietowanych trafnie definiuje ten
czynnik jako jeden z powodów dla którego marnuje się czas tylko dlatego, że pracownik nie
jest skupiony na tym co robi. O ile w przypadku czynności mechanicznych można je
wykonywać automatycznie o tyle w przypadku pracy biurowej może to stanowić źródło
opóźnień i błędów.
To samo dotyczy wykonywania wielu czynności równocześnie. Mózg człowieka wbrew
pozorom jest jednozadaniowy tzn. pracownik może skupiać się nad jednym zadaniem. Jeżeli
pracuje nad kilkoma sprawami w tym samym czasie to może się okazać, że każde z zadań
zajmie mu więcej czasu niż gdyby zadania wykonywał po kolei. Na szczęście 42% badanych
zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast 26% pracowników nie widzi niczego złego w
wykonywaniu wielu czynności równocześnie co potwierdza tezę iż pracownicy w mikro i
małych firmach nie wiedzą w jaki sposób powinno się zarządzać czasem aby poprawić
organizację dnia pracy.
Co trzeci pracownik (33%) jest zdania, że odkładanie spraw na później może
powodować opóźnienia. Natomiast dla prawie połowy ankietowanych (49%) odkładanie pracy
na później nie jest istotne jako czynnik, który może powodować stratę czasu.
Prawie tak samo wygląda sprawa porzucania rozpoczętych zadań. Dla 45%
ankietowanych porzucenie zadania przed jego dokończeniem nie wpływa w ogóle (25%) lub
istotnie (20%) na straty czasu pracy. Tylko co trzeci ankietowany (34%) zdaje sobie sprawę, że
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przerywanie zadań może wpływać niekorzystnie na efektywność pracy i objawia się stratami
czasu, gdy trzeba do tych zadań powrócić. Z rozmów i wywiadów z pracownikami wynika, że
przełożeni zlecając wykonanie kolejnych zadań nie zważają lub nie mają kontroli nad tym co
pracownik wykonuje w danym momencie. Dlatego nieraz pracownik otrzymuje polecenie
wykonania kilku kolejnych pilnych zadań mimo, że już realizuje pilne zadania, które
poprzednio mu zlecono. Może się okazać, że lepiej byłoby mu dokończyć jedno zadanie, które
realizuje zanim rozpocznie następne.
Często zdarza się, że menedżerowie nie delegują zajęć, które ktoś mógłby zrobić
szybciej lub nawet lepiej. Tylko 31% ankietowanych widzi w tej kwestii istotny czynnik, który
wpływa na niepotrzebną stratę czasu. Z kolei część pracowników nie potrafi odmawiać i mimo,
że np. są zajęci nie potrafią powiedzieć współpracownikowi „nie” i pomagają innym w
realizacji zadań odrywając się od swoich obowiązków. Zdaniem ponad połowy ankietowanych
(51%) brak asertywnej postawy wobec innych jest czynnikiem, który w małym stopniu lub
w ogóle nie wpływa na marnowanie czasu pracy.
Jak wiadomo dobra organizacja miejsca pracy sprzyja efektywnej pracy ale bałagan na
biurku lub w komputerze sprawia także, że traci się niepotrzebnie czas na segregowanie danych
lub szukanie informacji. Niestety zdaniem 58% badanych bałagan na biurku lub w komputerze
ma mały wpływ (20%) lub w ogóle nie ma wpływu (38%) na straty czasu pracy. Z racji tego,
że bałagan w znacznej mierze wpływa na marnowanie czasu, warto przyjrzeć się organizacji
miejsca pracy poszczególnych pracowników i sprawdzić czy są zgodne z zasadami organizacji
stanowisk pracy (patrz: Metoda 5S).
Często w firmach handlowo-usługowych spotyka się także sytuacje, w których
ustawowa przerwa z 15 minut wydłuża się do 30 a w niektórych przypadkach nawet do godziny.
Oczywiście w większości badanych firm pracodawca płaci pracownikowi za czas spędzony na
przerwie ale zdaniem 59% respondentów w żaden sposób zbyt częste lub długie przerwy nie
wpływają ich zdaniem na marnowanie czasu pracy. To samo dotyczy rozmów telefonicznych,
nieplanowanych spotkań lub odwiedzin gości oraz zbyt długich zebrań. Brak wiedzy na temat
zarządzania czasem sprawia, że pracownicy w powyższych pożeraczach czasu nie widzą
istotnych czynników, które wpływają na marnowanie przez nich czasu pracy. Wielokrotnie
menedżerowie, gdy zdecydowali się na badanie swojego czasu pracy byli zdziwieni ile w skali
np. tygodnia tracą godzin na rozmowy telefoniczne lub nieplanowane spotkania.
Wśród innych czynników wpływających na marnowanie czasu, w rozmowach
i wywiadach pogłębionych pracownicy oraz menedżerowie z sektora MSP wskazywali:
15
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− brak dokładnych informacji od przełożonego na temat zleconej pracy przez co
pracownik musi się domyślać jak wykonać zadanie lub traci czas na szukanie
informacji,
− brak przeszkolenia i umiejętności w wykonywaniu powierzonych obowiązków co
spowalnia wykonanie zadania,
− konieczność dokańczania pracy rozpoczętej przez innego pracownika lub poprawianie
po nim źle wykonanej pracy,
− rozpraszanie przez innych współpracowników podczas wykonywania czynności
wymagających skupienia,
− źle lub wolno działający sprzęt komputerowy lub Internet,
− brak odpowiednich środków i narzędzi do realizacji zadań,
− ciągła pomoc innym pracownikom lub przejmowanie

obowiązków

innych

pracowników,
− nieprzemyślane decyzje przełożonych, które wymagają wykonania ponownie
niektórych zadań tylko dlatego, że kierownik czegoś nie przewidział lub podał niepełne
dane,
− powierzanie przez pracodawcę zadań niezwiązanych z pracą,
− zła komunikacja w grupie i brak przepływu informacji między pracownikami a przez to
powielanie tych samych czynności przez różnych pracowników,
− tłumaczenie pracownikom wielokrotnie tych samych rzeczy,
− nieefektywni współpracownicy, którzy realizują powierzone zadania zbyt wolno,
− złe wykonywanie obowiązków przez współpracowników i niedopełnianie przez nich
obowiązków, które trzeba poprawiać lub wykonywać ponownie,
− słaby kontakt lub negatywne relacje z współpracownikami,
− zbyt rozmowni klienci lub osoby, które telefonują na infolinię tylko po to aby z kimś
porozmawiać niekoniecznie o produktach lub usługach oferowanych przez firmę,
− załatwianie prywatnych spraw przez współpracowników w godzinach pracy,
− plotkowanie ze współpracownikami i rozmowy towarzyskie przez telefon,
− zdarzenia drogowe i korki podczas dojazdów do klientów,
− samowolne opuszczanie stanowisk pracy przez współpracowników i konieczność
czekania aż pracownik wróci aby można było go o coś zapytać lub przekazać zadanie,
− sytuacje osobiste, które czasem potrafią rozkojarzyć pracownika,
− zbyt duża ilość spotkań korporacyjnych i tysiące procedur oraz standardów.
16

Przegląd najpopularniejszych czynników wpływających na marnowanie czasu pracy...

117

Pracownicy uważają, że przyczyną dla której marnują czas jest zbyt mała ilość zadań
w trakcie dnia pracy oraz niska pensja, która nie motywuje do lepszej pracy. Często w
wywiadach pogłębionych nieoficjalnie przyznają „jaka płaca taka praca”. Dużo czasu w skali
miesiąca pracownicy tracą na przerwy, które wydłużają z przepisowych 15 min. nawet do
kilkudziesięciu w ciągu dnia. Kolejne czynniki wpływające na marnowanie czasu w pracy to
nieudane próby kontaktu z klientami, kontrahentami lub współpracownikami. Pracownik traci
czas, ponieważ czeka aż ktoś odbierze telefon lub odpowie na wiadomość e-mail. Często sporą
część czasu każdego dnia pochłania wyszukiwanie informacji w dokumentach papierowych
oraz internecie lub sieci firmowej. W dalszej kolejności plasują się kurtuazyjne rozmowy ze
współpracownikami i oczywiście wspomniane wcześniej korzystanie z komputera w celach
prywatnych

[Zegan

J.

Marnowanie

czasu

w

pracy

–

jak

tego

nie

robić?,

www..minicrm.pl/blog/marnowanie-czasu-w-pracy, 2011 r.].
Podsumowanie
Wśród personelu oraz kadry zarządzającej mikro i małymi przedsiębiorstwami
świadomość tego co wpływa na marnowanie czasu pracy jest znikoma. Zwłaszcza pracownicy
nie zdają sobie sprawy z tego co powoduje, że są przepracowani i mimo starań nie mogą
dotrzymać terminów realizacji powierzonych zadań. W takich sytuacjach należałoby poprawić
organizację czasu pracy. Sprawne zarządzane czasem to podstawowa cecha efektywnego
menedżera lub pracownika, która sprowadza się do stwierdzenia, że efektywna organizacja dnia
pracy to taka, w której nie marnuje się czasu. Jest to bardzo ważna kwestia dla każdej z firm,
zwłaszcza małej w której koszty pracy znajdują się w głównej grupie kosztów przedsiębiorstwa.
Z obserwacji dnia pracy pracowników w mikro i małych firmach wynika, że chcąc usprawnić
ich zarządzanie czasem w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się temu, w jaki sposób
organizują swoją pracę i sprawdzić czy nie da się jej usprawnić przez automatyzację niektórych
czynności lub reorganizację zajęć. W dalszej kolejności trzeba zidentyfikować i przeanalizować
czynniki marnowania czasu, w tym opóźnienia, przyczyny odkładania zadań na później itd.
Marnowanie czasu wynika w dużej mierze z braku kontroli pracodawców i dlatego warto
wdrożyć w firmie np. system komputerowy dzięki, któremu pracodawca będzie miał kontrolę
nad tym co pracownik robi. To z kolei zmniejszy pole do nadużyć ze strony pracowników,
którzy nie przykładają się zbytnio do swoich obowiązków gdy nie ma nad nimi bezpośredniej
kontroli. Jednakże najistotniejszym elementem, który może poprawić organizację czasu pracy
17
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jest przekonanie pracowników, że warto usprawnić organizację dnia pracy i wyeliminować
podstawowe czynniki sprzyjające marnowaniu czasu pracy. W tym celu można stosować
różnego rodzaju motywatory (gratyfikacje finansowe lub pozafinansowa), które będą
odpowiednie w odniesieniu do określonego pracownika.
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Czynniki motywujące pracowników do pracy – w świetle badań
bezpośrednich
Factors motivating employees to work – the results of research
Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja i systematyzacja czynników motywujących pracowników do
pracy. Motywowanie ma na celu skłonienie pracownika do zachowywania się w konkretny
sposób a tym samym stanowi zachętę do tego aby pracownicy swoim działaniem przyczyniali
się do osiągania celów założonych przez firmę. W teorii zmotywowany pracownik będzie
wykorzystywał swój czas pracy w sposób bardziej efektywny niż osoba, która nie ma
motywacji do pracy lub której na pracy po prostu nie zależy. W artykule, na podstawie badań
własnych przedstawiono czynniki, które zdaniem pracowników wpływają pozytywnie na ich
podejście do pracy.
Słowa kluczowe: motywatory, czas pracy, czynniki motywujące
Abstract
The aim of the article is to identify and systematize the factors that motivate employees to work.
Motivating is aimed at persuading the employee to behave in a specific way and thus
encourages employees to contribute to the achievement of the goals set by the company through
their actions. In theory, a motivated employee will use his working time more efficiently than
someone who is unmotivated or simply does not care about work. Based on the authors' own
research, the article presents factors which, in the opinion of employees, have a positive impact
on their approach to work.
Keywords: motivators, labour time, motivating factors
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Wprowadzenie
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce z roku na rok rośnie. Do tej
grupy przedsiębiorstw zalicza się mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią blisko 96% z ogólnej
liczby firm zarejestrowanych w Polsce. Mikroprzedsiębiorstwo to firma, która zatrudnia mniej
niż 10 pracowników oraz jej roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Większość firm w Polsce to właśnie
mikroprzedsiębiorstwa, które działają głównie w sektorze handlu (29,5%) i usług (45,4%) oraz
w mniejszym stopniu w przemyśle (10,6%) i budownictwie (14,4%). Małe i średnie
przedsiębiorstwa zatrudniają ponad 70% z ogólnej liczby pracowników przy czym
mikroprzedsiębiorstwa stanowią miejsce pracy dla 38,9% pracujących. Jedna piąta mikrofirm
to podmioty sezonowe, które w roku funkcjonują krócej niż 11 miesięcy. Młode firmy, ze
stażem poniżej dwóch lat, są otwierane głównie w sektorze kultury, rozrywki i rekreacji (37%),
edukacji (36%) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (34%) [Orłowska, 2010].
W 2017 r. według Głównego Urzędu Statystycznego miesięczne wynagrodzenie
przeciętnego pracownika w mikroprzedsiębiorstwie wynosiło ok. 2 tysiące złotych netto (tj. 2,8
tysiąca złotych brutto). Dla porównania przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze średnich i
dużych firm, na koniec 2017 r. wynosiło 3,3 tysiąca złotych (tj. 4,6 tysiąca brutto) [10]. W
związku z powyższym warto zastanowić się jakie inne czynniki oprócz finansowych motywują
pracowników najmniejszych firm do efektywniejszej pracy zważywszy na to, że czas pracy jest
zasobem, którego nie da się zmagazynować lub pomnożyć. Czas pracy można odpowiednio
wykorzystać wdrażając metody zarządzania czasem ale przede wszystkim należy odpowiednio
zmotywować pracowników.
Pojęcie i istota motywacji
Słowo motywacja pochodzi z łaciny (motivum) i w języku polskim oznacza„czynnik
ruchomy lub poruszający czyli stan gotowości do podjęcia określonego działania [Słownik
Łacińsko Polski, 2017]. Według słownika języka polskiego PWN motywacja jest tym, co
powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji [Słownik Języka Polskiego, 2018]. Ewentualnie
stanowi uzasadnienie czyichś decyzji lub działań.
Motywowanie jest elementem zarządzania polegającym na formułowaniu oczekiwań w
stosunku do poszczególnych pracowników, rozpoznawaniu ich potrzeb oraz indywidualnych
aspiracji. Stanowi zachętę do tego aby pracownicy swoim działaniem przyczyniali się do
2
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osiągania celów założonych przez firmę. Motywowanie ma na celu skłonienie pracownika do
zachowywania się w konkretny sposób. Zmotywowany pracownik będzie pracował lepiej tj.
wykonywał więcej czynności w tym samym czasie, lub jego praca będzie jakościowo lepsza,
lub uzyska lepsze efekty sprzedażowe po najniższych kosztach, itd. Można więc przyjąć, że
zmotywowany pracownik będzie starał się wykonywać prace lepiej, szybciej lub wykaże
własną inicjatywę w realizacji powierzonych mu zadań wykonując je w szerszym zakresie niż
wynika to np. z umowy o pracę. Innymi słowy zrobi coś więcej z własnej woli mimo, iż nie
otrzyma za to dodatkowego wynagrodzenia.
Na motywację pracowników wypływa ich stan wewnętrzny, więc pracownicy powinni
być przekonani co do słuszności określonego działania. Dla przykładu większość badanych
pracowników uważa, że zarabia za mało i pojawia się u nich potrzeba osiągania wyższych
dochodów. Dlatego pracownik chcąc zaspokoić niedobór finansowy szuka sposobów na
większy zarobek przykładając się bardziej do pracy, wykonując więcej obowiązków lub po
prostu szuka innych możliwości np. innej pracy. Jednakże zanim podejmie ostateczną decyzje
to przeprowadza kalkulację i ocenia co z jego punktu widzenia pozwoli mu zwiększyć dochody
np. wydajniejsza praca [Błaszkowska, Kociołek-Spiralska, 2012]. W teorii zmotywowany pracownik
będzie wykorzystywał swój czas pracy w sposób bardziej efektywny niż osoba, która nie ma
motywacji do pracy lub której na pracy po prostu nie zależy. W związku z powyższym
należałoby się zastanowić, które z motywatorów zdaniem pracowników są dla nich ważne i
nakłonią ich do lepszej jakościowo pracy lub wpłyną pozytywnie na poczucie satysfakcji z
wykonywanej pracy.
Motywowanie polega na formułowaniu oczekiwań w stosunku do poszczególnych
pracowników, rozpoznawaniu ich potrzeb oraz aspiracji. Nie każdy pracownik wykonuje pracę
swoich marzeń i czerpie przyjemność z jej wykonywania. Tadeusz Kotarbiński napisał, że w
motywowaniu chodzi o to, aby człowiek z ochotą robił to, co robić musi, by tego, co robić musi,
nie robił tylko dlatego, że musi, by to, co robić musi, robił z pełnym upodobaniem i oddaniem
[Mroziewski, 2005]. W związku z powyższym należy dobrać do danego pracownika określony
system motywacyjny tzn. gratyfikację finansową lub pozafinansową.
W wyniku badań przeprowadzonych przez F. Herzberga wyłoniono wiele elementów,
które mają wpływ na motywację pracowników. Można je podzielić na czynniki o charakterze
wewnętrznym pochodzące z wnętrza człowieka (Herzberg nazywa je motywatorami) oraz
zewnętrzne tworzone przez środowisko w którym pracownik funkcjonuje, zwane przez
Herzberga czynnikami higieny [Błaszkowska, Kociołek-Spiralska, 2012].
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Wśród czynników o charakterze wewnętrznym (motywatorów) wyróżnia się takie jak:
osiągnięcia, uznanie, awans, rozwój lub praca sama w sobie. Pracownicy różnią się między
sobą indywidualną interpretacją tych czynników i dlatego w różnym stopniu mogą one
wpływać na motywację ich do lepszej pracy lub poczucie zadowolenia. Czynniki zewnętrzne
związane są z kontekstem pracy i dotyczą np. warunków pracy, wynagrodzenia, relacji ze
współpracownikami i przełożonymi. Podstawowym motywatorem jest wynagrodzenie
finansowe, do którego zalicza się przede wszystkim płacę zasadniczą oraz premie indywidualne
i zespołowe. Do pozapłacowych czynników motywujących do lepszej pracy zalicza się
czynniki materialne i niematerialne, które przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1 – Pozapłacowe czynniki motywujące pracowników
Źródło: Błaszkowska B., Kociołek-Spiralska M., Motywowanie, ocenianie oraz skuteczna komunikacja z
pracownikami, Wyd.GDOŚ, 2012, s.27

Pracownik przychodząc do organizacji zastaje pewne warunki prawne, organizacyjne
i to one w większym lub mniejszym stopniu wpływają na zadowolenie z wykonywanej pracy.
W wywiadach pracownicy często wymieniają złą atmosferę w pracy przez co nie chce im się
w ogóle przychodzić do pracy, a tym samym nie mają żadnej motywacji do tego, aby pracować
lepiej, ponieważ nie są zadowoleni z tego co robią zawodowo.
4
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F. Herzberg ze swoich badań wyciągnął wniosek, że tylko czynniki wewnętrzne
wpływają na motywację do lepszej pracy natomiast tzw. czynniki higieny determinują poziom
niezadowolenia z pracy [Piotrowska, Puchała, 2012] Dwuczynnikowa teoria Herzberga stanowi
alternatywę wobec piramidy potrzeb A. Maslowa. A.Maslow postawił on hipotezę, że człowiek
w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb. Potrzeba jest to stan organizmu
wywołujący potencjalną aktywność ukierunkowaną w stronę pewnych wartości, których
osiągnięcie prowadzić ma do zapewnienia organizmowi stanu pożądanego zarówno pod
względem biologicznym jak i psychologicznym [Buchner-Jeziorska, 1986]. A.Maslow jako
czynnik motywacyjny wymienia chęć zaspokojenia przez człowieka potrzeb niższego rzędu
(potrzeby fizjologiczne, potrzeba pewności), które należy zaspokoić w pierwszej kolejności
oraz potrzeb wyższego rzędu (potrzeby społeczne, uznania, samorealizacji).

Czynniki motywujące do pracy – wyniki badań własnych
Z badań własnych przeprowadzonych na grupie 172 pracowników (badania metodą
kwestionariusza ankiety, dobór próby nielosowy – celowy przez wskazanie) zatrudnionych w
mikroprzedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjno-biurowych (branże: handlowa,
gastronomiczna oraz turystyczna) wynika, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na
efektywność ich pracy są: kwestie finansowe, dobra atmosfera w miejscu pracy, możliwość
awansu oraz podnoszenia kwalifikacji a także pewność zatrudnienia.
Z kolei najmniej istotne czynniki, które zdaniem pracowników mają dla nich znaczenie
w odniesieniu do efektywniejszej pracy są tytuły pracownika miesiąca, otrzymanie sprzętu
elektronicznego (smartphone, tablet, komputer), samochodu firmowego lub nagrody rzeczowe.
W sumie zapytano respondentów o 26 czynników i poproszono ich aby ocenili według
własnego uznania, który z czynników jest dla nich ważny a który nie. W anonimowej ankiecie
pracownicy mogli ocenić w jakim stopniu dany czynnik motywuje ich do lepszej pracy. Skala
była oznaczana od 1 do 5 przy czym 1 oznaczało, że czynnik zdaniem respondenta ma znikomy
wpływ na jego motywacje a 5 oznacza, że wybrany czynnik ma istotny wpływ na motywacje
do pracy. Najważniejsze czynniki, które zdaniem respondentów motywują ich do lepszej pracy
oraz te, które z ich punktu widzenia są najmniej istotne. Lista motywatorów, które badano to:
płaca zasadnicza, premie i nagrody pieniężne oraz prowizje, podnoszenie kwalifikacji, jasno
określone cele i zadania zawodowe, możliwość awansowania, pewność zatrudnienia,
współudział w podejmowaniu ważnych decyzji i wkład w rozwój firmy, dobra atmosfera w
5
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miejscu pracy, niski poziom stresu w pracy, elastyczny czas pracy, docenianie zaangażowania
i sukcesów, zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych, możliwość
otrzymania akcji lub obligacji firmy, wyjazdy i imprezy integracyjne, dodatkowe ubezpieczenia
emerytalne/zdrowotne, samochód służbowy, sprzęt komputerowy (laptop, tablet), służbowy
telefon lub smartfon, paczki świąteczne lub bony na święta, zniżki na produkty i usługi firmy,
opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych, bilety na imprezy kulturalne,
nagrody rzeczowe, zdobycie tytułu pracownika miesiąca, dofinansowanie posiłków w pracy
oraz dostęp do nowych technologii lub najnowszego sprzętu. Dla większości badanych (87%)
premie i nagrody są najlepszym motywatorem do lepszej pracy. Premia zachęca pracownika do
efektywnej pracy na swoim stanowisku, motywuje do kreatywności i innowacyjności. Dzięki
premii można realizować cele strategiczne pracodawcy. Płaca zasadnicza pozwala na
pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników, zachęca ich do rozwoju kompetencji
oraz lojalności wobec pracodawcy [Błaszkowska, Kociołek-Spiralska, 2012].
Na rysunku 3 przedstawiono premie, nagrody pieniężne oraz prowizje jako czynnik
motywujący do lepszej pracy. Dla większości respondentów (74%) premie i prowizje mają
istotny wpływ w motywowaniu pracowników. Tylko 6% badanych uznało, że premie i nagrody
pieniężne mają dla nich znikomy (2% respondentów) lub mały (4% badanych) wpływ na
motywację do pracy.

Rys. 2 Premie, nagrody pieniężne i prowizje jako motywator
Źródło: Opracowanie własne
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Jak wynika z badań istotnym czynnikiem dla 69% badanych okazała się płaca
zasadnicza (rys. 3). Co ciekawe w badaniu ankietowani deklarowali, że płaca zasadnicza 1 jest
dla nich wystarczającym motywatorem do efektywniejszej pracy. Natomiast w rozmowach
bezpośrednich twierdzili, że jeżeli pracodawca zapewni im satysfakcjonującą płacę to będą
robić, co w ich mocy, aby pracodawca był zadowolony. Tak to wygląda w teorii, bo w praktyce
Ci sami respondenci nieoficjalnie przyznawali, że będą jeszcze lepiej pracować, gdy tylko
otrzymają premię lub prowizję. Drążąc temat można było dowiedzieć się, że na umowie o pracę
płaca zasadnicza wynosi np. 2 tysiące zł brutto co stanowi płacę minimalną (dane wg GUS z
roku 2017) a dodatkowo pod stołem pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, które
zależy od efektów jego pracy i uznania szefa.

Rys. 3 Płaca zasadnicza jako motywator
Źródło: Opracowanie własne

Wielokrotnie respondenci w wywiadach pogłębionych, anonimowo przyznawali, że
grozi im zwolnienie, jeżeli nie wykonają planu założonego przez szefostwo lub nawet sami
będą zmuszeni do tego aby kupować produkty swojej firmy w celu osiągnięcia założonych
planów sprzedażowych. W takich przypadkach twierdzili, że chęć otrzymania płacy

1

Płaca zasadnicza jest stałą kwotą, stanowiącą podstawę pensji pracownika zazwyczaj wypłacana comiesięcznie
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zasadniczej pod koniec miesiąca, bardzo motywuje ich do pracy zważywszy, że nie mogą liczyć
na dodatkowe gratyfikacje a zawsze pod koniec miesiąca mogą spodziewać się wypowiedzenia.
Na rys. 4 przedstawiono motywator jakim jest stabilność zatrudnienia., który prawie dla
80% badanych stanowi czynnik mający duży wpływ na jakość ich pracy. Wynagrodzenie
pracownika biurowego zależy głównie od długość stażu pracy, wykształcenia oraz położenia
geograficznego zakładu pracy i majętności firmy. Wśród innych dodatków pracownik może
otrzymać np.: służbowy telefon, odbyć szkolenia itp. Zazwyczaj wynagrodzenie pracowników
jest stałe a premie lub prowizje zależą od wyniku firmy lub uznania właściciela.

Rys.4 Pewność zatrudniania jako motywator
Źródło: Opracowanie własne

W niektórych przypadkach zwłaszcza na stanowiskach urzędniczych zdarzają się
przypadki, że urzędniczki pracując wydajniej niż inni muszą się z tego tłumaczyć. Taka
sytuacja miała miejsce w Urzędzie Gminy w Chodzieży (woj. wielkopolskie)2. Urzędniczki
okazały się najszybsze w województwie gdyż wydawały wnioski (np. meldunek) w ciągu
2

Źródło: Super Express, Wydanie Elektroniczne, http://m.se.pl, Luty 2015 r.
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maksymalnie 10 min. Na zlecenie Ministerstwa Finansów lokalne urzędy wypełniły ankiety,
określając czas, jaki pracownicy poświęcają na rozpatrywanie spraw i okazało się, że średnia
wojewódzka to 30 minut na wydanie wniosku i 3 godz. na wydanie decyzji. Z racji tego, że
pracowniczki urzędu gminy znacznie odbiegały od standardu musiały się tłumaczyć jak to
możliwe, że udaje im się w 10 minut zrobić to, co innym pracownikom zajmuje 3 razy więcej
czasu.
Abstrahując od powyższego bardzo ważnym motywatorem dla 89% badanych okazała
się dobra atmosfera w miejscu pracy (por. rys. 5). Na ten fakt zwracali uwagę pracownicy
podczas wywiadów twierdząc, że dla nich najważniejsza jest atmosfera w pracy a dopiero
potem zarobki. W nawiązaniu do tego dla 70% badanych ważny jest również niski poziom
stresu w pracy co przedstawiono na rysunku 11. Przy czym dla 51% pracowników jest to istotny
czynnik a dla 19% bardzo ważny motywator skłaniający ich do wydajniejszej pracy.

Rys.5 Dobra atmosfera w miejscu pracy jako motywator
Źródło: Opracowanie własne
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Możliwość awansu ma także największy (62%) lub duży wpływ (22%) jako motywator,
dopingujący pracowników do lepszej pracy. Duże uznanie zyskało podnoszenie kwalifikacji.
Ten czynnik ma istotny wpływ dla 51% respondentów lub duży dla 23% badanych. Tylko 6%
pracowników uznało, że dla nich podnoszenie kwalifikacji ma znikomy wpływ (3%) lub mały
(3%) na motywowanie do pracy. Dla nich kluczowym motywatorem okazała się pewność
zatrudnienia, która miała istotny wpływ dla 58% badanych oraz duży dla 20% pracowników.
Pracownicy oczekują pochwał za dobrze wykonaną pracę i to dla 54% respondentów
ma największy wpływ na ich motywację do pracy. Dla 23% pracowników docenianie
zaangażowania ma duże znaczenie w zmotywowaniu ich do efektywniejszej pracy. Z
wywiadów i rozmów wynika, że w mikroprzedsiębiorstwach bardzo rzadko kierownik chwali
pracownika za dobrze wykonaną pracę. Raczej można spodziewać się reprymendy za złe
wykonanie pracy niż słów uznania gdy pracownik stara się wykonywać wszystko zgodnie z
zaleceniami szefa.
Zdaniem 47% ankietowanych jasno określone cele i zadania zawodowe mają istotny
wpływ na to jak pracują. Dla 28% respondentów mają one duży wpływ na efektywność pracy.
Jak wynika z powyższego pracownicy chcą wiedzieć dokładnie jaki cel mają osiągnąć i co ma
być ich priorytetem. Niestety z obserwacji i wywiadów wynika, że w mikroprzedsiębiorstwach
menedżerowie mają mgliste cele, działają bez planów i brak im jasno określonych priorytetów.
Na rys. 6 przedstawiono czynnik motywacyjny wewnętrzny.

Rys.6 Jasno określone cele i zadania - jako motywator wewnętrzny
Źródło: Opracowanie własne

10

Czynniki motywujące pracowników do pracy – w świetle badań bezpośrednich

129

Istotnymi motywatorem dla 35% ankietowanych okazał się również wkład w rozwój
firmy co zostało przedstawione na rysunku 8. Dla 32% respondentów ma on duży lub dla 20%
średni wpływ na motywację do pracy. Można wnioskować z powyższego, że pracownicy
zbytnio nie utożsamiają się z firmą lub ich cele osobiste nie pokrywają się z celami firmy.
Większość badanych (37%) uważa, że zainteresowanie pracownikiem w kwestiach
pozazawodowych średnio wpływa na ich motywację do lepszej pracy. Tylko 13% chce aby
pracodawca interesował się nimi w tej kwestii i to jest dla nich istotnym motywatorem. Duże
firmy często motywują swoich pracowników do zaangażowania w pracę dając im akcje lub
obligacje (rys. 7). Z badań wynika, że dla większości badanych (36%) ten motywator ma średni
wpływ na motywację do pracy. Na kolejnych rysunkach od 10 do 14 przedstawiono wykresy
pokazujące w jakim stopniu określony czynnik jest istotny dla pracowników jeśli chodzi o
motywowanie ich do lepszej pracy.

Rys.7 Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji i wkład w rozwój firmy
Źródło: Opracowanie własne

Wśród innych czynników motywujących do lepszej pracy ankietowani wskazywali:
− świadomość, że pracownik realizuje się w swoim zawodzie i wykonuje w pracy to
co jest jego pasją,
11

130

PRZEMYSŁAW RUSIECKI

− możliwość kończenia pracy przed czasem, a zapisanie pełnych 8 godzin,
− samozadowolenie z dobrze wykonanej pracy,
− dobra ocena pracownika przez klientów oraz przełożonych,
− obawa przed złą oceną pracownika przez klienta lub przełożonego związana z
degradacją lub zwolnieniem,
− wyniki rankingowe np. najlepszy pracownik w województwie,
− możliwość wyjazdów zagranicznych w celu promowania firmy,
− możliwość udziału w zagranicznym wyjeździe motywacyjnym dla najlepszych
pracowników
− bycie w centrum uwagi.
Zdarzały się także zaskakujące odpowiedzi jak na przykład ta, że pracownik ma
motywację do lepszej pracy, gdyż szef obiecał mu, że jak się sprawdzi to zmieni mu umowę
zlecenie na umowę o pracę albo podniesie stawkę godzinową.
Koncepcja Work-life balance jako motywator
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element motywujący pracowników, a
mianowicie elastyczny czas pracy, który dla 70% badanych ma bardzo duży wpływ na
motywację do lepszej pracy. Ludzie cenią sobie możliwość np. załatwienia swoich spraw w
godzinach pracy i odrobienie ich w innym terminie. Oczywiście nie we wszystkich firmach
można zastosować elastyczny czas pracy. Jednakże z badania3 European Companies Survey z
2009 roku wynika, że w co drugim polskim przedsiębiorstwie funkcjonuje elastyczna
organizacja czasu pracy a to oznacza, że firmy mogą stosować wynagrodzenia czasowe,
akordowe oraz premiowe. Dzięki czemu pracodawcy mogą optymalnie wykorzystywać czas
pracy i wynagradzać pracowników za faktycznie przepracowany czas. Elastyczny czas pracy
wpływa na ograniczenie nadgodzin i strat czasu pracy, za które często pracodawcy i tak muszą
płacić. Stosowanie różnych form pracy połączonych z ewidencją czasu pracy przyczynia się do
optymalizacji wynagrodzeń a tym samym kosztów pracy, które są bardzo ważne dla
efektywności funkcjonowania każdej firmy [Skowron-Mielnik, 2003]. W wywiadach
pogłębionych pracownicy stwierdzają, że możliwość elastycznego czasu pracy zgodnie

3

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/05/en/1/EF1005EN.pdf, Styczeń 2014 r.
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z koncepcją o nazwie Work-life balance4 motywuje ich do lepszej pracy. Na rys. 8
przedstawiono w jaki sposób postrzegany jest motywator w postaci elastycznego czasu pracy.

Rys.8 Elastyczny czas pracy jako motywator
Źródło: Opracowanie własne

Koncepcja Work-life balance powstała na przełomie lat 70. i 80 ubiegłego wieku
i stawia za cel odnalezienie równowagi pomiędzy karierą i życiem prywatnym. Zgodnie
z omawianą koncepcją, pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o to, aby
był zadowolony z pracy. Ideałem byłoby osiągnięcie stanu, w którym wszystkie działania
pracownika są zgodne z jego podstawowymi wartościami i służą do osiągnięcia zakładanych
przez niego celom. Pracownik musi być zadowolony ze swojej pracy ale musi mieć także
możliwość realizowania się w życiu osobistym [Gregory, Milner, 2009]. Można to osiągnąć
stosując elastyczny czas pracy (tj. swobodne dysponowanie czasem potrzebnym na pracę i
życie prywatne), pracę w domu lub telepracę5 czy podział pracy między kilku pracowników tak

Koncepcja Work-life balance zakłada znalezienie równowagi między życiem osobistym a zawodowym;
Z badań własnych wynika, że większość pracowników (67%) nie korzysta z możliwości telepracy czyli pracy na
odległość, Niespełna, co czwarty ankietowany (23%) deklaruje, że część obowiązków wykonuje zdalnie a tylko,
co 10 korzysta z tej formy pracy;

4
5
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aby każdy miał możliwość wywiązania się ze swoich obowiązków. Gdy pracownik rozliczany
jest za efekty to pracodawcę nie interesuje czy spóźnił się do pracy, musiał zostać w domu z
dzieckiem czy opuścił miejsce pracy przed czasem. Dla przełożonego liczy się wynik czyli
efekt pracy. Cali Ressler i Jody Thompson, pracownice działu HR (ang. Human Resources, tj.
Dział Personalny) firmy BestBuy wdrożyły autorską koncepcję Results Only Work
Environment (ang. ROWE), w której odrzuciły korporacyjny rygor siedzenia w biurze od godz.
8 do 16 i zaczęto rozliczać pracowników za efekty. Okazało się, że ich efektywna praca wzrosła
o 35 proc. Po wprowadzeniu koncepcji w innych firmach zauważono, że wzrost wskaźnika
work-life balance wpływa na produktywność a zadowoleni pracownicy pracują lepiej
[Kowalik, Kowalik, 2014].
Jednakże koncepcja WLB nie jest zbyt popularna w polskich firmach i dlatego z
przeprowadzonych badań wynika, że 42% pracowników nie jest zadowolonych ze swojej
pracy. 11% przyznaje, że wykonuje swoją pracę tylko dlatego że nie ma innej. Pozostałe 47%
twierdzi jednak, że praca sprawia im przyjemność mimo tego, że rozliczani są przede
wszystkim nie za efekty a ilość przepracowanych godzin. Pojawiały się także w trakcie
anonimowych wywiadów głosy, że pracownikom rozliczanym za godziny nie opłaca się robić
pracy szybciej, bo i tu cytat gdy szef zobaczy, że wykonałam zleconą pracę to każe mi robić
kolejną, a tak to powolutku realizuję swoje obowiązki byle dotrwać do końca dniówki. Nie były
to odosobnione głosy i co ciekawe w oficjalnych ankietach pracownicy deklarowali, że są
zadowoleni ze swojej pracy. W związku z powyższym widać, że w badanych mikrofirmach
przedsiębiorcy nie potrafią odpowiednio motywować pracowników do lepszej pracy.
Podsumowanie
Badając 26 czynników mogących wpłynąć pozytywnie na poprawę efektywności pracy
pracowników w sektorze MSP, zdaniem badanych najważniejsze okazały się kwestie
finansowe, dobra atmosfera w miejscu pracy, możliwość awansu i podnoszenie kwalifikacji
oraz pewność zatrudnienia. Kwestie finansowe dominują zwłaszcza w firmach, w których
wynagrodzenie jest mniejsze niż średnia krajowa lub gdy pracownik jest przekonany, że zarabia
zbyt mało w stosunku do tego co robi w firmie. 8 godzin pracy na etacie w biurze za minimalną
krajową nie brzmi motywująco dla większości pracowników a zwłaszcza dla młodego
pokolenia, które mimo braku doświadczenia zawodowego ma aspiracje do o wiele większych
zarobków niż pensja minimalna oraz ceni sobie elastyczny czas pracy. W badanej grupie
pracowników sektora usług, elastyczność czasu pracy także pojawiła się w grupie ważnych
14
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motywatorów. Z kolei wśród najmniej istotnych czynników wpływających na motywacje do
pracy badani wymieniali możliwość zdobycia tytułu pracownika miesiąca, otrzymanie sprzętu
elektronicznego (smartphone, tablet, komputer), samochodu firmowego, dofinansowania
posiłków, otrzymania obligacji firmowych lub nagrody rzeczowej.
Jednakże sama motywacja nie pozwoli osiągnąć zamierzonych celów jeżeli pracownik
nie będzie potrafił organizować dnia pracy w sposób odpowiedni. Efektywna organizacja czasu
pracy menedżerów oraz pracowników jest kluczem do osiągania dobrych wyników firmy oraz
stanowi punkt wyjścia do wdrożenia strategii konkurowania czasem po którą sięga coraz więcej
średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Właśnie dlatego tak ważne jest uświadomienie
zarządzającym firmami w sektorze MSP, jak istotną funkcję w organizacji pracy pełni
skuteczne zarządzanie czasem. Wielu osobom wydaje się, że zarządzanie czasem jest trudne i
wymaga ponoszenia znacznych nakładów w tym także finansowych. Jednak wcale tak być nie
musi jeżeli zastosuje się nieskomplikowane metody zarządzania czasem, które dodatkowo
można wspomóc przy pomocy technik komputerowych. Jednakże wdrożenie technik czy
systemów komputerowych wspomagających organizację czasu pracy nie pomoże jeżeli
pracownicy nie będą odpowiednio zmotywowani. Dlatego chcąc poprawić efektywność czasu
pracy w pierwszej kolejności należałoby ustalić co motywuje pracowników do lepszej pracy.
Najlepiej byłoby gdyby udało się dopasować cele firmy do poszczególnych celów pracownika
oraz zastanowić się nad rozliczaniem podwładnych za efekty ich pracy a nie czas w jakim
pozostają gotowi do pracy.
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