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W globalnej gospodarce konkurencyjnej mamy do czynienia z wieloma
zjawiskami natury spo³eczno-ekonomicznej, które kszta³tuj¹ czy wrêcz wy-
muszaj¹ okreœlone dzia³ania ze strony przedsiêbiorstw. Obecnie odnotowu-
jemy na rynkach œwiatowych niskie ceny ropy naftowej z tendencj¹ do utrzy-
mania siê takiego stanu rzeczy w d³u¿szym okresie. Maj¹ miejsce ca³kiem
realne spekulacje na temat walut rezerwowych i mo¿liwoœci zast¹pienia
waluty amerykañskiej przez euro w rozliczeniach miêdzynarodowych.
W gospodarkach pomniejszych (krajowych), te¿ wystêpuj¹ zjawiska godne
odnotowania. W polskiej gospodarce wystêpuje zjawisko deflacji. Widoczny
jest trend spadkowy wartoœci z³otego. Te i inne zjawiska nios¹ pozytywne
b¹dŸ negatywne skutki dla dzia³alnoœci i wyników ekonomicznych przed-
siêbiorstw. Przyk³adowo – spadek wartoœci z³otego daje zarobiæ eksporte-
rom towarów, utrudnia jednoczeœnie prowadzenie rentownej dzia³alnoœci
importowej, obni¿a te¿ si³ê nabywcz¹ pieni¹dza, przez co popyt wewnêtrzny
maleje.

Na skutek wystêpowania zmian w otoczeniu przedsiêbiorcy s¹ zmuszeni
przystosowywaæ siê do nich, zdobywaj¹c przy tym praktyczn¹ wiedzê z za-
kresu zarz¹dzania. Odt¹d stwierdzenie, ¿e zmiana jest sta³¹ cech¹ wszel-
kiego dzia³ania, bêdzie im stale towarzyszyæ.

W celu znalezienia odpowiedzi na szereg nurtuj¹cych nas wszystkich
pytañ i problemów, oraz lepszego radzenia sobie w praktyce gospodarczej,
Wy¿sza Szko³a Administracji i Biznesu im. Eugeniusz Kwiatkowskiego
w Gdyni, oddaje do r¹k Pañstwa kolejny Zeszyt Naukowy (nr 22) z obszaru
zarz¹dzania. Jest on adresowany do przedsiêbiorców, mened¿erów, dorad-
ców gospodarczych, nauczycieli akademickich i studentów.

W niniejszej publikacji zosta³y zaprezentowane ró¿ne pogl¹dy poparte
praktyk¹ oraz badaniami empirycznymi. Ta ró¿norodnoœæ spojrzeñ na po-
dejmowan¹ tematykê z obszaru zarz¹dzania sprawia, ¿e mamy do czynie-
nia z interdyscyplinarnym podejœciem do omawianych zagadnieñ. Obok wiêc
aspektów czysto zarz¹dczych s¹ te¿ ekonomiczne, psychologiczne, prawne
i inne. To z kolei powoduje, ¿e na podjête tematy patrzymy z wielu stron
naraz i ¿e zdobyta na tej podstawie wiedza staje siê komplementarna
i stwarza wiêksze mo¿liwoœci poszukiwania nowych rozwi¹zañ.

WSTÊP
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Wszystkich artyku³ów jest 18. Tematy s¹ zró¿nicowane co do treœci
i kierunków prowadzonych badañ. Mo¿na je jednak uj¹æ w trzy g³ówne ob-
szary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy racjonalnoœci gospodarowania
zasobami z nastawieniem na zarz¹dzanie optymalizuj¹ce. Z jednej strony
autorzy eksponuj¹ prakseologiczne podejœcie do zarz¹dzania przedsiêbior-
stwem i organizacjami oraz sprawnoœci ich dzia³ania, z drugiej prezentuj¹
narzêdzia iloœciowe (metodyki, modele, wskaŸniki), daj¹c tym wyraz kon-
kretnoœci podjêtych rozwa¿añ. Autorami artyku³ów z tego obszaru tema-
tycznego s¹: Kazimierz Dendura, Piotr Dwojacki, Krzysztof Ficoñ, Jerzy
Górski, Krzysztof Grabiec, Wojciech Soko³owski i Krzysztof Zió³kowski.

Kolejna grupa artyku³ów dotyczy aspektów innowacyjnoœci i wiedzy
maj¹cych zastosowanie w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz organizacji.
W tym obszarze tematycznym mowa jest miêdzy innymi o podnoszeniu
kwalifikacji, rozwoju organizacji, strategiach dzia³ania opartych o wartoœci,
czy te¿ celach i sposobach ich osi¹gania. Autorami artyku³ów z powy¿szego
zakresu tematycznego s¹ z kolei: Waldemar Kunz, Ewa Matuska, Sergiusz
P³oski, Aurelia Polañska oraz Rados³aw Stojek.

Trzeci – ostatni obszar tematyczny zawiera artyku³y na temat efektyw-
noœci komunikacji w organizacji. Autorzy k³ad¹ wiêkszy nacisk na podmioty
komunikacji – nadawcê i odbiorcê oraz treœæ komunikatu i skutki jakie
niesie przygotowany i przekazany komunikat w wymiarze spo³ecznym
i ekonomicznym. Mniejszego znaczenia dopatruj¹ siê natomiast w technice
i œrodkach przekazu informacji. Autorami artyku³ów z tego natomiast ob-
szaru tematycznego s¹: Marek Chrabkowski, Donatas Ditkus, Valentinas
Navickas, Iwona Osmólska, Sylwia Królak, Marek Rutka, Joanna Unter-
schütz oraz Grzegorz Wapiñski.

Wszystkie artyku³y i ich kolejnoœæ zosta³y przedstawione w Zeszycie
Naukowym wed³ug okreœlonego porz¹dku. Otwieraj¹ go rozwa¿ania auto-
rów artyku³ów poœwiêconych prakseologicznemu podejœciu do zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem i organizacjami oraz zasadzie racjonalnego gospodaro-
wania. Wartoœci¹ komplementarn¹ dla tych zagadnieñ staje siê w sposób
naturalny tematyka innowacyjnoœci i wiedzy jako œrodków i celów albo te¿
strategii rozwoju dzia³alnoœci. Ca³oœæ materia³u zamykaj¹ zaœ rozwa¿ania
na temat komunikacji w organizacji, jej przyczynach, skutkach i warto-
œciach, jakie niesie ze sob¹ w przestrzeni wielowymiarowego podejœcia
do zarz¹dzania. Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e wszystkie trzy obszary te-
matyczne, zarówno rozpatrywane osobno, jak i powi¹zane w jedn¹ ca³oœæ
przyczyniaj¹ siê do powodzenia podejmowanych dzia³añ w skali czy to wy-
branego fragmentu dzia³alnoœci, czy te¿ dzia³alnoœci ogó³em przedsiêbior-
stwa czy organizacji.
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Bior¹c pod uwagê, ¿e wiedza na tematy zwi¹zane z zarz¹dzaniem jest
wci¹¿ ceniona w œwiecie, a przez to te¿ gromadzona i przetwarzana, nale¿y
przypuszczaæ ¿e i ten oddany w Pañstwa rêce Zeszyt Naukowy potwierdzi
tê tezê. Dostarczy bowiem cennej wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapozna
z aktualnymi zagadnieniami, problemami i sposobami radzenia sobie z nimi,
zaprocentuje w procesie poszukiwania nowych pomys³ów i rozwi¹zañ
oraz zaowocuje nowymi publikacjami w najbli¿szej przysz³oœci. Ka¿demu
bowiem, kto ma wiedzê, bêdzie dodane, tak ¿e wiêcej jej mieæ bêdzie. Wiêcej
mieæ bêdzie tak¿e doœwiadczenia i wiêcej wymiernych korzyœci.

     Sergiusz P³oski
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In global competitive economy we deal with many phenomina of socio-
economic nature which make or even force enterprises to undertake speci-
fic actions. Nowadays we can observe low oil prices in the world markets
and we may predict this tendency to continue for a longer period of time.
There are serious speculations on currency reserves and possibility of euro
substituting US dollar in international transactions. In local (state)econo-
mies there are also other phenomina worth noticing. In Polish economy we
can observe deflation. Polish zloty exchange rate is falling.These and other
issues bring both positive or negative effects to operations and economic
results of enterprises.For example: the fall of Polish zloty exchange rate
is profitable for exporters but makes import operations less profitable as
well as lowers the spending capacity of Polish citizens and thus reduces
the internal spending demand.

Due to changes in their surroundings entrepreneurs are forced to adapt
to them, at the same time gaining practical knowledge in management.
That is why the statement that a change is a constant feature of any busi-
ness activity is always present in their operations.

In order to help you find answers to lots of questions and problems we all
face and to handle in a better way practical economy issues University
of Business and Administration in Gdynia is publishing another Academic
Notebook (no.22) dealing with the field of management.It is addressed
to entrepreneurs, managers,advisors,academic teachers and students.

In this publication various views, based on business practice and rese-
arch, have been presented. As the views on management issues are wide-
ranging we can truly state that the approach to the presented topics
is interdisciplinary. Thus, aside with strictly managerial views, there are
also economic, psychological, legal and other approaches. It results in a mul-
tisided view of the issues, which helps the reader gain complementary know-
ledge and provides them with greater possibilities of finding new solutions
to the problems they face.

There are 18 articles altogether.The topics are varied with regard to the
contents and types of research carried out. They can, however, be divided
into three main areas. The first one covers optimal management of resources
with the stress on optimal management. The authors stress on one hand
pracseological approach to managing an enterprise and an organization

INTRODUCTION
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and their effective operations, on the other hand present quantative tools
(methods, models, indicators) making their assumptions more business-
like. The authors are: Kazimierz Dendura, Piotr Dwojacki, Krzysztof
Ficoñ, Jerzy Górski, Wojciech Soko³owski and Krzysztof Zió³kowski.

The second group of articles covers innovative aspects and knowledge
that have practical application in an enterprise or organization activities.
Therefore ,the articles deal with upgrading qualifications, organization deve-
lopment and strategies as well as business objectives and ways to achieve
them. The authors are: Waldemar Kunz, Ewa Matuska, Sergiusz P³oski,
Aurelia Polañska and Rados³aw Stojek.

The third area of interest in the publication covers articles on effective
communication in a business organization.

The authors specially stress the subjects of the communication process-
the sender and the receiver as well as the contents and the social and eco-
nomic outcome of the message. Technology and media presenting the mes-
sage are of lesser importance. The authors of these articles are: Marek
Chrabkowski, Donatas Ditkus, Valentinas Navickas, Iwona Osmólska,
Marek Rutka, Joanna Unterschutz, Grzegorz Wapiñski.

All the articles of the Academic Notebook are presented in a clearly de-
fined order. The Notebook starts with articles by authors dealing with prac-
seological approach of managing an enterprise and organization and their
effective operations. Consequently, the articles on innovation and know-
ledge as objectives and ways of strategy of organization development give
the complimentary value to these issues. The publication closes with a dis-
cussion on communication in an organization,its causes,results and values
in the area of multidimensional approach to management. It should be
noted that all these three areas, both discussed seperately or together, help
making successful decisions in particular business areas as well as in total
activities of an enterprise or an organization.

Taking into consideration that knowledge on management is still appre-
ciated, and thus gathered and processed in the world we do hope that
the Academic Notebook will become useful to you.

It will provide you with both teoretical and practical knowledge, make
you familiar with current economic issues, problems and solutions how to
deal with them, give you thoughts for new ideas and hopefully create new
publications in the near future. As everybody who has some economic know-
ledge will be able to gain some more measurable benefits from our publi-
cation.

Sergiusz P³oski



15

Sergiusz P³oski: Introduction

Kazimierz DENDURAKazimierz DENDURAKazimierz DENDURAKazimierz DENDURAKazimierz DENDURA

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
IMPLIKACJE ZARZ¥DZANIA

BEZPIECZEÑSTWEM STATKU

S³owa kluczowe: audit, armator, automatyzacja, bezpieczeñstwo morskie,
eksploatacja, e-nawigacja, kompetencje, inspekcja, klasyfikator, nadzór,
normalizacja, ocena, przegl¹d, standard, utrzymanie statku, ryzyko, za³oga,
zarz¹dzanie.

STRESZCZENIE

W artykule pokazano przyczyny i skutki normalizacji prawnej oraz stan-
daryzacji technicznej w ¿egludze morskiej. Globalny charakter ¿eglugi
wymusza harmonizacjê miêdzynarodowych i lokalnych aktów prawnych.
Jednak¿e zmiany technologiczne oraz miêdzynarodowa normalizacja i stan-
daryzacja w budowie statków oraz ogólny rozwój œrodków ³¹cznoœci pozwa-
laj¹ armatorom odnosiæ korzyœci tak¿e przez specjalizacjê i automatyzacjê
statków. St¹d powstaj¹ nowe, niezbywalne obowi¹zki armatora, by braæ
pod uwagê tak¿e zdatnoœæ statku do ¿eglugi oraz jego bezpieczeñstwo.
Te dwa aspekty (globalne zobowi¹zania i lokalne wartoœci) wymagaj¹ har-
monizacji interesu publicznego i partykularnego poprzez zapewnienie
bezpieczeñstwa ¿eglugi. St¹d szczególnego znaczenia nabiera podejœcie
systemowe w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem statku. Tak¿e komputerowe
wspomaganie technicznej eksploatacji statku oraz przewidywana automa-
tyzacja nawigacji stwarzaj¹ nowe ryzyka, wymagaj¹ce uwzglêdnienia
w tworzeniu prawa morskiego.

Wprowadzenie

W artykule zastosowano metodê porównawcz¹ do prezentacji i oceny
wyników badañ.

Przywo³ane w artykule wyniki badañ w³asnych autora w latach 1974-
-2004 skonfrontowano z najnowszymi tendencjami w eksploatacji statków
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oraz wymaganiami IMO (International Maritime Organization) z 2015 roku,
dotycz¹cymi bezpieczeñstwa ¿eglugi i ochrony œrodowiska1. Zmieni³y siê
bowiem co najmniej dwa „pokolenia” statków – ale wdra¿anie teraz wy-
stêpuj¹cych ju¿ kilkadziesi¹t lat temu tendencji pozwala przewidywaæ,
¿e i wspó³czesne kierunki zmian s¹ realne (np. automatyzacja nawigacji
czy monitorowanie energetycznej efektywnoœci statków), gdy¿ pozwalaj¹
na skuteczne i efektywne wykorzystanie przez armatora nowych techno-
logii w transporcie morskim – stwarzaj¹c zreszt¹ te¿ nowe ryzyka.

Nowe technologie w napêdzie statku (od galer wios³owych, ¿aglowców
do zmechanizowanych i zautomatyzowanych si³owni okrêtowych) powodo-
wa³y si³¹ rzeczy zmiany kwalifikacji cz³onków za³ogi oraz organizacji pracy
na statku. Poniewa¿ za³oga statku jest w du¿ym stopniu „czarn¹ skrzynk¹”
(otoczon¹ dodatkowo aur¹ stereotypów, mitów i wrêcz „szamañstwa”2)
dla badaczy z zewn¹trz, wiêc autor znalaz³ w piœmiennictwie niewiele pu-
blikacji naukowych o pracy za³óg statków morskich. Przy okazji powsta³o
nowe pytanie do dalszych badañ: na ile sztuka (tutaj – literackie dzie³o
Karola Olgierda Borchardta) – pokazuj¹c komediowy obraz rzeczywisto-
œci3 – nie tylko motywuje do wyboru zawodu marynarza, ale i upowszech-
nia karykaturalne wzorce wartoœci i zachowañ4.

W badaniach empirycznych autor wykorzysta³ narzêdzia proponowane
w literaturze do badania i organizowania pracy, które – w ocenie Zofii
Miko³ajczyk – „ró¿ni¹ siê […] miêdzy sob¹ jedynie liczb¹ etapów i stopniem
szczegó³owoœci, ale ich istota pozostaje bez zmian”5.

1 W artykule nie dyskutowano takich pojêæ jak „techniczna eksploatacja statku”, „proces”
czy rodzaje nadzoru: techniczny, klasyfikacyjny (przegl¹dy), pañstwowy (inspekcje) oraz kon-
troli lub auditu. Zob.: K. Dendura, Techniczna eksploatacja statku – zakres pojêciowy,
„Budownictwo Okrêtowe”, 1983, nr 6, s. 295–297; K. Dendura Pojêcie, struktura i analiza
procesu [w:] Materia³y konferencji: Procesowe zarz¹dzanie jakoœci¹ w praktyce, Normy
ISO 9000:2000. Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk 26-28.02. 2001, s. 28–40; K. Dendura,
Uwagi na temat znaczenia terminów: inspekcja, przegl¹d, nadzór, dozór, „Budownictwo
Okrêtowe”, 1998, nr 1, s. 29–30.

2 Zob.: K.O. Borchardt, Szaman morski, Miniatura, Gdynia 2005; J. Micklethwait, A. Woold-
ridge, Szamani zarz¹dzania, Zysk i S-ka, Poznañ 2000; S.K. King, Szaman miejski, KOS,
Katowice 2010.

3 E. Goffman, Cz³owiek w teatrze ¿ycia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
4 K. Dendura, Szaman morski – wzorzec czy ostrze¿enie, „Akademicki Kurier Morski –

Akademia Morska w Gdyni”, 1998, nr 17, s. 11–12. Zob. tak¿e: K. Dendura, Syreni œpiew
morza, „Akademicki Kurier Morski – Akademia Morska w Gdyni”, 1998, nr 18, s. 21–22;
K. Dendura, Narcyz morski, „Akademicki Kurier Morski – Akademia Morska w Gdyni”,
1998, nr 19, s. 24–25.

5 Z. Miko³ajczyk, Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemys³u, PWE,
Warszawa 1973, s. 1.
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Do badania pracy cz³onków za³ogi statku autor zastosowa³, oprócz obser-
wacji uczestnicz¹cej, tak¿e w³asne narzêdzia badawcze:

• arkusz obserwacyjny indywidualnej fotografii dnia pracy,
• arkusz rejestracji kontaktów, podjêtych decyzji i wydanych poleceñ,
• arkusze do badania struktury kontaktów na stanowisku pracy,
• zestawy pytañ zadawanych podczas rozmów z pracownikami s³u¿b ar-

matora oraz cz³onkami za³óg statków6.

W arkuszu „Struktura kontaktów na stanowisku pracy” cz³onkowie za³ogi
zapisywali, w jakich sprawach kontaktuj¹ siê z innymi cz³onkami za³ogi,
np. kucharz z kapitanem czy starszym mechanikiem. Wymienian¹ w arku-
szach treœæ kontaktów oceniano pod wzglêdem ich celowoœci w danym czasie
na zajmowanym stanowisku oraz czêstotliwoœci ich wykonywania. Porówny-
wano tak¿e zapisy uczestników interakcji – na ile siê pokrywaj¹. Dziêki
temu ograniczono subiektywizm cz³onków badanych za³óg kilkunastu stat-
ków podczas rejsów badawczych; wyniki tych badañ zawarto w przywo³a-
nych publikacjach.

W badaniu interakcji (sieci kontaktów, sposób inicjacji i odpowiedzi)
zastosowano trzywarstwowy model analizy interakcji:

• cele praktyczne lub symboliczne, znaczenia interakcji symbolicznych,
motywy

• interakcji: zadaniowa, wymiana i uzgodnienie opinii, subiektywne pod-
trzymanie lub podwy¿szanie pozycji (w tym dystansu w³adzy, wyra¿enie
emocji),

• podstawy organizacyjno-prawne i formalne, kompetencje w interakcji
(perspektywa funkcjonalna),

• perspektywa aksjologiczna i spo³eczna uczestników interakcji: wartoœci,
paradygmaty poznawcze, stereotypy spo³eczne ról i zachowañ itp.

Ta metoda badañ etnograficznych pozwoli³a te¿ zebraæ œrodowiskowe
okreœlenia – wprawdzie lapidarne, ale cytowane tutaj w artykule jako
materia³ empiryczny z badañ terenowych. Metoda ta jest obecnie rozwi-
jana w badaniach kultury organizacji jako podejœcie etnologiczne, gdzie
tutaj wzglêdnie izolowanym „plemieniem” by³a za³oga statku z „szamanem”
na czele7.

6 K. Dendura Metody i narzêdzia badania organizacji pracy za³ogi statku, „Zeszyty Naukowe
WSM w Gdyni”,1980, Zeszyt 5, s. 25–38; K. Dendura, Metodyka badania organizacji
technicznej eksploatacji statku, „Budownictwo Okrêtowe”, 1984, nr 4, s. 155–157.

7 M. Kostera, Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2003; M. Kostera, Organizacje
i archetypy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
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Wprawdzie w literaturze podkreœla siê8, ¿e z jednej strony b³êdy cz³on-
ków za³ogi s¹ najistotniejsz¹ przyczyn¹ wypadków morskich, z drugiej jed-
nak nie pamiêta siê, ¿e to skuteczne reakcje cz³onków za³ogi zapobieg³y
trudnej do okreœlenia liczbie wypadków. Ponadto dotychczas armator ubez-
piecza³ siê od „b³êdów za³ogi” i w orzecznictwie z trudem dopatrywano siê
winy armatora, ¿e zatrudni³ tak¹ za³ogê. Dlatego nieprzypadkowo stoso-
wano okreœlenie: „statek z oczu – statek z g³owy”.

Czynnik ludzki (charakterystyczne, ¿e u¿ywa siê okreœlenia „human fac-
tor ”, a nie „human resorce”) wp³ywa na ryzyko tutaj w trzech aspektach:
negatywnie poprzez b³êdy, i pozytywnie – poprzez skutki w³aœciwych reak-
cji oraz poprzez dzia³ania zapobiegawcze. W literaturze i prawie jeszcze
ma³o jest jednak dostrzegane znaczenie dzia³añ zapobiegawczych, zwi¹-
zanych z techniczn¹ eksploatacj¹ statku. Tymczasem potrzebna jest nie-
ustanna prewencja, pozwalaj¹ca utrzymaæ w³aœciwy poziom bezpieczeñ-
stwa przez prace „profilaktyczne”. Wprawdzie liczne urz¹dzenia pomoc-
nicze s¹ dublowane lub maj¹ po³¹czenia awaryjne, jednak i t¹ drog¹ trudno
uzyskaæ niezawodnoœæ w granicach dopuszczalnego ryzyka. St¹d niezbêd-
na jest ci¹g³a „rewitalizacja” statku i jego urz¹dzeñ, niepoddaj¹ca siê
mechanizacji i automatyzacji

Niedocenianie dzia³añ zapobiegawczych (powoduj¹ koszty, a nie widaæ
korzyœci) wynika z uproszczonego, behawiorystycznego paradygmatu postrze-
gania zachowañ cz³owieka (bodziec-reakcja), w którym ma³o jest miejsca
na wyobraŸniê, przewidywanie i dzia³ania zapobiegawcze (bez „bodŸca”).
Zreszt¹ nadzór nad bezpieczeñstwem statków przez klasyfikatora, FS (Flag
State), RO (Recognized Organization) czy PSC (Port State Control) te¿ jest
w istocie dzia³aniem profilaktycznym, zapobiegawczym, aby armator i za-
³oga statku nie oszczêdzali zanadto na kosztach eksploatacji.

Ponadto wyników prac zapobiegawczych (kontroli, diagnostyki, konser-
wacji, przegl¹dów, remontów) „nie widaæ”, gdy¿ jest tylko utrzymany w³a-
œciwy stan urz¹dzeñ; „widaæ” zaœ wyraŸnie koszty tych prac i koszty p³ac.
Dlatego te¿ armator niekiedy „zaje¿d¿a” statek przed sprzeda¿¹, mimo
¿e w dokumentach statku wszystko siê zgadza z wymaganiami; szerzej
omówiono ten w¹tek, charakteryzuj¹c status i praktyki RO.

Wszyscy zainteresowani us³ugami w transporcie morskim oczekuj¹ nie
tylko skutecznoœci i efektywnoœci swej dzia³alnoœci, ale tak¿e bezpieczeñ-
stwa swych interesów i minimalizacji ryzyka, powodowanego przez innych
uczestników procesów (a nie tylko strony umów, uczestnicz¹ce w ³añcuchu
us³ug)9. Najbardziej zaœ zainteresowana jest (a przynajmniej powinna byæ)

8 A.-M. Chauvel, Managing Safety and Quality in Shipping: A guide to ISM-ISO 9002-
TQM, The Nautical Institute, London 1997, s. 10.

9 K. Ficoñ, Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, Bel Studio, Warszawa 2010.
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za³oga statku – nara¿ona wrêcz na utratê zdrowia lub ¿ycia. Wprawdzie
armatorzy maj¹ swoje standardy i procedury w zakresie zarz¹dzania stat-
kami, ale bez zaanga¿owania i zaufania pracowników mo¿na zgodnie z prze-
pisami uprawiaæ nawet „strajk w³oski”.

Ponadto pracownik armatora mo¿e mieæ, jak wspomniano – tradycyjne
podejœcie: ”statek z oczu – statek z g³owy” i po godzinach pracy zamykaj¹c
szuflady biurka przestaje myœleæ o statku. Natomiast bezpoœrednio na statku
wykonywana jest jego obs³uga nieustannie, ca³¹ dobê i w ró¿nych warun-
kach otoczenia – musi wiêc stale byæ kompetentna i odpowiedzialna. Dlatego
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w ¿egludze godzi te dwie ró¿ne perspektywy
widzenia zadañ statku i ryzyka zwi¹zanego z eksploatacj¹ ruchomego obiek-
tu technicznego: perspektywê pracowników armatora i perspektywê cz³on-
ków za³ogi.

Istotn¹ zmienn¹ niezale¿n¹ jest postêp techniczny, zw³aszcza mechani-
zacja i automatyzacja napêdu oraz pracy za³ogi, a tak¿e rozwój œrodków
³¹cznoœci i komputeryzacja procesów. Globalizacja transportu morskiego
(trwaj¹ca zreszt¹ z natury od tysi¹cleci) oraz rosn¹ce natê¿enie ruchu stat-
ków i pogoñ za efektywnoœci¹ ekonomiczn¹ wymusi³y – dla zmniejszenia
ryzyka kolizji – regulacjê ruchu statków na szczególnie uczêszczanych akwe-
nach, zaœ u armatorów i na statkach – standaryzacjê i formalizacjê zadañ
i kompetencji. Nie wszystkie jednak dzia³ania i sytuacje mo¿na przewi-
dzieæ i opisaæ w instrukcjach i procedurach.

Przypomnieæ te¿ nale¿y o demograficznych aspektach bezpieczeñstwa
¿eglugi. Na œwiecie jest ponad 100 000 statków i oko³o pó³ miliona oficerów.
Przewiduje siê, ¿e do 2030 roku oko³o 150.000 oficerów przejdzie na emery-
tury i ju¿ z tego wynika, ¿e bêdzie potrzeba oko³o 10.000 rocznie nowych
oficerów. Tymczasem przy przewidywanym wzroœcie transportu morskiego
o 70% zapotrzebowanie roczne wyniesie na oko³o 40.000 oficerów, zaœ
przy tylko 35% – niemal 25.000. To wskazuje na skalê rysuj¹cych siê pro-
blemów z obsadzeniem statków wykwalifikowanymi oficerami i tak¿e dla-
tego jest teraz tak du¿y nacisk na wykorzystanie nowych technologii
w ¿egludze – na coraz mniejsze za³ogi o coraz wy¿szych kompetencjach,
pracuj¹ce w warunkach nadzorowanych przez konwencje socjalne (teraz
przyjête) o czasie pracy i odpoczynku10.

10 Przyjêcie Aktu Koñcowego oraz wszelkich instrumentów, rezolucji i zaleceñ wynikaj¹cych
z prac konferencji. Akt koñcowy Konferencji Stron Miêdzynarodowej Konwencji o wymaga-
niach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania œwiadectw i pe³nienia wacht (STCW)
z 1978 r. Manila 21-26.6. 2010 Tekst przyjêty przez Konferencjê, http://bip.transport.gov.pl/
pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_inne/stcw/px_stcw_manila_pl.pdf, [dostêp: 25.04.
2015]. Zob. tak¿e: Information STCW 2010 Manila Amendments by Falck, https://falck-
stcw.wordpress.com/, [dostêp: 25.04.2015].
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Na tym materialnym tle wrêcz dramatyczne s¹ niektóre spo³eczne skutki
tych zmian, zw³aszcza w kulturze organizacyjnej i kulturze bezpieczeñstwa
(w tym: kierowania i ³adu spo³ecznego na statku). Otó¿ ju¿ od dziesiêcioleci
„na l¹dzie” zauwa¿a siê u kierowników napiêcie pomiêdzy uprawnieniami
a faktycznymi kompetencjami. Stanis³aw Kowalewski tak to definiowa³
przed laty: „Jednym z najistotniejszych przejawów kryzysu struktur hie-
rarchicznych jest szybko rosn¹ca ró¿nica miêdzy tym, co prze³o¿ony ma
prawo robiæ, a tym, co robiæ potrafi. Prawa jego pozostaj¹ nieuszczuplone,
a mo¿liwoœci dzia³ania malej¹”11.

Podobnie uwa¿a wspó³czeœnie Andrzej Krzysztof KoŸmiñski: „¯eby zostaæ
przywódc¹, to najpierw trzeba mieæ mo¿liwoœæ ruchu. Je¿eli ¿yje siê w œwiecie
spó³ki, nie mówi¹c o pañstwie, to bardzo trudno jest wykazaæ siê przywódz-
twem, poniewa¿ ma siê mocno zawê¿one”12. Autor ten wœród ró¿nych przy-
czyn ograniczenia przywództwa (organizacyjne, zasobowe, etyczne, kultu-
rowe, emocjonalne, motywacyjne, informacyjne, sytuacyjne itp. ) wymienia
te¿ – tak istotne na statku morskim – „ograniczenia instytucjonalno-kom-
petencyjne, wi¹¿¹ siê z formalnie posiadanymi uprawnieniami”13.

Warto tutaj dodaæ, ¿e – podobnie jak na statku – „ograniczenia instytu-
cjonalno-kompetencyjne tkwi¹ w formalnoprawnym systemie, w którym
funkcjonuje lider, i w jego osobistych uprawnieniach”14.

Oprócz przyczyn obiektywnych (np. niespójnoœæ odpowiedzialnoœci okre-
œlonej w ISM (International Safety Management) Code oraz kompetencji
okreœlonych w STCW (Standard on Training, Safety and Watchkeeping),
na statku istotne skutki powoduje zró¿nicowanie specjalizacyjne („mówi¹
ró¿nymi jêzykami”) i separacja wrêcz ju¿ podczas studiów w odrêbnych
domach akademickich. A.K. KoŸmiñski tak okreœla te przyczyny trudnoœci
w komunikacji: „Niekiedy na przeszkodzie staje specjalistyczny jêzyk tech-
niczny lub prawny. Komunikacja ma byæ jednak dwustronna – Ÿle komuni-
kuj¹ siê ci, którzy niechêtnie s³uchaj¹. Jeœli siê nie wyka¿e zdolnoœci sk³on-
noœci do s³uchania, to prawdopodobieñstwo b³êdu kardynalnego jest bardzo
du¿e. Najwa¿niejszymi blokadami s³uchania s¹ z kolei wspomniane wy¿ej
emocje, m.in. nadmierna pewnoœæ siebie, narcyzm, obawa przed konku-
rencj¹”15.

11 S. Kowalewski, Prze³o¿ony – podw³adny w œwietle teorii organizacji, PWE, Warszawa
1967, s. 283–284.

12 A. K. KoŸmiñski, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Poltext, Warszawa
2013, s. 211.

13 Ibidem, s. 231.
14 Ibidem, s. 222.
15 Ibidem, s. 198–199.
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Tak wiêc racjonalnoœæ ludzi (z natury ograniczona, subiektywna i –
na szczêœcie – zmienna) jest na statku szczególnie uwarunkowana. Z drugiej
strony – za³ogi statków s¹ naturalnymi, wyodrêbnionymi „laboratoriami
spo³ecznymi” i mog¹ byæ wdziêcznymi obiektami badañ, dotycz¹cych tak¿e
przywództwa. Wyniki tych badañ empirycznych autor ju¿ publikowa³ w pra-
cach kwalifikacyjnych16.

Inspiracj¹ do konfrontacji wyników w³asnych badañ empirycznych
ze wspó³czesnymi tendencjami „na morzu” by³o te¿ uwzglêdnianie przez IMO
i UE praktycznych zastosowañ przez armatorów nowych rozwi¹zañ tech-
nicznych, stosowanych i sprawdzonych „na l¹dzie”; od stuleci bowiem tech-
nika wkracza z l¹du na morze, zaœ na l¹d wracaj¹ problemy organizacyjne
i prawne. Dlatego w artykule najpierw zwrócono uwagê na normalizacjê
(prawn¹ i techniczn¹) w ogóle w transporcie morskim oraz wynikaj¹c¹ st¹d
formalizacjê i standaryzacjê (umów, procedur, urz¹dzeñ, kompetencji itp).
Na ogó³ bowiem nie uœwiadamiamy sobie, ¿e podstaw¹ ³adu spo³ecznego
jest ³ad prawny17, harmonizuj¹cy interes publiczny z interesami partyku-
larnymi oraz ³ad w standardach, pozwalaj¹cy harmonizowaæ dzia³alnoœæ
praktyczn¹18. Niekiedy jednak standaryzacja wprawdzie pozwala na „swo-
bodny przep³yw…” (jak w fizyce, zgodnie z prawami grawitacji lub ró¿nicy
ciœnieñ), to jednak w procesach spo³ecznych – gdzie „przep³yw” wynika
z gry interesów i si³ (oraz motywacji) mo¿na raczej mówiæ o „swobodnym
zasysaniu”19.

W dalszej kolejnoœci w artykule wskazano na zmieniaj¹ce siê obowi¹zki
armatora w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem statku (ISM Code) oraz zwi¹zane
z tym alternatywne systemy utrzymania i nadzoru urz¹dzeñ technicznych
statku jako obiektu s³u¿¹cego do transportu ³adunku drog¹ morsk¹. St¹d
te¿ zaprezentowano równie¿ przygotowania IMO i UE do wprowadzenia
e-nawigacji jako s³u¿¹cej nie tylko bezpieczeñstwu ¿eglugi, ale tak¿e jako
sposób obni¿enia kosztów eksploatacji statku przez nawigacjê prowadzon¹
zdalnie. Dlatego te¿ szczególnego znaczenia nabiera nie tylko odpowiedzial-
noœæ armatora za bezpieczeñstwo eksploatacji statku, ale tak¿e odpowie-

16 K. Dendura, Postêp techniczny a organizacja pracy i kwalifikacje za³ogi statku, „Zeszyt 3”,
SSMM, Gdynia 1981, s. 131. K. Dendura, Usprawnianie organizacji technicznej eksplo-
atacji statku, WSM, Gdynia 1987, s. 167.

17 R. Tokarczyk, Filozofia prawa, LexisNexis, Warszawa 2009.
18 K. Dendura, Normy systemów zarz¹dzania jako narzêdzie dostosowania organizacji

do wymagañ  [w:] Dostosowanie polskich przedsiêbiorstw i instytucji do wymogów gospo-
darki rynkowej. Relacje z otoczeniem, „Zeszyty Naukowe UG: Organizacja i zarz¹dza-
nie”, Zeszyt Nr 17, Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2003, s. 59–78.

19 K. Dendura, Standardy jakoœci – narzêdzie zniewolenia czy sukcesów?, „ABC Jakoœci –
Quality Review”, 2004, nr 1, s. 56–63.
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dzialnoœæ za nadzór nad bezpieczeñstwem ¿eglugi przez instytucje pañstwa
bandery i pañstwa portu – co zaznaczono w koñcowej czêœci artyku³u.

W podsumowaniu zawarto – zas³uguj¹ce na uwagê – g³ówne problemy,
zwi¹zane z bezpieczn¹ eksploatacj¹ statku. Dotychczas bowiem skupiano
siê przewa¿nie na handlowej eksploatacji statku; obecnie jednak bezpie-
czeñstwo statku zale¿y od jego technicznej eksploatacji (przez armatora
i za³ogê).

Normalizacja i standaryzacja w transporcie
morskim

Myœlenie o bezpieczeñstwie statków rozwija³o siê od oceny nowych zda-
rzeñ, ich interpretacji oraz ustalenia przyczyn do rozwoju wymagañ praw-
nych i technicznych, dotycz¹cych statecznoœci statków czy wolnej burty –
ujêtych w konwencje: SOLAS, Marpol itp.

To doprowadzi³o – podobnie jak w przemyœle – do zauwa¿enia znaczenia
kompetencji i organizacji pracy nie tylko dla ich skutecznoœci i efektywno-
œci pracowników, ale tak¿e dla bezpieczeñstwa: procesów i pracowników.
Otworzy³o to w ¿egludze now¹ perspektywê widzenia eksploatacji statku:
tak¿e za pomoc¹ standardu systemu zarz¹dzania (bezpieczn¹ eksploatacj¹
statku). Wykorzystano tutaj systemowe i procesowe podejœcie w zarz¹dza-
niu jakoœci¹, w tym – formalizacjê procesów oraz sprzê¿enia zwrotne: audity
wewnêtrzne, dzia³ania koryguj¹ce i zapobiegawcze oraz przegl¹dy skutecz-
noœci i efektywnoœci systemu. Wymagane obecnie w zarz¹dzaniu jakoœci¹
uwzglêdnianie mo¿liwych ryzyk i dzia³añ zapobiegawczych powoduje,
¿e organizacja musi tak¿e przewidywaæ co siê mo¿e zdarzyæ, a nie tylko
co musi wykonaæ.

Ponadto statek w systemie zarz¹dzania jest elementem struktury orga-
nizacyjnej armatora, a nie samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹. To zaœ
wymaga spójnego wspó³dzia³ania s³u¿b technicznych i operacyjnych arma-
tora, wspó³czeœnie wyodrêbniaj¹cych siê jako specjalistyczne jednostki or-
ganizacyjne. Powsta³a wiêc koniecznoœæ ustalenia odpowiedzialnoœci za ca-
³oœciowe bezpieczeñstwo statku, co rozwi¹zano za pomoc¹ wymagañ ISM
Code (globalnej normalizacji prawnej).

Odchodzenie od specyfiki („odczarowanie”) ¿eglugi w kierunku norma-
lizacji prawnej20 i technicznej pozwala na standaryzacjê (wymagañ,
procedur, zasobów itp.) przy zachowaniu racjonalnych kryteriów ich zró¿-

20 Przyjêto tutaj jako „normy prawne” upraszczaj¹ce okreœlenie na wszystkie akty prawne,
przepisy, konwencje, rezolucje, wytyczne itp.
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nicowania, stosownie do potrzeb i okolicznoœci. Szczególnie przy miêdzyna-
rodowym i wielokulturowym charakterze transportu morskiego maleje zna-
czenie jego narodowych, lokalnych tylko wymagañ (prawnych i technicznych).
St¹d i np. w prawie lokalnym musz¹ byæ przywo³ywane globalnie obowi¹zu-
j¹ce akty prawne i dokumenty (np. IMO) oraz standardy techniczne (w tym
normy ISO, dotycz¹ce zarz¹dzania), uzupe³niane tylko o dodatkowe, lokalne
(UE lub pañstwowe) szczegó³y wdro¿eniowe.

Uzgadnianie sprzecznych interesów (np. kosztów utrzymania statku
przez armatora oraz interesu publicznego, jakim jest bezpieczeñstwo ¿e-
glugi) odbywa siê przede wszystkim poprzez normy IMO, przyjête na zasa-
dzie konsensu.

Samo pojêcie normy zosta³o zdefiniowane nastêpuj¹co:
„Norma (wszystkie podkreœlenia – autor) – dokument przyjêty na zasa-

dzie konsensu i zatwierdzony przez upowa¿nion¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ ustalaj¹cy – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady,
wytyczne lub charakterystyki odnosz¹ce siê do ró¿nych rodzajów dzia³alno-
œci lub ich wyników i zmierzaj¹cy do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rz¹dkowania w okreœlonym zakresie. UWAGA! Zaleca siê, aby normy by³y
oparte na osi¹gniêciach zarówno nauki, techniki, jak i praktyki oraz mia³y
na celu uzyskanie optymalnych korzyœci spo³ecznych”21.

Zdefiniowano równie¿ w tej normie pojêcie konsens: „konsens – ogólne
porozumienie, charakteryzuj¹ce siê brakiem trwa³ego sprzeciwu znacz¹cej
czêœci zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnieñ, osi¹gniête
w procesie rozpatrywania pogl¹dów wszystkich stron zainteresowanych
i zbli¿enia przeciwstawnych stanowisk”22.

Szczególnie aktualne w transporcie morskim – ze wzglêdu na jego glo-
balny charakter – jest okreœlenie celów, którym normalizacja ma s³u¿yæ:
1) „racjonalizacji produkcji i us³ug poprzez stosowanie uznanych regu³ tech-

nicznych lub rozwi¹zañ organizacyjnych;
2) usuwaniu barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu;
3) zapewnieniu ochrony ¿ycia, zdrowia, œrodowiska i interesu konsumentów

oraz bezpieczeñstwa pracy;
4) poprawie funkcjonalnoœci, kompatybilnoœci i zamiennoœci wyrobów, pro-

cesów i us³ug oraz regulowania ich ró¿norodnoœci;
5) zapewnieniu jakoœci i niezawodnoœci wyrobów, procesów i us³ug;
6) dzia³aniom na rzecz uwzglêdnienia interesów krajowych w normalizacji

europejskiej i miêdzynarodowej;

21 PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny zwi¹zane – Terminologia ogólna.
22 Ibidem.
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7) u³atwianiu porozumiewania siê przez okreœlanie terminów, definicji,
oznaczeñ i symboli do powszechnego stosowania”23.

W normalizacji krajowej (podobnie jak i miêdzynarodowej – prowadzo-
nej np. przez ISO czy IMO) stosuje siê zasady, podtrzymuj¹ce ³ad prawny
i spo³eczny:
1) „jawnoœci i powszechnej dostêpnoœci;
2) uwzglêdniania interesu publicznego;
3) dobrowolnoœci uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania

norm;
4) zapewnienia mo¿liwoœci uczestnictwa wszystkich zainteresowanych

w procesie opracowywania norm;
5) konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treœci norm;
6) niezale¿noœci od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy inte-

resów;
7) jednolitoœci i spójnoœci postanowieñ norm;
8) wykorzystywania sprawdzonych osi¹gniêæ nauki i techniki;
9) zgodnoœci z zasadami normalizacji europejskiej i miêdzynaro-

dowej”24.

Przytoczone powy¿ej cele i zasady normalizacji pozwalaj¹ dostrzec i do-
ceniæ szczególn¹ rolê IMO oraz znaczenie nieustannego rozwoju w Polsce
prawa morskiego – mimo ju¿ tylko œladowego potencja³u w³asnego w trans-
porcie morskim. Jako FS ma bowiem obowi¹zki wobec wszystkich statków,
zawijaj¹cych do portów krajowych. St¹d te¿ wynika obowi¹zek wdra¿ania
wymagañ IMO i UE, nawet gdy pañstwo – strona konwencji – nie posiada
w³asnych statków i wykorzystuje tylko porty i pla¿e25.

Poprzez harmonizacjê interesów stron oraz interesu publicznego (bez-
pieczeñstwa ¿eglugi) uzyskany jest konsens, ujêty w formy ogólne prawa
(konwencje, kody, kodeksy, ustawy) i formy szczegó³owe (rozporz¹dzenia,
standardy, procedury). Konsens26 zaœ pozwala oczekiwaæ i przewidywaæ
(chocia¿ ich nie gwarantuje) decyzje i zachowania ludzi. Konsens bowiem
nie eliminuje do koñca ryzyka, wynikaj¹cego z niepe³nej przewidywalnoœci

23 Ibidem, Art. 3.
24 PN-EN 45020:2009 Normalizacja…, Art. 3.
25 St¹d s¹ tak du¿e trudnoœci z wdro¿eniem wymagañ IMO dotycz¹cych np. odbioru wód

balastowych (Balast Water Management). Zob.: Balast Water Management Convention
http://www.classnk.or.jp/hp/en/activities/statutory/ballastwater/ [dostêp: 15.03.2015].

26 K. Dendura, Ontologiczny status zasad i norm zarz¹dzania jakoœci¹, „Problemy Jakoœci”,
2014, nr 2, s. 13–14.
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i zmiennoœci ludzi, a tak¿e z wymuszania (czêstokroæ) konsensu przez grê
interesów i si³ politycznych, pozoruj¹cych „dialog”.

Poniewa¿ wiêkszoœæ wypadków morskich jest powodowanych, jak ju¿
wspomniano, przez „czynnik ludzki” – wiêc w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem
szczególn¹ uwagê skupiono te¿ na normalizacji kwalifikacji i odpowiedzial-
noœci cz³onków za³ogi statku, komunikacji pomiêdzy cz³onkami za³ogi
(oraz z armatorem), formalizacji powtarzalnych dzia³añ i procesów, wrêcz
standaryzacji szkoleñ specjalistycznych i dla okresowego „odnawiania” cer-
tyfikatów kompetencji oraz regularnych æwiczeñ (alarmów) na statkach –
z symulacj¹ potencjalnych zagro¿eñ. Zreszt¹ sama konwencja STCW za-
czyna siê w swej nazwie od s³owa „Standard…”

Dla procesów powtarzalnych szczególnie cenne s¹ bowiem procedury
(standardy dzia³ania), aby nie „uczyæ siê na b³êdach” – zw³aszcza ¿e sk³ad
za³ogi nieustannie siê zmienia, zaœ kontrakty cz³onków za³ogi s¹ coraz krót-
sze: od trwaj¹cych rok (przed laty) do kilkumiesiêcznych (wspó³czeœnie).
Aby wiêc ograniczyæ ryzyko „uczenia siê na b³êdach” armatorzy (szczegól-
nie statków specjalistycznych) nie tylko wymagaj¹ dodatkowych (znorma-
lizowanych przeszkoleñ i certyfikatów (wg znormalizowanych programów
STCW), ale ponadto staraj¹ siê utrzymaæ rotacjê marynarzy na ten sam
lub podobny statek, a tak¿e awansowaæ cz³onków za³óg na statkach tego
samego typu (szczególnie na statkach specjalistycznych: zbiornikowce, ch³o-
dniowce, chemikaliowce, promy itp). Cz³onkowie za³ogi równie¿ unikaj¹
wtedy stresu wynikaj¹cego z koniecznoœci natychmiastowego „uczenia siê”
rozmieszczenia i obs³ugi ró¿nego typu urz¹dzeñ technicznych na statkach27.

Ponadto procedury pisane, wymagane w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem
statku, pozwalaj¹ jednoznacznie okreœliæ (znormalizowaæ) zadania i odpo-
wiedzialnoœæ, algorytmy i warunki dzia³ania, kryteria oceny wyniku, a tak¿e
porz¹dkuj¹ wspó³dzia³anie i komunikacjê ka¿dego z ka¿dym: czego inni
oczekuj¹ od niego i co mo¿e wymagaæ od innych. Powstaje w ten sposób sieæ
znormalizowanych relacji zawodowych w za³odze: relacji dwukierunkowych
(funkcjonalnych), a nie tylko s³u¿bowych (hierarchicznych).

Historycznie rzecz bior¹c, procedury zwyczajowe i przekazywane ustnie
by³y wystarczaj¹ce przy procesach prostych (np. obs³uga ¿agli czy kabe-
stanu rêcznego), ale wobec rosn¹cej z³o¿onoœci i ró¿norodnoœci technicznej
statków oraz p³ynnoœci sk³adu za³óg niezbêdne sta³y siê formalne opisy
obs³ugi ró¿nych urz¹dzeñ na ró¿nych statkach. St¹d od dziesiêcioleci by³a
i jest dostarczana przez producentów urz¹dzeñ znormalizowana dokumen-
tacja techniczno-ruchowa, zawieraj¹ca tak¿e opisowe procedury obs³ugi

27 K. Dendura, Reakcje cz³owieka w warunkach zawodnoœci uk³adu cz³owiek-statek
[w:] Mechanik Okrêtowy, WSM, Gdynia 1981, s. 5–20.
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(np. uruchomienia silnika czy instalacji okrêtowych, obs³ugi w ruchu, prze-
gl¹dów technicznych itp).

Prace te armatorzy tak¿e systematyzowali dla poszczególnych statków
za pomoc¹ harmonogramów, kartotek czy programów komputerowych28.
Obecnie system zarz¹dzania bezpieczeñstwem (ISM Code) wrêcz wymaga
wprowadzenia przez armatora takiego planowania, nadzoru i ewidencji prac
obs³ugowych na statku. Wymaga te¿ prowadzenia auditów systemu zarz¹-
dzania: na statku, u armatora oraz przez armatora na statku. Wówczas
pracownicy mog¹ te¿ mieæ dodatkow¹ satysfakcjê, ¿e zaufanie do nich znaj-
duje potwierdzenie w pozytywnych wynikach auditów.

Wynikaj¹ce zaœ z auditów dzia³ania koryguj¹ce mog¹ byæ wielokierun-
kowe: powrót do przestrzegania procedury, gdy w praktyce nie by³a prze-
strzegana, lub zmiana procedury, aby by³a przydatna. St¹d tak istotne s¹
obecnie kompetencje s³u¿by technicznej armatora, przeprowadzaj¹cej audity
tak¿e na statkach.

Powszechnie znane standardowe (znormalizowane) wymagania i progra-
my nie s¹ ju¿ bowiem intelektualn¹ w³asnoœci¹ armatorów czy oœrodków
szkol¹cych marynarzy (jak to by³o w epoce uczenia siê rzemios³a u mistrza,
który uchyla³ „r¹bka wiedzy tajemnej”), ale s¹ dobrem publicznym, nadzo-
rowanym przez pañstwa. Tak wiêc armator czy oœrodek szkoleniowy nie
musi projektowaæ i patentowaæ swoich rozwi¹zañ (aby nimi konkurowaæ),
ale musi spe³niaæ wymagania ju¿ okreœlone – podobnie jak organizacje sto-
suj¹ standardy zarz¹dzania jakoœci¹. Konkurencyjnoœæ jest teraz przesuniê-
ta na jakoœæ us³ug oraz ich koszt – przy spe³nianiu wymagañ standardów.
Z kolei miêdzynarodowe standardy w transporcie morskim pozwalaj¹ tak¿e
na lokaln¹ kontrolê ich przestrzegania przez PSC („wymagania globalne –
dzia³ania lokalne”). Stwarza to te¿ platformê wymiany doœwiadczeñ (cho-
cia¿by przez powszechn¹ dostêpnoœæ materia³ów IMO czy PSC), umo¿liwia
benchmarking przez porównania do najlepszych. Bardziej bowiem op³aca
siê w d³u¿szej perspektywie monitorowaæ, aktywnie zarz¹dzaæ i zapobie-
gaæ, ni¿ biernie trwaæ i doraŸnie reagowaæ.

Mo¿liwe jest tutaj teraz – oprócz wykonywania znormalizowanych wy-
magañ – tak¿e samodzielne modelowanie komputerowe przez armatora
stanów, procesów i zdarzeñ, analiza „czarnej skrzynki”, analiza statystyczna

28 K. Dendura, Zagraniczne systemy organizacji technicznej eksploatacji statków, „Budow-
nictwo Okrêtowe”, 1984: 1. System Fleetman, nr 5, s. 202–204; 2. System System British
Petroleum, nr 6, s. 246–248; 3. TSAR – Maintenance System, nr 8–9, s. 380-381; 4. System
technicznej eksploatacji statku „Saltech”, „Technika i Gospodarka Morska”, 1984, nr 1,
s. 47–48. Syntetyczne omówienie zagranicznych systemów techniczneej eksploatacji stat-
ków zob.: K. Dendura, Usprawnianie organizacji technicznej eksploatacji statku, WSM,
Gdynia 1987, s. 167.
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czy inne metody heurystyczne oraz twórczego myœlenia. Zw³aszcza rozwój
narzêdzi monitorowania stanu technicznego urz¹dzeñ i procesów pozwala
na okreœlanie tendencji zmian i planowanie prac obs³ugowych, a wiêc utrzy-
manie w³aœciwego stanu technicznego statku – dziœ wa¿nej podstawy bez-
pieczeñstwa ¿eglugi.

Nastêpuje wiêc integracja i harmonizacja (poprzez normalizacjê i stan-
daryzacjê) wyposa¿enia oraz zarz¹dzania wszystkich zainteresowanych
tak¿e na l¹dzie (np. s³u¿b armatora, ³¹cznoœci, meteorologicznych, hydro-
graficznych, bezpieczeñstwa lotniczego, firm us³ugowych czy s³u¿b nadzoru
– klasyfikacyjnego, pañstw bandery czy pañstw portu). Widaæ tutaj wyraŸ-
nie, jak w transporcie morskim postêpuje globalizacja wymagañ prawnych
i technicznych.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e o ile w przemyœle czy us³ugach („na l¹dzie”)
standardy techniczne (normalizacja) od dziesiêcioleci nie budz¹ w¹tpliwoœci29,
to w transporcie morskim standardy zarz¹dzania s¹ wrêcz przemilczane30.
Rozwijane zaœ s¹ w rozporz¹dzeniach bran¿owe standardy dotycz¹ce in-
spekcji, egzaminów czy dzia³alnoœci RO. Przyk³adowo – standardy ISO
czy IMO s¹ nawet fragmentarycznie powtarzane, zamiast ich przywo³ania
oraz uzupe³nienia stosownie do potrzeb ich prawnego wdro¿enia przez FS.

System zarz¹dzania bezpieczeñstwem statku

W zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem statku nadrzêdne jest spe³nienie wy-
magañ publicznych, a nie tylko interesów podmiotów zainteresowanych
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Jednak wszystkie zewnêtrzne przegl¹dy i inspe-
kcje statku (klasyfikatora, pañstwa bandery, portowa, sanitarna, inspekcja
pracy itp) tylko wycinkowo ocenia³y stan statku i za³ogi. Niezbêdne wiêc
okaza³o siê ca³oœciowe i systemowe ujêcie bezpieczeñstwa statku poprzez

29 K. Dendura, Standardy jakoœci – narzêdzie zniewolenia czy sukcesów?, „ABC Jakoœci –
Quality Review”, 2004, nr 1, s. 56–63.

30 DAC-08 Akredytacja jednostek certyfikuj¹cych. Wymagania szczegó³owe, Wydanie 5,
Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa 09.09.2011; DACS-01. PCA  Akredytacja jedno-
stek certyfikuj¹cych systemy zarz¹dzania. Wymagania szczegó³owe, Wydanie 2 – 17.01.
2014; PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodnoœci – Wymagania dotycz¹ce dzia³ania
ró¿nych rodzajów jednostek przeprowadzaj¹cych inspekcje; PN-EN ISO/IEC 17021:2011
Ocena zgodnoœci. Wymagania dla jednostek prowadz¹cych audity i certyfikacjê systemów
zarz¹dzania; PN EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodnoœci. Ogólne wymagania dotycz¹ce
jednostek certyfikuj¹cych osoby; PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania doty-
cz¹ce kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcuj¹cych; PN- EN ISO 19011:2012
Wytyczne dotycz¹ce auditowania systemów zarz¹dzania jakoœci¹ i/lub zarz¹dzania œro-
dowiskowego.
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okreœlony w ISM Code system zarz¹dzania bezpieczeñstwem statku, w któ-
rym przewidziano tak¿e wymagania dotycz¹ce utrzymania stanu technicz-
nego statku wed³ug norm zarz¹dzania jakoœci¹31. Przyjêto podejœcie syste-
mowe w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem statku, w którym wymagane jest za-
rz¹dzanie ryzykiem, a nie tradycyjny, wymuszany „postêp przez katastrofy”32.

Za zarz¹dzanie bezpieczeñstwem statku odpowiedzialny jest armator33.
Kodeks definiuje armatora nastêpuj¹co: „1.1.2 „Armator” (company) ozna-
cza w³aœciciela statku lub jak¹kolwiek organizacjê lub te¿ osobê jako za-
rz¹dcê lub czarteruj¹cego statek, która przyjê³a od w³aœciciela odpowie-
dzialnoœæ za eksploatacjê statku i która po przyjêciu tej odpowiedzialnoœci
zgodzi³a siê przej¹æ wszelkie obowi¹zki i pe³ny zakres odpowiedzialnoœci
przewidziane w Kodeksie”34. Te wymagania kodeksu uwzglêdniono tak¿e
w standardzie umów w transporcie morskim35.

Jednak w polskim t³umaczeniu tekst angielski Kodeksu, dotycz¹cy kwa-
lifikacji kapitana statku (6.1.1 properly qualified for command) przet³u-
maczono b³êdnie jako „odpowiednio wykwalifikowany do dowodzenia
statkiem”, gdy tymczasem w obowi¹zuj¹cym w Polsce Kodeksie morskim
kapitan kieruje statkiem36. Tak¿e s³owniki jêzyka angielskiego wyjaœniaj¹,

31 K. Dendura, Podstawy zarz¹dzania jakoœci¹, WSM, Gdynia 1996, s. 226, Za³¹czniki
s. 257. Zob. tak¿e: Quality Management Systems in Shipping. An International Forum,
27-28.3. 1995, London 1995; A-M. Chauvel, Managing Safety and Quality in Shipping:
A guide to ISM-ISO 9002-TQM, The Nautical Institute, London 1997; H. Ramêda, System
zarz¹dzania bezpieczeñstwem, WSM, Szczecin 1998; H. Ramêda, Zarz¹dzanie bezpie-
czeñstwem statku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009.

32 J.A. Jankowski, Katastrofy morskie motorem postêpu [w:] Testament RMS „Titanic” –
100 lat po tragedii, WSAiB, Gdynia 2012, s. 76–88; D. Pyæ, Od „Titanica” do „Costa Con-
cordii” – o znaczeniu przypadku w rozwoju systemu bezpieczeñstwa na morzu [w:] Testa-
ment RMS „Titanic” – 100 lat po tragedii, WSAiB, Gdynia 2012, s. 31-54; D. Pyæ, 100 lat
od katastrofy „Titanica” – rozwój prawa bezpieczeñstwa morskiego, „Prawo morskie”,
Tom XXVIII, s. 33–50.

33 Pojêcie „armator” w ró¿nych dokumentach i ró¿nych pañstwach omawia M. Czernis
w: Analiza pojêcia armator w ró¿nych systemach prawnych,
http://www.czernis.pl/public/mypic/Artyku%C5%82y/pojecie_armator.pdf, [dostêp: 25.04.
2015].

34 H. Ramêda, System…, s. 85.
35 BIMCO Shipman 2009 „Standard Ship Management Agreement”,

http://www.remedy.ru/rus/userfiles/file/documents/Shipman%202009%20%D0% BF%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%
80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Shipman%202009.pdf, [dostêp: 25.04.2015].

36 Ustawa z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689,
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 80, poz. 432) oraz ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (z 2012 r.) Dz.U. z 2013 poz. 758. Brzmienie od 1 stycz-
nia 2015, http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-morski-z-dnia-18-wrzesnia-2001-r/.
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¿e command ma nie tylko znaczenie „militarne” (gdzie liczy siê tylko sku-
tecznoœæ w osi¹gniêciu celu), ale tak¿e ma znaczenie jako kierownik, lider,
przywódca – uwzglêdniaj¹cy tak¿e efektywnoœæ dzia³ania kierowanej
grupy pracowników37.

W kodeksie zwraca uwagê obowi¹zek kapitana, aby na statku wdra¿a³
politykê armatora, a nie swoj¹. Dlatego Alain-Michel Chauvel – komentu-
j¹c to wymaganie kodeksu – pisze: „The ISM Code recommends a precise
written definition of the responsibilities and authorrity of the master
on board ship. Within the context of the Code, these are: To implement
company policy, not his policy”38.

Kodeks wymaga, aby kapitan posiada³ odpowiednie kwalifikacje do kie-
rowania statkiem (pkt 6.1.1 kodeksu), gdy tymczasem konwencja STCW
rozdziela kwalifikacje i funkcje (a wiêc i kompetencje) na statku – tak¿e
na poziomie zarz¹dzania statkiem i za³og¹. Nie ma wiêc tutaj zgodnoœci
odpowiedzialnoœci kapitana (wg ISM Code) i jego kompetencji zawodowych
(wg STCW).

Wdro¿enie kodeksu ma s³u¿yæ ograniczeniu b³êdów za³ogi jako g³ównej
przyczyny wypadków morskich. Ju¿ kilkadziesi¹t bowiem lat wykazano
(na podstawie statystycznej analizy przyczyn wypadków), ¿e podstawow¹
przyczyn¹ w ogóle szkód (nie tylko wypadków) w ¿egludze s¹ b³êdy ludzi:
„People are the key to the system. The human element is mentioned in 96
per cent of marine casualties, and 70 per cent of fires and explosions on
board ship…”39.

Wymagania Kodeksu s¹ aktualizowane stosownie do potrzeb wynika-
j¹cych z jego stosowania, np. aby wdra¿aæ nie tylko dzia³ania koryguj¹ce,
ale i zapobiegawcze. St¹d nowelizacja obowi¹zuj¹ca od 01.01.2015 wpro-
wadza do pkt. 9.2 Kodu zmianê: 9.2 The Company should establish proce-
dures for the implementation of corrective action, including measures
intended to prevent recurrence40.

37 Cambridge Adwanced Learner’s Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge 2008;
Longman Dictionary of Contemporary English, PWN, Warszawa 1990; zob. tak¿e: Modern
Guide to Synonyms and Related Words, Penguin Books, Middlesex, 1987.

38 A.-M. Chauvel, Managing…, s. 19.
39 Ibidem, s. 9.
40 Revised ISM Code Effective as from 1 January 2015 International management code for

the safe operation of ships and for pollution prevention (international safety manage-
ment (ISM) code), https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/ism/ISM-Code-e.pdf
[dostêp: 28.04.2015]; Revised Guidelines on the Implementation of the International
Safety (ISM) Code by Administrations. Resolution A.1071(28) Annex Adopted on 4 De-
cember 2013 (Agenda item 10), https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/ism/
R-A.1071_28-e.pdf [dostêp: 20.04.2015].
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W dokumentach IMO (np. w Rezolucji A.1071(28) z 4.10.2013r. stosuje
siê takie okreœlenia, jak: authorize, assessment, verification, examining
and verifying. S¹ to okreœlenia trudne do jednoznacznego przet³umaczenia
na jêzyk polski, gdzie nie ma tak rozbudowanego s³ownictwa, zwi¹zanego
z kontekstami i aspektami ocen41.

W Polsce pierwszy audit systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem prze-
prowadzi³ Urz¹d Morski w Gdyni w 1996 r. w oddziale armatora Ena Line
w Gdyni42.

Alternatywny system utrzymania i nadzoru
urz¹dzeñ technicznych statku

Alternatywnym systemem nadzoru mog¹ byæ objête na statku poszcze-
gólne urz¹dzenia maszynowe i elektryczne, mechanizmy, instalacje i systemy
maszynowe i elektryczne oraz uk³ady automatyki i sterowania. S¹ tutaj
stosowane dwa rozwi¹zania: tradycyjne i nowoczesne, zale¿nie od decyzji
armatora dotycz¹cych spe³nienia wymagañ ISM Code.

Klasyfikatorzy od dziesiêcioleci praktykuj¹ prowadzenie przegl¹dów
klasyfikacyjnych w „nadzorze sta³ym”. Na statku starszy mechanik pro-
wadzi „Kartê nadzoru sta³ego”, gdzie ewidencjonuje wykonane w podró¿y
pod jego nadzorem przegl¹dy techniczne (wymagane przez producentów
urz¹dzeñ)43. Przegl¹dy te klasyfikator zatwierdza w najbli¿szym porcie,
gdy ma tam swojego inspektora, lub podczas najbli¿szego przegl¹du rocz-
nego. Przegl¹dy takie starszy mechanik prowadzi tak¿e dla urz¹dzeñ ch³od-
niczych (³adunkowych czy technologicznych – np. na statkach rybackich).

To prowadzenie przez starszego mechanika przegl¹dów technicznych
(i jednoczeœnie klasyfikacyjnych w nadzorze sta³ym) pozwala armatorowi
ograniczyæ czas postoju statku z powodu prac remontowych (poprawia
gotowoœæ techniczn¹ statku). T¹ drog¹ armator tak¿e obni¿a koszty prac

41 B. Comrie, Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems.
Cambridge University Press, New York, 1998.

42 K. Dendura, Raport z auditu certyfikacji ISM Code przeprowadzonego u armatora Ena
Line, Urz¹d Morski, Gdynia 1996.

43 K. Dendura, Rola starszego mechanika w nadzorze klasyfikacyjnym, „Budownictwo Okrê-
towe”, 1983, nr 1, s. 29–33. Zob. tak¿e: E. Jab³oñski, Udzia³ starszego mechanika w za-
pewnieniu zdatnoœci statku do ¿eglugi i bezpieczeñstwa pracy za³ogi, „Zeszyt nr 17” SSMM,
Gdynia, 1986, s. 146–154; K. Dendura, Rola oficera mechanika w eksploatacji technicznej
statków pracy  [w:] Niezawodnoœæ statków, red. Z. Grzywaczewski, WEMA, Warszawa
1986, s. 144–161; K. Dendura, Bezpieczeñstwo morskie – a kwalifikacje oficerów mecha-
ników, „Budownictwo Okrêtowe”, 1981, nr 3, s. 95–109; B.T. £¹czek, Kierowanie za³og¹
wspó³czesnego statku, „Zeszyty Naukowe”, WSM Gdynia, 1983, s. 54–63.
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remontowych, wykonanych przez za³ogê statku; dlatego te¿ niekiedy okrê-
tuje w tym celu dodatkowych cz³onków za³ogi do tych prac w podró¿y.
Przyk³adowo – na podstawie oœwiadczenia starszego mechanika i weryfi-
kacji zapisów w Dzienniku maszynowym (brak uszkodzeñ, przecieków, drgañ
itp.) – klasyfikator mo¿e przed³u¿yæ przegl¹d wa³u œrubowego statku nawet
ponad 5 lat, co pozwala unikn¹æ kosztownego dokowania statku i demonta¿u
wa³u. Tak¿e kompetencje starszego mechanika w zakresie diagnostyki stanu
urz¹dzeñ, zu¿ycia ich czêœci itp. pozwalaj¹ (w granicach dopuszczalnego
ryzyka) zmniejszyæ koszty przegl¹dów maszyn i wymienianych elementów.

Drugie, bardziej nowoczesne rozwi¹zanie – to wykorzystanie systemów
komputerowych i diagnostycznych do monitorowania stanu technicznego
urz¹dzeñ statku.

Monitorowanie parametrów pracy urz¹dzeñ oraz ich stanu technicznego
ma bowiem istotne znaczenie dla zapobiegania awariom (i wypadkom mor-
skim), a wiêc poprawia bezpieczeñstwo ¿eglugi; pozwala zapewniæ maksy-
maln¹ efektywnoœæ i niezawodnoœæ statku przy minimalizacji kosztów utrzy-
mania w³aœciwego stanu technicznego i strat czasu na przestoje. St¹d pla-
nowanie obs³ug w kierunku wykorzystania wyników monitorowania stanu
urz¹dzeñ, a nie w okresach ustalonych przez producentów.

Ponadto otrzymywane na bie¿¹co dane o stanie urz¹dzeñ pozwalaj¹ tak¿e
planowaæ dzia³ania zapobiegawcze. Tak¿e armator i/lub producent mo¿e
otrzymywaæ informacje do analizy stanów i zdarzeñ z uwzglêdnieniem
oceny ryzyka i kosztów niezawodnoœci oraz trwa³oœci urz¹dzeñ. Systemy
takie, okreœlane jako Propulsion Condition Monitoring System (PCMS) ju¿
od lat prowadz¹ dla armatorów i statków klasyfikatorzy44. Równie¿ PRS
(Polski Rejestr Statków) przygotowa³ takie wymagania (dotycz¹ce arma-
tora i statku)45.

„Dobra praktyka morska” klasyfikatorów, oparta na doœwiadczeniu
(np. okresy dokowania statku ustalano onegdaj na podstawie czasu gnicia
drewnianego kad³uba) i „kalendarzu przegl¹dów” technicznych (dla zmniej-
szenia kosztów utrzymania statku i postojów remontowych – do gotowoœci
technicznej statku) jest zmieniana na praktykê wynikaj¹c¹ z monitorowa-

44 Guidelines for survey of planned maintenance scheme (PMS) for machinery,
https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=
guidelines%20for%20survey%20of%20planned%20maintenance%20scheme%20(pms)%20
for%20machinery, [dostêp: 25.04.2015]; Planned Maintenance Scheme (PMS),
http://www.ccs.org.cn/ccswzen/font/fontAction!moudleIndex.do?moudleId=ff8080813b8e
8563013bcc8a19de019b, [dostêp: 25.04.2015].

45 Publikacja Nr 2/P Alternatywne systemy nadzoru urz¹dzeñ maszynowych, PRS, Gdañsk
2009; Publikacja NR 2/P Alternatywne systemy nadzoru urz¹dzeñ maszynowych, PRS,
Gdañsk 2015.
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nia stanów urz¹dzeñ, a wiêc wynikaj¹c¹ z danych, informacji i wiedzy.
Wdra¿anie najnowszych technologii s³u¿y wiêc i poprawie efektywnoœci,
i bezpieczeñstwu statku.

Przegl¹dy w nadzorze sta³ym by³y i mog¹ wiêc byæ prowadzone zarówno
na statkach niezautomatyzowanych (Continuous Machinery Survey – CMS)
jak i na statkach zautomatyzowanych (z si³owni¹ bezwachtow¹), wyposa¿o-
nych w komputerowe systemy diagnostyczne, planowania prac obs³ugowych,
ewidencji pracoch³onnoœci, zu¿ytych czêœci i materia³ów itp. (Planned Ma-
chinery Survey – PMS). Jednak aby wprowadziæ PMS – wyposa¿enie statku
musi spe³niaæ wymagania PRS dla systemów komputerowych oraz dla pro-
gramów komputerowych46. Klasyfikator wystawia wówczas bezterminowe
œwiadectwo oraz przeprowadza audity nadzoru w tym zakresie. Jeœli ma
zastosowanie komputerowy system diagnostyczny, PRS mo¿e wyraziæ tak¿e
zgodê na wyd³u¿enie cyklu przegl¹du klasyfikacyjnego urz¹dzeñ statku.

Osob¹ odpowiedzialn¹ za dzia³anie systemu PMS na statku jest starszy
mechanik; opracowuje on tak¿e i podpisuje dokumentacjê przegl¹dów w ra-
mach systemu PMS. Tak¿e tylko starszy mechanik (lub inna upowa¿niona
przezeñ do tego osoba) ma wy³¹czny dostêp do programu komputerowego
celem uzupe³nienia i/lub aktualizacji danych i dokumentacji dotycz¹cej
utrzymania urz¹dzeñ objêtych systemem PMS. Jak wspomniano – zasto-
sowane programy komputerowe oraz komputerowe systemy diagnostycz-
ne podlegaj¹ zatwierdzeniu przez PRS. Wymagane przegl¹dy techniczne
wówczas s¹ wykonywane, zaœ awarie, uszkodzenia i usterki powinny byæ
naprawione, w zale¿noœci od ich zakresu, zawsze pod nadzorem starszego
mechanika przez:

• za³ogê statku (i ew. brygadê remontow¹, skierowan¹ na statek przez
armatora),

• firmê serwisow¹ posiadaj¹c¹ uznanie przez PRS,
• firmê serwisow¹ uznan¹ przez inn¹ uznan¹ instytucjê klasyfikacyjn¹,

ale za ka¿dorazow¹ zgod¹ Centrali PRS.

Wszystkie te wymagania, uzgodnienia i rozliczenia (czasu pracy, zu¿y-
tych czêœci zapasowych i materia³ów, wyniki pomiarów itp.) s¹ obecnie
w PMS sprawnie wykonywane, z u¿yciem sprzêtu komputerowego, diagno-
stycznego i ³¹cznoœci w „morskiej chmurze”, zaœ informacje s¹ dostêpne
na bie¿¹co wszystkim zainteresowanym (posiadaj¹cym dostêp do poszcze-
gólnych grup informacji: armator, klasyfikator, producenci urz¹dzeñ, ubez-
pieczyciele, FS czy PSC).

46 Publikacja Nr 9/P Wymagania dla systemów komputerowych, PRS, Gdañsk 2011; Publi-
kacja Nr 14/P Zasady uznawania programów komputerowych, PRS, Gdañsk 2011.
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Warto dodaæ, ¿e komputerowe wspomaganie technicznej eksploatacji
statku jest wykorzystywane równie¿ do (wymaganej przez IMO) poprawy
energetycznej efektywnoœci statku, zwi¹zanej tak¿e z ochron¹ œrodowiska
naturalnego (ograniczenie emisji CO2)47.

Automatyzacja napêdu i nawigacji

Automatyzacjê napêdu statku wprowadzono ju¿ kilkadziesi¹t lat temu.
Badania empiryczne zwi¹zane z technicznymi i organizacyjnymi proble-
mami automatyzacji napêdu prowadzono w Polsce na statkach P¯M, gro-
madz¹c dane wynikaj¹ce z praktycznej obs³ugi si³owni bezwachtowych48.
Szczególne trudnoœci w tym czasie sprawia³a sama zawodnoœæ uk³adów
automatyki i lokalizacja uszkodzonych elementów (co i gdzie jest rozmiesz-
czone na statku)49. Dlatego te¿ kluczowego znaczenia nabra³a dokumenta-
cja automatyki, zawieraj¹ca dane oraz informacje eksploatacyjne i diagno-
styczne50. Uk³ady automatyki musia³y spe³niaæ wymagania techniczne,
stopniowo aktualizowane przez klasyfikatorów51 i zosta³y one objête tak¿e
nadzorem sta³ym, prowadzonym przez starszego mechanika (w trakcie
eksploatacji statku)52.

Pocz¹tkowo pozostawianie si³owni bez bezpoœredniego nadzoru wywo³y-
wa³o niepokój wœród oficerów mechaników, zw³aszcza wzmacniany wówczas
przez zawodnoœæ elementów automatyki. Obecnie bezwachtowy ruch si³owni

47 Publikacja Nr 103/P Wytyczne dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej statków, PRS, Gdañsk
2015; Zob te¿ wymagania IMO: Plan zarz¹dzania efektywnoœci¹ energetyczn¹ statku
(SEEMP), http://zzkptiof.nw.pl/seemp.htm, [dostêp: 25.04.2015].

48 K. Dendura Badania pracy si³owni zautomatyzowanej, „Technika i Gospodarka Morska”,
1974, nr 7-8, s. 436–439; K. Dendura Bezpieczeñstwo eksploatacji si³owni bezwachtowej,
„Budownictwo Okrêtowe”, 1982, nr 3, s. 116–118; K. Dendura, Diagnostyka zak³óceñ
w funkcjonowaniu systemu automatycznego sterowania napêdem g³ównym statku jako
problem organizacji pracy [w:] I Miêdzynarodowe sympozjum: Automatyzacja i diagno-
styka urz¹dzeñ okrêtowych, WSM Gdynia/Instytut Morski Gdañsk 1979, s. 97–104.

49 K. Dendura, Lokalizacja uszkodzeñ w uk³adach automatyki jako czynnik bezpieczeñstwa
¿eglugi [w:] Ratownictwo morskie i bezpieczeñstwo pracy na morzu, D. Duda (red.), WSM,
Gdynia 1987, s. 40–60.

50 K. Dendura Organizacja informacji w dokumentacji techniczno-ruchowej statku, „Tech-
nika i Gospodarka Morska”, 1977, nr 7, s. 414–416;
K. Dendura, Dokumentacja techniczno-ruchowa jako narzêdzie organizacji pracy na stat-
ku, „Budownictwo Okrêtowe”, 1980, nr 3, s. 109–111.

51 Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich, Cz. I: Zasady klasyfikacji, PRS, Gdañsk
2013.

52 K. Dendura, Rola starszego mechanika w nadzorze klasyfikacyjnym, „Budownictwo Okrê-
towe”, 1983, nr 1, s. 29–33.
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okrêtowych (bez bezpoœredniego nadzoru przez oficera mechanika wachto-
wego) jest traktowany jako normalny sposób jej nadzoru.

Tak¿e wprowadzanie elementów automatyzacji oraz wyposa¿enia elek-
tronicznego do nawigacji jest praktykowane od dziesiêcioleci; pierwsze osi¹-
gniêcia mia³a tutaj Japonia53. Wi¹za³o siê to te¿ z ró¿nym nastawieniem
do wprowadzania nowych technologii do nawigacji, owianym aur¹ „specy-
fiki”. Zreszt¹ tak¿e jeszcze wspó³czeœnie ukazuj¹ siê publikacje autorów
„wstrz¹œniêtych” zmianami, jakie technologia (to jest interes publiczny
i armatora) wnosi do ¿eglugi54. Z tego te¿ lêku przed zmianami ukazywa³y
siê np. w Polsce tylko nieliczne publikacje dotycz¹ce tematu–tabu: auto-
matyzacji i przysz³oœci nawigacji55.

Dla ograniczenia b³êdów cz³owieka w nawigacji od lat wprowadzane jest
na statki wyposa¿enie nawigacyjne: radionamierniki, radary, echosondy…
Ale zauwa¿ono, ¿e tak¿e monotonia jednoosobowych wacht nawigacyjnych
(OMBO)56 podczas wielotygodniowych „przelotów” pomiêdzy portami zwiêk-
sza obci¹¿enie samotnoœci¹, gdy¿ wiêkszoœæ informacji dotyczy sta³ych
rodzajów danych, które mo¿na uj¹æ w algorytmy optymalizuj¹ce decyzje,
nie obci¹¿one emocjami. St¹d sta³e upraszczanie w istocie wachty prowa-
dzi³o do regu³y KISS:

Keep it Simple and Stupid.

Dlatego IMO ju¿ 2005 przyjê³a program „Rozwój strategii e-nawigacji”
– dla integracji funkcjonuj¹cych w ¿egludze systemów elektronicznych.
Wprowadzane s¹ bowiem nowe rozwi¹zania techniczne: wspomagaj¹ce, wyrê-
czaj¹ce, a nastêpnie zastêpuj¹ce w nawigacji omylnego cz³owieka. Dotyczy
to tak¿e standaryzacji wyposa¿enia nawigacyjnego, systemów brzegowych
oraz infrastruktury zainteresowanych stron (np. hydrografii)57.

53 E-navigation Activities in Japan, http://www.e-navigation.net/uploads/underway2014/
day2/11.50%20-%20Junji%20Fukuto%20%20And%20Yasuhino%20Urano%20-%20eNav
Underway_2014_fin_Pr.pdf, [dostêp: 25.04.2015].

54 Computerisation of the bridge and engine rooom – Progress or regression,
http://www.gard.no/ikbViewer/web/updates/content/52458/computerisation-of-bridges-
and-engine-rooms-progress-or-regression?, [dostêp: 25.04.2015].

55 K. Dendura, Nawigacja XXI wieku, „Technika i Gospodarka Morska”, 1975, nr 1, s. 54–55;
K. Dendura, Nawigacja bezwachtowa, „Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska”,
1999, nr 11, s. 19.

56 IACS Requirements Concerning Navigation. One man bridge operated (OMBO) ships,
http://www.iacs.org.uk/document/public/publications/unified_requirements/pdf/ur_n_pdf
156.pdf, [dostêp: 25.04.2015];
OMBO – One man bridge operation or one more banned operation? http://www.gard.no/
ikbViewer/web/updates/content/52615/ombo-one-man-bridge-operation-or-one-more-ban-
ned-operation?-, [dostêp: 25.04.2015].

57 IHO S-100 The Universal Hydrographic Data Model, http://www.kystverket.no/Documents
/e-navigation/IHO%20S-100.pdf, [dostêp: 25.04.2015].
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Przyk³adowo – Akademia Morska w Szczecinie opatentowa³a wspoma-
ganie decyzji nawigacyjnych w sytuacjach kolizyjnych – NAVDEC (auto-
matyczne wyznaczanie mo¿liwych rozwi¹zañ sytuacji kolizyjnych (nagroda
MNiSzW w 2012 r., zaœ prezentacja wynalazku na 56 sesji Podkomitetu
NAV Komitetu MSC IMO 2-6.7.2012 r.)58, lub te¿ ostatnio zg³oszony w IMO
„Inclinometer”, który wskazuje k¹t przechy³u, okres i amplitudê przechy³ów,
mo¿e byæ po³¹czony z systemem e-nawigacji (a wiêc i z armatorem), a tym
samym pomagaæ w podejmowaniu decyzji na statku i u armatora59.

Du¿e osi¹gniêcia ma tutaj Rolls-Royce, od lat zdobywaj¹cy doœwiadcze-
nie w produkcji standardowego wyposa¿enia nawigacyjnego dla statków
badawczych czy wiertniczych, gdzie dok³adnoœæ i niezawodnoœæ sprzêtu musi
byæ maksymalnie mo¿liwa.

Tak¿e optymalizacja parametrów ruchu statku (przeg³êbienie, pr¹dy
morskie, warunki meteorologiczne czy prêdkoœæ, a nawet nastawy automa-
tyki urz¹dzenia sterowego) pozwala na oszczêdnoœæ zu¿ycia paliwa nawet
do 12%60. Nast¹pi³a wiêc ewolucja sprzêtu nawigacyjnego od astrolabium,
sekstantu, kompasu i o³ówka z papierow¹ map¹ do GPS i map elektronicz-
nych. I ewolucja œrodków ³¹cznoœci: od naturalnych – róg mg³owy, dzwon,
sygnalizacja aldisem, flagami kodu i semaforem – do ³¹cznoœci satelitarnej
oraz internetu. Powoduje to te¿ stopniow¹ integracjê (poprzez normaliza-
cjê i standaryzacjê) ró¿nych systemów satelitarnych (np. Galileo, Iridium,
GPS) czy zmiany w s³u¿bach hydrograficznych oraz ³¹cznoœci.

Zautomatyzowany system decyzji nawigacyjnych, wspomagany kompu-
terowo i monitorowany przez operatora zdalnie na l¹dzie, wymagaæ wiêc
bêdzie uwzglêdnienia wielu aspektów operacyjnych, technicznych i praw-
nych. Dlatego IMO uwzglêdni³o te potrzeby, ³¹cz¹c w 2014 r. Podkomitety
NAV i COMSAR w NCSR. Wykorzystanie bowiem œrodków ³¹cznoœci staje
siê obecnie podstaw¹ nawigacji i bezpieczeñstwa ¿eglugi oraz narzêdziem
sterowania eksploatacj¹ statku: handlow¹ i techniczn¹. £¹cznoœæ bowiem
pozwala armatorowi tak¿e optymalizowaæ koszty eksploatacji statku; st¹d
i nowopowsta³e czasopismo specjalistyczne ju¿ w swej nazwie ³¹czy e-nawi-
gacjê z ekonomi¹61. Statek bowiem jest w sta³ym i ci¹g³ym ³añcuchu infor-
macji i us³ug.

58 NAVDEC – Navigational decision support system for sea-going ships, Maritime Univer-
sity of Szczecin, http://www.navdec.com/, [dostêp: 25.04.2015].

59 ISO/PAS 19697:2014 Ships and marine technology. Navigations and ship operations. Elec-
tronic inclinometer.

60 W. Górski, Z. Burciu, Identyfikacja podstawowych parametrów wp³ywaj¹cych na zu¿ycie
paliwa statku w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, „Logistyka”, 2011, Nr 4,
s. 268–273.

61 Autonomous Unmanned Merchant Vessel and its Contribution towards the e-Navigation
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Utworzony przez IMO w 2014 r. Podkomitet ds. Bezpieczeñstwa ¯eglugi,
Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa NCSR Komitetu MSC
IMO (utworzony z po³¹czenia podkomitetów NAV i COMSAR) na swym
pierwszym posiedzeniu (30.06.-4.7.2014) przyj¹³ Raport Grupy Korespon-
dencyjnej „Opracowanie planu wdro¿enia strategii e-nawigacji”, przy czym
najwiêcej kontrowersji na tej sesji wywo³a³y propozycje Norwegii62; decy-
zje z tej sesji przekazano w styczniu 2015 r.63

IMO pracuje obecnie nad standardami modu³ów wyposa¿enia nawiga-
cyjnego64 i ³¹cznoœci oraz procedurami e-nawigacji; s¹ przygotowywane
wymagania zwi¹zane z wdro¿eniem wytycznych IMO do lokalnych (kra-
jowych) systemów prawnych (jak to ju¿ jest z konwencjami i kodami).
Przewidziano harmonogram prac do 2019 r. nad wdro¿eniem e-nawigacji,
wytycznych IMO i zwi¹zanych z tym raportów FS. Pozwala to z jednej strony
zmniejszyæ iloœæ wypadków morskich (powodowanych przede wszystkim
przez „czynnik ludzki”, z drugiej strony – wykorzystaæ czas pracy przez re-
dukcjê bezproduktywnego „stania na wachcie” (watchkeeping); zbêdne staj¹
siê te¿ ochronniki na ³okcie przy wielogodzinnym podpieraniu siê. Jak pisze
Ryszard Wawruch – „Strategiczny Plan Implementacji (SIP) e-nawigacji
do³¹czony do zaakceptowanego przez Podkomitet NCSR sprawozdania ko-
respondencyjnej grupy roboczej zawiera listê zadañ uznanych za najbardziej
priorytetowe i przewidzianych do realizacji w latach 2015-2019. Poszcze-
gólne zadania s¹ opisane w szczegó³owy sposób. Zrealizowane zadania po-
winny dostarczyæ przemys³owi informacje niezbêdne do rozpoczêcia pro-
jektowania produktów i us³ug spe³niaj¹cych wymagania e-nawigacji”65.

Implementation: The MUNIN Perspective, „International Journal of e-Navigation and
Maritime Economy”, 2014, Vol. 1, p. 1-13.

62 Development of an e-navigation Strategy Implementation Plan. Report of the Correspon-
dence Group on e-navigation Submitted by Norway, http://www.kystverket.no/Documents/
e-navigation/Doc%201%20SIP.pdf, [dostêp: 25.04.2015].

63 IMO NCSR 2 Decision of other IMO Dobies Decisions of other IMO bodies outcome
of NSCR 1, MEPC 67 and MSC 94 13 January 2015,
http://www.google.pl/url?url=http://www.usmsa.org/wp-content/uploads/2015/01/SSE-2-2-
1.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZiwgVbr2DYzVasirgfgP&ved=0CDYQFjA-
GOCg&usg=AFQjCNHmDnvmeJMjZPRzQAIvyQYp0QX_ww, [dostêp: 25.04.2015].

64 Guidelines on Software Quality Assurance and Human Control Design for e-navigation,
https://www.google.pl/search?q=Guidelines+on+Software+Quality+Assurance+and+Hu-
man+Control+Design+for+ee-navigation&oq=Guidelines+on+Software+Quality+Assu-
rance+and+Human+Control+Design+for+ee-navigation&aqs=chrome..69i57.492j0j9&
sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 [dostêp: 25.04.2015].

65 R. Wawruch, Ocena aktualnego stanu prac na forum IMO nad koncepcj¹ e-nawigacji
i planem jej wdro¿enia, „Przegl¹d Telekomunikacyjny”, 2014, Nr 11, s. 1365-1369 Zob.
tak¿e: E-navigation/IMO Update Transport Canada Marine Safety & Security,
http://www.shipfed.ca/new/eng/public/LibraryDocs/MW2015/Presentations/2-ENavigatio-
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Ostatnio zaœ na 2 sesji NCSR (09-13.03.2015) ustalono Agenda Item 6
– E-navigation Strategy Implementation Plan oraz spójne wytyczne do projek-
towania, oceny i zapewnienia jakoœci sprzêtu potrzebnego do e-nawigacji66.
Wynika st¹d, ¿e konieczne bêdzie zastosowanie norm technicznych, doty-
cz¹cych projektowania sprzêtu elektronicznego, z uwzglêdnieniem aspek-
tów ergonomicznych oraz bezpieczeñstwa informacji w „morskiej chmurze”
(maritime cloud)67.

Realizowany jest tak¿e projekt Monalisa68 (dotycz¹cy zarz¹dzania ruchem
statków), zaœ szczególnie interesuj¹ce i perspektywiczne s¹ badania pro-
wadzone w 7 Ramowym programie UE na lata 2012-2015. Jest to projekt
MUNIN – Maritime Unmanned Navigation through Inteligence in Network69.
Warto jeszcze powtórzyæ, ¿e jednoczeœnie powsta³o czasopismo specjalisty-

nIMO-Update-TC.pdf, [dostêp 25.04.2015]; E-navigation, process, results, status and deli-
very, http://www.kystverket.no/Documents/e-navigation/Workshop%20ppt%20Chile/e-na-
vigation,%20process,%20results,%20status%20and%20delivery.pdf, [dostêp 25.04.2015];
Could computers captain the world’s cargo ships?, http://www.bbc.com/future/story/20140
818-robot-ships-poised-to-set-sail, [dostêp: 25.04.2015].

66 Draft MSC circular on Guidelines on Software Quuality Assurance and Human Centrem
Design for e-navigation, http://www.lr.org/en/_images/213-51804_NCSR_2_Summary_
Report.pdf, [dostêp: 25.04.2015];
Guidelines on Software Quality Assurance and Human Control Design for e-navigation,
https://www.google.pl/search?q=Guidelines+on+Software+Quality+Assurance+and+Hu-
man+Control+Design+for+ee-navigation&oq=Guidelines+on+Software+Quality+Assuran-
ce+and+Human+Control+Design+for+ee-navigation&aqs=chrome..69i57.492j0j9&sour-
ceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8, [dostêp 25.04.2015];
Navigation, Communication and Search and Rescue. Report of the second session (9-13.3.
2015) of the Sub-Committee. MSC 95/11 26 March 2015, http://www.usmsa.org/wp-con-
tent/uploads/2015/04/MSC-95-11.pdf, [dostêp 25.04.2015].

67 ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
PN-EN ISO 9241-110:2006 Ergonomia interakcji cz³owieka i systemu — Czêœæ 110: Zasady
dialogu.
PN-EN ISO 9241-210:2011 Ergonomia interakcji cz³owieka i systemu — Czêœæ 210: Pro-
jektowanie ukierunkowane na cz³owieka w przypadku systemów interaktywnych.
PN-ISO/IEC 27001:2014-11 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeñstwa — Sys-
temy zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji – Przegl¹d i terminologia.
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeñstwa — Sys-
temy zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji — Wymagania

68 A. Brodje, Taking ITC Solution further within Sea Transport: The Monalisa 2.0 project,
http://www.e-navigation.net/uploads/underway2014/day2/14.20%20-%20Anders%20Brodje
%20-%20e-nav%20Underway%202014.pdf, [dostêp 25.04.2015]; MONALISA 2.0 – taking
maritime transport into the digital age, http://monalisaproject.eu/, [dostêp 25.04.2015].

69 Autonomous Unmanned Merchant Vessel and its Contribution towards the e-Navigation
Implementation: The MUNIN Perspective, „International Journal of e-Navigation and
Economy”, 2014, Vol. 1, p. 1-13.
Zob. tak¿e: Maritime Unmanned Navigation Through Intelligence in Networks, http://www.
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czne (tutaj cytowane), które ju¿ w tytule ³¹czy e-nawigacjê z ekonomi¹.
Ten projekt wi¹¿e siê tak¿e z pracami NCSR70.

Program MUNIN dotyczy masowców handymax (30-50 tys. ton noœno-
œci), eksploatowanych pomiêdzy Europ¹ a Ameryk¹ Po³udniow¹. Korzyœci
wynikaj¹ce ze stosowania „morskich semi-dronów” (ze nieliczn¹ za³og¹ tech-
niczn¹ dla diagnostyki urz¹dzeñ i usuniêcia ewentualnych awarii – zapew-
nienie ca³kowitej niezawodnoœci jest bowiem nieop³acalne) omawiane s¹
w publikacji, z której cytat przytoczono (w oryginale): „Autonomous vessels
aim to improve competitiveness of operation. For a typical medium-sized
bulk carrier, a 30% reduction in speed would result in a fuel saving of around
50%, even accounting for the extra voyage days. At the same time, howe-
ver, a longer voyage time would be onerous on the sailors and a drain on
the already limited number of seamen needed for other, more demanding
tasks. Unmanned and slow steaming vessels are therefore an interesting
option for economic, social and environmental reasons, particularly for deep
sea transport …”71 Projekt ten, jak ju¿ wspomniano, jest zwi¹zany z pro-
gramem UE (European Waterborne Technology Platform), gdzie okreœlono,
¿e statek bêdzie wyposa¿ony w „…next generation modular control sys-
tems and communications technology will enable wireless monitoring and
control functions both on and off board. These will include advanced deci-
sion support systems to provide a capability to operate ships remotely un-
der semi or fully autonomous control.”72 Jak ju¿ wspomniano – bêd¹
to semi-drony z nieliczn¹ za³og¹ techniczn¹, gdy¿ jak wykaza³y kilkudzie-
siêcioletnie doœwiadczenia z eksploatacji si³owni zautomatyzowanych,
lepiej zatrudniæ kilku cz³onków za³ogi do nadzoru i obs³ugi urz¹dzeñ
statku, ni¿ wzywaæ holownik na ocean lub d³ugo oczekiwaæ na pomoc
z zewn¹trz.

unmanned-ship.org/munin/wp-content/uploads/2013/01/MUNIN-Brochure.pdf, [dostêp
25.04.2015].

70 Development of an e-navigation strategy implementation plan. Report to the Maritime
Safety Commite NCSR 1/28 16 July 2014, http://www.iadc.org/wp-content/uploads/2014/
02/NCSR-1-Report.pdf, [dostêp 25.04.2015].

71 Maritime Unmanned Navigation Through Intelligence in Networks – MUNIN Project,
http://www.unmanned-ship.org/munin/wp-content/uploads/2013/01/MUNIN-Brochure.pdf,
[dostêp 25.04.2015].

72 D. Cunningham, Waterborne TP SRA: The Autonomous Ship,
http://www.unmanned-ship.org/munin/wp-content/uploads/2014/09/MUNIN-WS@SMM-
140909-2-Waterbourne-TP-OJR.pdf [dostêp: 20.04.2015]. Warto dodaæ, ze Komitet MSC
IMO wyda³ 21 listopada 2014 r. dokument 1/Circ. 1494 dotycz¹cy prób zwi¹zanych z wdra-
¿aniem w latach 2015-2019 e-nawigacji (testbed): Guidelines on harmonization of test-
bed reporting. http://www.ics.org.ir/Downloads/CLD/News/MSC.1-Circ.1494.pdf  [dostêp:
30.04.2015].
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Standardowe modu³y dla budowy bloków wyposa¿enia nawigacyjnego,
dostosowane do potrzeb konkretnego typu statku, od lat dotarcza Rolls-
-Royce73. Firma ta zgromadzi³a wieloletnie doœwiadczenia, wyposa¿aj¹c
statki w sprzêt pozwalaj¹cy na utrzymywanie dok³adnej sta³ej pozycji
(dynamiczne pozycjonowanie – DP), spe³niaj¹cy wymagania IMO. Pozwala
to manewrowaæ statkiem z kilku stanowisk czy centrali kontrolnej. Podsu-
mowanie projektu MUNIN przewidziano na konferencji w Hamburgu
(10-11 czerwca 2015 r.).

Warto dodaæ, ¿e jest równie¿ realizowany projekt zarz¹dzania ruchem
statków (Sea Traffic Management)74.

Nadzór nad bezpieczeñstwem morskim

Nadzór nad bezpieczeñstwem statku klasyfikator rozpoczyna siê od za-
twierdzenia jego projektu oraz nadzoru podczas budowy. Nad budow¹ i/lub
techniczn¹ eksploatacj¹ statków pod polsk¹ bander¹ w imieniu FS nadzór
klasyfikacyjny sprawuje PRS na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury z 20.11.2002 r.75 Klasyfikator nadzoruje tak¿e (na podstawie
odrêbnej ustawy76) projektowanie i budowê wyposa¿enia statków. Wydaje
on przepisy techniczne (dotycz¹ce budowy i eksploatacji technicznej stat-
ków)77, przeprowadza przegl¹dy klasyfikacyjne na statkach pañstwa
bandery jako us³ugi dla armatora statku. Dopuszczony jest przez pañstwo
bandery do œwiadczenia tych us³ug – jako „uznany klasyfikator”, prowa-
dz¹cy dozór techniczny w ¿egludze.

73 An Electronic Captain At The Helm, http://txchnologist.com/post/83637710862/an-elec-
tronic-captain-at-the-helmRoyce, [dostêp: 25.04.2015]; Rolls plans remote-controlled ships
with no captain or crew on board, http://www.theguardian.com/business/2014/may/30/
rolls-royce-remote-controlled-cargo-ships, [dostêp: 25.04.2015].

74 MONALISA 2.0 – taking maritime transport into the digital age, http://monalisapro-
ject.eu/, [dostêp 25.04.2015]; Zob. tak¿e: A. Brodje, Taking ITC Solution further within
Sea Transport: The Monalisa 2.0 project, http://www.e-navigation.net/uploads/underway
2014/day2/14.20%20-%20Anders%20Brodje%20-%20e-nav%20Underway%202014.pdf,
[dostêp: 25.04.2015].

75 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie okreœlenia
trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad
statkami oraz rodzajów i zakresów przegl¹dów statków morskich (Dz.U. 2002 nr 208 poz.
1768).

76 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposa¿eniu morskim. Dz. U. 2004, nr 93, poz. 899.
77 Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich, Cz. I: Zasady klasyfikacji, PRS, Gdañsk

2013.
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Minister mo¿e bowiem:

• „uznaæ za obowi¹zuj¹ce szczegó³owe przepisy techniczne w zakresie bu-
dowy statku, jego sta³ych urz¹dzeñ i wyposa¿enia wydawane przez or-
ganizacjê;” (Art. 11.3.1), oraz

• „okreœliæ warunki uznawania przepisów technicznych wydanych przez or-
ganizacjê, za spe³niaj¹ce wymagania bezpieczeñstwa, maj¹c na uwadze
posiadane uznanie Komisji Europejskiej przez tê organizacjê” (Art. 11.3.2)78.

W umowie z klasyfikatorem (za³. 2 do ww. Rozp. z 20.11.2002) Minister
dopuszcza go do nadzoru technicznego statków pod polsk¹ bander¹,
zaœ jako armator przywo³any jest w umowie zleceniodawca (pkt 6.1.1.
umowy) lub wprost, dosadnie – jako klient (pkt 6.4.5. i 6.4.7. umowy). Tak
wiêc klasyfikator wystêpuje tutaj jako dostawca us³ug dla armatora
zleceniodawcy, klienta), z którym równie¿ zawiera umowê – o us³ugi (nad-
zór klasyfikacyjny nad techniczn¹ eksploatacj¹ statku).

Na podstawie wiêc uznania przez pañstwo bandery towarzystwo klasy-
fikacyjne wystawia dla statku dokumenty klasyfikacyjne. Uznane przez
pañstwa UE towarzystwa klasyfikacyjne (w tym PRS) s¹ notyfikowane
w UE i tworz¹ sw¹ organizacjê – IACS (International Association of Classi-
fication Societes)79. Jednak¿e uznanie przez dane pañstwo tylko jednego
klasyfikatora (w Polsce – PRS) mo¿e budziæ w UE w¹tpliwoœci – jako ogra-
niczanie wolnego rynku us³ug klasyfikacyjnych w UE.

Aby armator móg³ eksploatowaæ (u¿ytkowaæ i obs³ugiwaæ) statek – musi
posiadaæ dokumenty (legitymuj¹ce, bezpieczeñstwa i w³aœciwe ubezpiecze-
nia), potwierdzaj¹ce spe³nienie wymagañ technicznych i prawnych) przez
armatora, dany statek i za³ogê. W³aœciciel statku (owner) po jego przejêciu
rejestruje go w Izbie Morskiej80. Postêpowanie okreœla tutaj Kodeks Mor-

78 Ustawa z 18 sierpnia 2011r o bezpieczeñstwie morskim. Dz. U. z 20.11.2013 r. Nr 228,
poz. 1368.

79 Dyrektywa 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych regu³ i norm
dotycz¹cych organizacji dokonuj¹cych inspekcji i przegl¹dów na statkach oraz odpowied-
nich dzia³añ administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131/47 z 28.5.2009); Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wspólnych regu³ i norm, dotycz¹cych organizacji dokonuj¹cych inspekcji i przegl¹dów
na statkach (Dz.U. UE L z dnia 28 maja 2009); Zob. tak¿e: The role of classification
societies, Recognized Organizations and IACS,
https://www.bimco.org/en/Products/BIMCO_Bulletins/BIMCO_Bulletins_Digital_Issues/
2013_03/~/media/Products/BIMCO_Bulletins/Web/2013_03/pdf086.ashx; [dostêp:15.04.
2015]; IACS unified interpretations, http://www.iacs.org.uk/publications/publications.
aspx?pageid=4&sectionid=4, [dostêp: 25.04.2015].

80 E. Jab³oñski, Izby morskie: zadania – organizacja – postêpowanie, WM, Gdañsk 1975;
Ustawa z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689,
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 80, poz. 432) oraz ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
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ski nastêpuj¹co: „Art. 23 § 5. Statek, o którym mowa w art. 73, wpisuje siê
do rejestru okrêtowego na wniosek w³aœciciela lub wszystkich wspó³w³aœci-
cieli, po przedstawieniu decyzji dyrektora urzêdu morskiego o spe³nieniu
przez statek warunków technicznych wymaganych do uzyskania wpisu
do rejestru” (w tym – Miêdzynarodowe œwiadectwo pomiarowe)81. Warto
tutaj przypomnieæ ¿e w œwiadectwie pomiarowym jest okreœlone tak¿e
zanurzenie statku (wolna burta, oznaczana trwale znakiem Plimpsola
z obu burt statku oraz namalowanymi znakami zanurzenia na dziobie
i rufie statku – te¿ z obu burt). Ma to chroniæ statek przed prze³adowaniem
(przekroczeniem dopuszczalnego zanurzenia przy ró¿nym zasoleniu morza),
chocia¿ – jak dalej w artykule wykazano – nie zapobiega to jednak kary-
godnemu (a nawet zbrodniczemu) „podnoszeniu” tych znaków zanurzenia
i prze³adowaniu statku.

Izba Morska wystawia Certyfikat okrêtowy, zaœ gdy statek jest przej-
mowany za granic¹ – konsulat wystawia Œwiadectwo o banderze wa¿ne
do przybycia do portu w Polsce (ale nie d³u¿ej ni¿ jeden rok). Certyfikat
okrêtowy z jednej strony potwierdza prawa w³aœcicieli do dysponowania
statkiem: podstawê nabycia w³asnoœci lub wspó³w³asnoœci, udzia³y wspó³-
w³aœcicieli, obci¹¿enia hipoteki statku czy zawiera inne wpisy maj¹ce
skutki prawne. Z drugiej strony certyfikat potwierdza przynale¿noœæ statku
do pañstwa bandery (FS) – a wiêc tak¿e przejêcie przez pañstwo bandery
zobowi¹zañ do nadzoru nad spe³nianiem przez zarejestrowany statek
(w jego budowie i eksploatacji) miêdzynarodowych wymagañ dotycz¹cych
bezpieczeñstwa ¿eglugi i ochrony œrodowiska. St¹d zatrzymanie statku
przez PSC (detention) jest wrêcz kompromitacj¹ nie tylko uznanego klasyfi-
katora czy inspekcji FS (wyrêczaj¹cej siê tym samym klasyfikatorem tak¿e
jako RO), ale wrêcz obni¿a powagê FS jako ma³o zdolnego do zapewnienia
skutecznego nadzoru bezpieczeñstwa statku, przyjêtego (za op³at¹!) do swego
rejestru.

W Certyfikacie te¿ wyodrêbniono zapisy: W³aœciciel /Owner i Armator/
Ship’s operator; w ISM Code jest to Armator/Company.

Statek powinien posiadaæ tak¿e certyfikaty ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoœci za roszczenia morskie (mo¿e mieæ kilka u ró¿nych ubezpieczy-
cieli), tak¿e za szkody na osobie lub mieniu pasa¿era.

Wszystkie dokumenty statku82 s¹ sprawdzanie przez FS (podczas inspe-
kcji wstêpnej i okresowych), przez PSC oraz przez kontrahentów armatora

o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (z 2012 r.) Dz.U. z 2013 poz. 758 • Brzmienie od 1 stycz-
nia 2015, http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-morski-z-dnia-18-wrzesnia-2001-r/

81 Ustawa z dnia 18 wrzeœnia…
82 Dokumenty statku omówiono w: K. Dendura, Organizacja nadzoru technicznej eksploatacji
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(np. przy zawieraniu umów o przewóz ³adunku wg wymagañ BIMCO –
Shipman 200983.

Obowi¹zki FS w zakresie nadzoru statków okreœla te¿ Dyrektywa 2009/
21/WE, nakazuj¹ca w Art. 7 przeprowadziæ „Audyt pañstwa bandery”:
„Pañstwa cz³onkowskie podejmuj¹ niezbêdne œrodki umo¿liwiaj¹ce prze-
prowadzenie audytu IMO swoich administracji co najmniej raz na siedem
lat, z zastrze¿eniem uprzedniego uzyskania pozytywnej odpowiedzi IMO
na z³o¿ony przez dane pañstwo cz³onkowskie w odpowiednim terminie
wniosek i publikuj¹ wyniki audytu zgodnie z w³aœciwymi przepisami kra-
jowymi dotycz¹cymi poufnoœci. Niniejszy artyku³ traci moc najpóŸniej
w dniu 17 czerwca 2017 r. lub wczeœniej, w terminie ustalonym przez Ko-
misjê zgodnie z procedur¹ regulacyjn¹, o której mowa w art. 10 ust. 2,
po wejœciu w ¿ycie obowi¹zkowego mechanizmu audytu pañstw cz³onkow-
skich IMO”.

Wprowadzono te¿ w Art. 8 tej Dyrektywy wymaganie, aby FS wprowa-
dzi³y „System zarz¹dzania jakoœci¹ i ocenê wewnêtrzn¹”: „1. Przed dniem
17 czerwca 2012 r. ka¿de pañstwo cz³onkowskie opracowuje, wdra¿a i utrzy-
muje system zarz¹dzania jakoœci¹ w odniesieniu do operacyjnych aspek-
tów dzia³añ zwi¹zanych z pañstwem bandery prowadzonych przez admini-
stracjê. Taki system zarz¹dzania jakoœci¹ jest certyfikowany zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi miêdzynarodowymi normami jakoœci. 2. Pañstwa cz³onkow-
skie, które s¹ wpisane na czarn¹ listê lub przez dwa kolejne lata by³y wpisane
na szar¹ listê publikowan¹ w najnowszym sprawozdaniu rocznym Pary-
skiego protoko³u ustaleñ (zwanym dalej „paryskim MOU”) dotycz¹cego
kontroli pañstwa portu, dostarczaj¹ Komisji – nie póŸniej ni¿ cztery mie-
si¹ce po opublikowaniu sprawozdania paryskiego MOU – sprawozdanie
z w³asnej dzia³alnoœci jako pañstw bandery. W sprawozdaniu okreœla siê
i analizuje g³ówne przyczyny braku zgodnoœci, które doprowadzi³y do za-
trzymañ i niezgodnoœci skutkuj¹cych wpisaniem na czarn¹ lub szar¹ listê”.
W Polsce obowi¹zki i uprawnienia w zakresie inspekcji statków morskich
i wystawiania dokumentów bezpieczeñstwa okreœla Rozporz¹dzenie Mini-
stra Infrastruktury z 13 listopada 2012 r.84

statku, WSM, Gdynia 1983, tom 1, s. 165, tom 2: Za³¹czniki (w tym: dokumenty statku);
K. Dendura, Organizacja nadzoru technicznej eksploatacji statku, Wyd. 2 (zmienione).
SSMM, Gdynia 1986, s. 167; por.: D. Pyæ, Dokumenty statku w ¿egludze morskiej, „Zeszyt
Naukowy WSAiB”, nr 19, s. 78–104.

83 BIMCO Shipman 2009 „Standard Ship Management Agreement”,
http://www.remedy.ru/rus/userfiles/file/documents/Shipman%202009%20%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%87% D0%B0%
D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Shipman%202009.pdf

84 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji,
audytów i certyfikatów statku morskiego (Dz. U. z 27.12.2012 r. poz. 1313).
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W nadzorze bezpieczeñstwa statków morskich (inspekcjach bezpieczeñ-
stwa) FS powszechnie wyrêczaj¹ siê uznanymi (i notyfikowanymi w UE)
towarzystwami klasyfikacyjnymi (RO). St¹d RO, jako organ inspekcyjny,
uznany przez pañstwo bandery85, mo¿e w imieniu pañstwa bandery prze-
prowadzaæ na statkach (ju¿ posiadaj¹cych œwiadectwa klasyfikacyjne)
równie¿ inspekcje bezpieczeñstwa statków i wystawiaæ „pañstwowe” cer-
tyfikaty bezpieczeñstwa (nazwa œwiadectwo i certyfikat jest w tytu³ach
tych dokumentów).

W praktyce od dziesiêcioleci armatorzy s¹ zainteresowani, aby ten sam
klasyfikator (œwiadcz¹cy im us³ugi klasyfikacyjne) jednoczeœnie przepro-
wadza³ na tym samym statku inspekcje bezpieczeñstwa (w imieniu FS),
a wiêc w istocie kontrolowa³ samego siebie. Autor pod ró¿nymi banderami
doœwiadcza³ skutki takiej symbiozy interesów stron: ta sama osoba prze-
prowadza przegl¹d techniczny jako us³ugê i dba o zadowolenie klienta (który
mo¿e zrezygnowaæ ze „zbyt wymagaj¹cego” klasyfikatora) oraz inspekcjê
statku – a wiêc kontroluje sam¹ siebie.

W efekcie trudno dziwiæ siê, ¿e oszczêdzanie armatora na bezpieczeñ-
stwie statku pozwala np. na ogl¹danie nieba i ob³oków nawet z zamkniêtej
³adowni statku, posiadaj¹cego wa¿ne „papiery”86.

Uto¿samienie wrêcz klasyfikatora z RO powoduje, ¿e nawet w wykazach
zatrzymanych statków PSC wymienia wprost klasyfikatorów, a nie RO87.
Obecnie zaœ ten sam klasyfikator ju¿ nie tylko œwiadczy us³ugi nadzoru
technicznego (klasyfikacyjnego) oraz w imieniu pañstwa bandery przepro-
wadza inspekcje bezpieczeñstwa, ale certyfikuje tak¿e system zarz¹dzania
bezpieczeñstwem statku (ISM Code). Jest wiêc zrozumia³e, ¿e RO swymi
restrykcyjnymi wymaganiami mo¿e zraziæ armatora jako klienta zlecaj¹-

85 Dyrektywa 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych regu³ i norm
dotycz¹cych organizacji dokonuj¹cych inspekcji i przegl¹dów na statkach oraz odpowied-
nich dzia³añ administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131/47 z 28.5.2009); Od 1 stycznia
2015 br. obowi¹zuje Rezolucja MSC 349(92), przyjêta 21czerwca 2013 r.: The Code for
Recognized Organizations (RO Code),
http://www.segumar.com/wp-content/uploads/2014/12/MSC-34992-RO-Code.pdf [dostêp:
30.4.2015]; Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury dnia 21 marca 2005 roku w sprawie
sposobu uznawania i upowa¿nienia instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadañ
administracji morskiej (Dz.U. 2005 nr 61 poz. 540); Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju z dnia 5 wrzeœnia 2014 r. w sprawie upowa¿niania uznanej organizacji do
wykonywania zadañ administracji morskiej (Dz.U. 2014 poz. 1334).

86 K. Dendura, Wyprawa po zielone runo  [w:] Sól morza, Okrêtownictwo i ̄ egluga, Gdañsk
1999, s. 101–111.

87 Port State Control. Annual Report. Paris Memorandum of Understanding (MoU) 2013,
https://www.parismou.org/sites/default/files/Paris%20MoU%20Annual%20Report%2020
13%20revised_1.pdf
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cego us³ugi klasyfikacyjne. W praktyce obserwowano, jak jeden „surveyer ”
przywozi³ na statek teczkê z wszystkimi „papierami statku”.

Wystêpuje wiêc tutaj konflikt interesów klasyfikatora: korzyœci (umowa
z armatorem) oraz interesu publicznego (umowa z FS). St¹d wrêcz natu-
raln¹ rzecz¹ jest, ¿e wprawdzie ka¿dy jest omylny, to przy konflikcie inte-
resów dla korzyœci omy³ki s¹ mocno ukierunkowane. Mo¿na powiedzieæ:
„Ka¿dy jest omylny, ale jest wielu chêtnych myliæ siê, z emocji lub
dla korzyœci”.

Tak¿e armator jest zainteresowany, aby ta sama osoba od klasyfikatora
„lata³a” za statkiem i preparowa³a kolejne dokumenty z przegl¹dów klasy-
fikacyjnych oraz inspekcji FS.

Ten proceder u³atwiaj¹ kapitan i starszy mechanik88 – te¿ dbaj¹ o swoj¹
dobr¹ opiniê u armatora, gdy¿ ograniczaj¹ koszty utrzymania w³aœciwego
stanu technicznego statku. Mo¿e dochodziæ nawet do oszustw, jakie opisa³
Ryszard Leszczyñski – przytaczaj¹c w s¹dzie zeznania cz³onka za³ogi (fitte-
ra), który wyokrêtowa³ przed prze³amaniem siê i zatoniêciem 8.2.1997 r.
na Morzu Pó³nocnym masowca „Leros Strength” – „... kapitan poleci³ mi
zejœæ na flos (ponton – przyp. K.D.), odpaliæ znak wolnej burty i przyspawaæ
go 20-30 centymetrów wy¿ej, w miejscu, które przedtem oznaczy³ kred¹.
Nie mówi³, dlaczego akurat tam, choæ – jak siê domyœlam – po to, aby zwiêk-
szyæ ³adownoœæ. By braæ wiêcej ³adunku, skoro do zbiorników dennych (dziu-
rawe dna ³adowni – przyp. aut.) nasypa³o siê tyle aluminy. Zrobi³em to, nie
mog¹c odmówiæ wykonania polecenia. Statek, co te¿ nie stanowi³o wielkiej
tajemnicy, by³ wiêc nieustannie prze³adowany, chc¹c to jakoœ skompenso-
waæ, osusza³o siê nawet zbiorniki wody sanitarnej”89.

Mo¿na tylko rozwa¿aæ: ile masowców prze³ama³o siê i zatonê³o z powo-
du takiego oszustwa czy ile jeszcze nie utonê³o z tego powodu? Nie s³yszano
bowiem, aby ktokolwiek sprawdza³ rzeczywist¹ wysokoœæ wolnej burty –
znak przyspawany ju¿ podczas budowy statku i opisany w Miêdzynarodo-
wym œwiadectwie pomiarowym.

Jest natomiast faktem, ¿e RO nie spe³niaj¹ wymagañ normy dotycz¹cej
jednostek inspekcyjnych, które powinny byæ niezale¿ne od swych klientów
(jednostki typu A)90. Na tê niezgodnoœæ wskazywano podczas auditu syste-
mu zarz¹dzania jakoœci¹ przez PCBC w PRS w 1997 roku91.

88 Autor, zaokrêtowany na statek nienadaj¹cy siê bezpiecznej ¿eglugi (bezpiecznej – w gra-
nicach rozs¹dku i praktycznych standardów lat dziewiêædziesi¹tych zesz³ego stulecia)
na w³asny koszt powróci³ po pierwszym przejœciu statku do kolejnego portu. Zob. szerzej:
K. Dendura, Wyprawa po zielone runo [w:] Sól morza, Okrêtownictwo i ¯egluga, Gdañsk
1999, s. 101–111.

89 R. Leszczyñski, Gin¹ce frachtowce (Polacy pod obcymi banderami), Tom 4, Fundacja Pro-
mocji Przemys³u Okrêtowego i Gospodarki Morskiej, Gdañsk 2014, s. 130.
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Tak¿e certyfikuj¹c system zarz¹dzania (ISM Code) – RO nie wykorzy-
stuje normy dotycz¹cej auditów i certyfikacji systemów zarz¹dzania, wy-
magaj¹cej niezale¿noœci od interesów klienta92. Mo¿na wprawdzie i tutaj
pos³ugiwaæ siê argumentacj¹ typu „specyfika”, ale postêpy w normalizacji
globalnej – charakterystyczne dla IMO – pozwalaj¹ i tutaj stopniowo oraz
w pe³ni wdra¿aæ standardy jakoœci zarz¹dzania.

Na podkreœlenie natomiast zas³uguje natomiast rozwój wymagañ IMO,
s³u¿¹cych bezpiecznej eksploatacji statku. Za t¹ globaln¹ normalizacj¹
i standaryzacj¹ pod¹¿aj¹ te¿ zmiany w „Regu³ach” miêdzynarodowego obro-
tu morskiego93 czy uznawanie w obrocie dokumentacji elektronicznej94.
Tak¿e nowe unormowania eliminuj¹ ju¿ brak odpowiedzialnoœci armatora
za wypadki „z winy za³ogi”95, gdy¿ (zgodnie zreszt¹ z wymaganiami ISM)
musi zapobiegaæ tak¿e ryzyku „z winy za³ogi”. Tradycyjne podejœcie: „sta-
tek z oczu – statek z g³owy” by³o wprawdzie wygodne dla armatora i stresy
kapitanowi ³agodzi³o aur¹ „pierwszego po Bogu”, ale rozwój ³¹cznoœci po-
zwala wymusiæ na armatorze, aby myœla³ o bezpieczeñstwie statku ca³¹
dobê.

Te nowe okolicznoœci powoduj¹ te¿, ¿e ³ad w ¿egludze jest zapewniany
tak¿e przez ³ad prawny. St¹d i w Polsce ¿ywo s¹ prowadzone prace w za-
kresie prawa morskiego96. Powstaj¹ nowe propozycje rozwi¹zañ97.

90 PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodnoœci – Wymagania dotycz¹ce dzia³ania ró¿nych
rodzajów jednostek przeprowadzaj¹cych inspekcje.

91 K. Dendura, Raport z auditu certyfikacyjnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w PRS, PCBC,
Warszawa 1997 (auditor techniczny).

92 PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodnoœci. Wymagania dla jednostek prowadz¹cych
audity i certyfikacjê systemów zarz¹dzania.

93 J. Nawrot, Najnowsze zmiany do konwencji o u³atwieniu miêdzynarodowego obrotu mor-
skiego, „Prawo morskie”, Tom XXIX, s. 277–289.

94 M. Dragun–Gertner Dokumenty transportowe i ich znaczenie w Regu³ach Rotterdam-
skich, „Prawo Morskie”, Tom XXVII.

95 R. Malujda, Schy³ek ekscerpcji winy nautycznej w Regu³ach Rotterdamskich a sprawa
Tasman Pionier. „Prawo morskie”, Tom XXVII, s. 85–95.

96 J. M³ynarczyk, Prawo morskie, Arche, Gdañsk 2002; J. M³ynarczyk, Za³o¿enia nowego
Kodeksu morskiego, „Prawo Morskie”, Tom XXVII, s. 11–21.

97 M. H. Koziñski, Nowy Kodeks morski – wybrane propozycje legislacyjne, „Zeszyt Nauko-
wy WSAiB”, nr 19, s. 133–166; M.H. Koziñski., Ustawa o bezpieczeñstwie morskim –
stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, „Prawo morskie”, Tom XXVIII, s. 51–79;
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego, Za³o¿enia nowego Kodeksu Morskiego (oprac.
M. Dragun-Gertner), „Prawo morskie”, Tom XXIX, s. 247–260.
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Podsumowanie

Z przeprowadzonego porównania wyników analizy piœmiennictwa i ba-
dañ empirycznych przed kilkudziesiêciu laty ze wspó³czesnymi zmianami
w eksploatacji statków morskich wynika, ¿e przewidywane wówczas zmiany
s¹ obecnie praktycznie wdra¿ane, co znajduje wyraz tak¿e w nowych wy-
maganiach IMO oraz rozwoju prawa morskiego. Nastêpuje dalsza globali-
zacja, normalizacja i standaryzacja w transporcie morskim – zgodnie
z ogólnym postêpem cywilizacyjnym.

To pozwala uwa¿aæ za te¿ realne wspó³czesne, odpowiadaj¹ce potrze-
bom projekty, harmonizuj¹ce korzyœci zainteresowanych stron z interesem
publicznym – bezpieczeñstwem transportu morskiego. Nowe rozwi¹zania
technologiczne w budowie i wyposa¿eniu statków oraz wykorzystanie œrod-
ków ³¹cznoœci pozwalaj¹ armatorom odnosiæ korzyœci, chocia¿ rosn¹ te¿
koszty zarz¹dzania bezpieczn¹ eksploatacj¹ statku i zapobieganiem zanie-
czyszczeniom. Powstaj¹ tak¿e nowe zadania dla s³u¿b uczestnicz¹cych
w zapewnieniu bezpieczeñstwa ¿eglugi: hydrograficznej, meteorologicznej,
³¹cznoœci itp. Wszystkie te zadania s¹ wi¹zane poprzez administracjê morsk¹
pañstwa bandery i pañstwa portu, stymuluj¹c¹ rozwój prawa morskiego
oraz s³u¿b nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿eglugi.

St¹d z przeprowadzonej analizy mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce pro-
blemy, zas³uguj¹ce na rozpatrzenie:

1. Celowe jest wykorzystanie nowego podejœcia w zarz¹dzaniu jakoœci¹,
gdzie znaczenia nabiera uœciœlanie odpowiedzialnoœci (a nie „dbania”)
przywództwa oraz wykorzystanie zarz¹dzania ryzykiem (a wiêc dzia³a-
nia zapobiegawcze), aby „byæ m¹drym przed szkod¹”.

2. Po¿¹dane jest stosowanie kierunkowych norm zarz¹dzania jakoœci¹
(dotycz¹cych np. jednostek inspekcyjnych, jednostek certyfikuj¹cych sys-
temy zarz¹dzania czy certyfikuj¹cych osoby), wdra¿anych przez (dosto-
sowane do gospodarki morskiej) wytyczne administracji nadzoruj¹cej
bezpieczeñstwo ¿eglugi; pozwoli to zmniejszyæ objêtoœæ ró¿nych aktów
prawnych, obficie powtarzaj¹cych treœæ tych norm.

3. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa w „morskiej chmurze” celowe jest wdra-
¿anie norm dotycz¹cych zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji, jako
wa¿nego podsystemu w systemie zarz¹dzania bezpieczeñstwem statku
(ISM Code, PMS, e-nawigacja itp.). Poniewa¿ Ÿród³em ryzyka s¹ nie
tylko zdarzenia i procesy, ale równie¿ koincydencje zdarzeñ i procesów
– st¹d potrzebne staje siê nie tylko podejœcie systemowe w zarz¹dzaniu,
lecz tak¿e „sieciowe” rozumienie rzeczywistoœci i mo¿liwych ryzyk. Jest



47

Kazimierz Dendura: Techniczne i organizacyjne implikacje zarz¹dzania...

to mo¿liwe przez przenikanie siê norm techniczno-organizacyjnych
(tutaj – norm zarz¹dzania) z aktami prawnymi, te¿ przecie¿ dotycz¹-
cych zarz¹dzania. Widaæ to ju¿ chocia¿by np. w ró¿nych rozporz¹dze-
niach, gdzie s¹ stosowany okreœlenia i zwroty z norm dotycz¹cych za-
rz¹dzania.

4. Zas³uguje tak¿e na uwagê brak w aktach prawnych wyraŸnego rozdzie-
lenia przegl¹dów klasyfikacyjnych (us³ug) oraz nadzoru nad bezpieczeñ-
stwem statków w imieniu pañstwa bandery. Wystêpuje tutaj wrêcz dra-
styczny konflikt interesów, co mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wypadków mor-
skich. W efekcie bowiem ten sam klasyfikator œwiadczy armatorowi us³u-
gi i jednoczeœnie przeprowadza w imieniu pañstwa inspekcje statku –
co zreszt¹ od dziesiêcioleci wrêcz wyklucza norma dotycz¹ca jednostek
inspekcyjnych.
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TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL IMPLICATIONS
OF MARINE SAFETY MANAGEMENT
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Summary
The purpose of this article is to analyze the causes and effects of the legal

normalization and the technical standardization in shipping industry. The glo-
bal aspects of shipping enforces the cohesion of international and local legal
acts. Whereas technological changes and the international normalization and
standardization in shipbuilding and the overall development of communi-
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cation means allow shipowners to gain profits through the specialisation
and automation of vessels – it makes inherent obligations for owner to assure
ship seaworthiness and safety. These two aspects (global obligations and local
assets) require the cohesion of public and individual interests through assuring
the safety of shipping industry. Hence, the special significance is developed by
the system approach in managing ships’ safety. Also the computer aided of the
vessels’ technical exploitation and the foreseen of navigation automation brings
new risks to be taken into consideration in the development of maritime law
rulemaking.

Kazimierz Dendura – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie
organizacji i zarz¹dzania, profesor na Wydziale Zarz¹dzania Wy¿szej Szko³y
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Specjalizuje
siê w zarz¹dzaniu jakoœci¹ i bezpieczeñstwem. Auditor Polskiego Centrum
Badañ i certyfikacji w zakresie znormalizowanych systemów zarz¹dzania (jako-
œci¹, œrodowiskiem, bezpieczeñstwem pracy, WSK, ISM Code), „competent
person” IMO. Autor publikacji z tego zakresu oraz organizacji i nadzoru bez-
pieczeñstwa technicznej eksploatacji statków morskich.
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CZYNNIKI TRANSPORTOWEGO
WYKORZYSTANIA WIS£Y

S³owa kluczowe: ¿egluga œródl¹dowa, transport, drogi wodne, Wis³a.

STRESZCZENIE

Wspó³czeœnie transport rzeczny w Polsce jest w okresie g³êbokiego re-
gresu i w skali kraju nie ma znaczenia gospodarczego.

Przysz³e wykorzystanie drogi wodnej Wis³y zale¿ne jest od czynników,
które w artykule przedstawiono wed³ug schematu PEST (czynniki politycz-
ne, ekonomiczne, spo³eczne, techniczne). Wœród uwarunkowañ politycznych
wyró¿niono te zwi¹zane z polityk¹ europejsk¹ i krajow¹. Czynniki ekono-
miczne omówiono przez pryzmat efektywnoœci i skali dzia³alnoœci gospo-
darczej zwi¹zanej z transportem rzecznym. Wœród czynników spo³ecznych
omówiono dzia³alnoœæ ruchów i organizacji spo³ecznych. Za kluczowe uzna-
no jednak uwarunkowania techniczne, zwi¹zane ze stanem infrastruktury
rzecznej, wliczaj¹c w to w pierwszej kolejnoœci stan techniczny drogi wod-
nej oraz portów rzecznych.

Artyku³ podsumowano okreœleniem ramowych warunków, które powinny
byæ spe³nione dla o¿ywienia transportu wiœlanego. Wœród nich wyró¿niono
– jako fundamentalny – budowê stopnia wodnego na Wiœle poni¿ej W³o-
c³awka. Przy braku realizacji tego przedsiêwziêcia ewentualne inne dzia-
³ania nie bêd¹ produktywne.

Wprowadzenie

Wis³a jest historycznym szlakiem transportowym, znacznie przyczynia-
j¹cym siê do powodzenia gospodarczego Rzeczypospolitej szczególnie w wie-
kach XIV-XVII. Wspó³czeœnie sieæ rzeczna w Polsce nadal postrzegana jest
jako atrakcyjna z punktu widzenia mo¿liwoœci rozwoju ¿eglugi towarowej,
na co wp³ywa:
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• przebieg rzek wzd³u¿ znacz¹cych europejskich szlaków transportowych,
w tym wystêpowanie w Polsce dwóch spoœród najwiêkszych rzek euro-
pejskich, ze znacz¹cymi portami morskimi u ich ujœæ,

• uk³ad rzek dogodny z punktu widzenia po³¹czeñ wiod¹cych oœrodków
miejskich; wszystkie miasta metropolitalne le¿¹ albo nad Wis³¹, albo nad
Odr¹ b¹dŸ jej g³ównym dop³ywem (Wart¹)1.

Pomimo wystêpowania tych korzystnych czynników, œródl¹dowy trans-
port wodny wspó³czeœnie nie ma ju¿ w Polsce znaczenia gospodarczego.

Celem artyku³u jest dokonanie przegl¹du czynników wp³ywaj¹cych
na obecne i przysz³e wykorzystanie transportowe Wis³y – „królowej pol-
skich rzek”, stanowi¹cej w przesz³oœci najwiêksz¹ drog¹ wodn¹ nie tylko
Polski, ale i Europy. Dla uporz¹dkowania czynników pos³u¿ono siê meto-
dyk¹ PEST, uwzglêdniaj¹c¹ specyfikacjê czynników politycznych (P – poli-
tical), ekonomicznych (E – economic), spo³ecznych (S – social), technicz-
nych (T – technological). Artyku³ stanowi kontynuacjê i rozwiniêcie analiz
prowadzonych przez autora w latach 2010-2014.

Czynniki polityczne

Poœród czynników politycznych wyró¿niamy w artykule te o zasiêgu
miêdzynarodowym oraz polityki krajowe. Wœród uwarunkowañ miêdzyna-
rodowych nale¿y wyró¿niæ unijn¹ Bia³¹ Ksiêgê 2011 oraz Porozumienie AGN.

Bia³a Ksiêga 2011. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru
transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego
systemu transportu jest dokumentem programowym Unii Europejskiej;
diagnozuje siê w nim g³ówne wyzwania systemu transportowego w per-
spektywie roku 2050, w tym m.in. nastêpuj¹ce potrzeby2:

• ograniczenia zale¿noœci od ropy naftowej oraz ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych,

• inwestycji dla zapewnienia europejskiemu transportowi konkurencyj-
noœci,

1 Por. np. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce.
Czêœæ 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego œródl¹dowego oraz turystyki wodnej
w Polsce, raport na rzecz Ministerstwa Infrastruktury RP, Ecorys, Rotterdam-Warszawa
2011, s. 183.

2 White Paper 2011. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competi-
tive and resource efficient transport system, European Comission, Brussels, 28.03.2011,
s. 3–4.
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• rozwi¹zania narastaj¹cego problemu kongestii,
• ujednolicenia systemów transportowych Europy Zachodniej i Wschodniej.

„Bia³a Ksiêga 2011” zawiera m.in. postulat, by transport na odleg³oœci
wiêksze ni¿ 300 km przeniesiony zosta³ z dróg ko³owych na kolej, transport
wodny w 30% do roku 2030, zaœ do 2050 roku – w 50%3. Tam¿e postuluje
siê œcis³¹ integracjê transportu wodnego z portami morskimi. Autorzy do-
kumentu wyraŸnie stwierdzaj¹, ¿e „dzia³ania nie mog¹ byæ opóŸniane (…).
Wybory dokonywane dziœ zdeterminuj¹ transport 2050”; mówi siê o tym,
¿e cele do 2020/2030 s¹ ambitne, zaœ do 2050 – „bardzo trudne”4.

Porozumienie AGN, czyli Europejskie Porozumienie w sprawie g³ównych
dróg wodnych o znaczeniu miêdzynarodowym przyjête zosta³o w 1996 roku
na forum UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)5. Jego
uczestnikami s¹ m.in. wszystkie pañstwa s¹siaduj¹ce z Polsk¹, w tym nie-
nale¿¹ce do UE6. Dokument docenia walory Polski jako kraju perspekty-
wicznego dla ¿eglugi œródl¹dowej oraz wytycza przez nasz kraj trzy miê-
dzynarodowe drogi wodne, ³¹cz¹ce polskie porty morskie ze Œl¹skiem, War-
szaw¹ oraz drogami wodnymi Europy Zachodniej, Bia³orusi i Ukrainy,
jak równie¿ Rosji.

Rzeczpospolita Polska nie podpisa³a ani nie ratyfikowa³a Porozumienia7.
Jak wyjaœniono w 2010 roku w projekcie Polityki wodnej pañstwa 2030:
„z powodu ogromnych wydatków na tak¹ przebudowê dróg wodnych i id¹-
cego za tym oddzia³ywania i przekszta³cenia œrodowiska wodnego oraz
z uwagi na wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, a tak¿e dyrektyw ptasiej
i siedliskowej, chroni¹cych walory obszarów Natura 2000, które na znacz¹-
cych obszarach zlokalizowano w³aœnie w dolinach tych rzek, Polska nie przy-
st¹pi³a do tego Porozumienia”8.

Pod wzglêdem stosunku do dróg wodnych i œródl¹dowego transportu
wodnego polityka krajowa zachowuje wyraŸn¹ odrêbnoœæ w stosunku do poli-
tyk miêdzynarodowych.

3 Ibid., s. 7.
4 Ibid., s. 6.
5 European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN),

United Nations, Geneve, 19.01.1996, UN Treaty Series, Vol. 2072, I-35939.
6 European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN),

UN Treaty Collection, Chapter XI Transport and Communications, D. Water Transport,
5. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-D-5&chap-
ter=11&lang=en [dostêp 15.04.2015].

7 Ibid.
8 Projekt Polityki Wodnej Pañstwa do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2016), Krajowy

Zarz¹d Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Œrodowiska, Warszawa 2010, s. 36.
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Strategia rozwoju transportu do 2020 roku, przyjêta przez Radê Mini-
strów RP w 2013 roku, docenia atuty œródl¹dowego transportu wodnego:
„jest jednym z najtañszych a jednoczeœnie najbardziej przyjaznych dla œro-
dowiska ga³êzi ze wzglêdu, miêdzy innymi, na: relatywnie ma³e zu¿ycie
energii, nisk¹ emisyjnoœæ zanieczyszczeñ powietrza, relatywnie niewielkie
zanieczyszczenie wód, ni¿sze ni¿ w transporcie drogowym koszty zewnê-
trzne”9. Jednak formu³uj¹c wizjê i priorytety rozwojowe dla poszczególnych
ga³êzi transportu zwraca siê uwagê g³ównie na „potrzeby podniesienia po-
ziomu bezpieczeñstwa ruchu ¿eglugowego, a tak¿e podniesienia wydajno-
œci wodnego transportu œródl¹dowego, poprzez szybk¹ wymianê informacji
dotycz¹cych dróg wodnych”10. W dokumencie wspominana jest rola Odry
(„Odra jeszcze przez wiele lat pozostanie w Polsce jedyn¹ drog¹ wodn¹,
która bêdzie mia³a znaczenie transportowe”), stwierdza siê te¿, ¿e „w d³u¿-
szej perspektywie mo¿liwe jest transportowe wykorzystanie Wis³y, zw³asz-
cza odcinka dolnego, w ramach redystrybucji towarów z portów morskich
oraz w jej górnym biegu (Kaskada Górnej Wis³y)”11. W odniesieniu do drogi
wodnej Wis³y istotne zapisy i deklaracje przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co12:

• do roku 2020: „rozpoczêcie zagospodarowania dolnej Wis³y (pilne ze wzglê-
du na zagro¿enie bezpieczeñstwa stopnia wodnego we W³oc³awku)”,

• do roku 2030: „przystosowanie po³¹czenia wodnego œródl¹dowego Odra
– Wis³a – Zalew Wiœlany (E-70) do wymogów co najmniej II klasy ¿eglow-
noœci”,

• równie¿ do roku 2030 „ewentualna realizacja programu w³¹czenia Od-
rzañskiej Drogi Wodnej do europejskiej sieci transportowej” (o Wiœle
w tym kontekœcie nie ma mowy).

Powy¿sze zapisy prowadz¹ do wniosku, ¿e Wis³a jako towarowa droga
wodna znajduje siê de facto poza obszarem strategii transportowej w Polsce.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 13 (KPZK
2030), przyjêta przez Radê Ministrów w 2011 roku, to drugi ze strategicz-
nych dokumentów maj¹cych wp³yw na gospodarowanie zasobami rzek.
KPZK nale¿y uwa¿aæ za dokument o fundamentalnym znaczeniu dla okre-
œlania powi¹zañ funkcjonalnych (w tym transportowych) na ca³ej przestrzeni

9 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw¹ do 2030 roku), Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013, s. 55.

10 Ibid., s. 45.
11 Ibid., s. 55.
12 Ibid., s. 56.
13 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regio-

nalnego, Warszawa 2012.
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Polski oraz w relacjach miêdzynarodowych. Zgodnie z Art. 46, ust. 2 pkt 4)
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym KPZK „okreœla
uwarunkowania, cele i kierunki zrównowa¿onego rozwoju kraju oraz dzia-
³ania niezbêdne do jego osi¹gniêcia. W szczególnoœci: (…) rozmieszczenie
obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zaso-
bów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu miêdzynarodowym
i krajowym”14.

W projekcie KPZK 2030 z 2010 roku znalaz³ siê korzystny dla perspek-
tyw transportu wodnego zapis, i¿ „Polskie drogi wodne (nale¿¹ce w wiêk-
szoœci do III klasy ¿eglownoœci) zostan¹ zmodernizowane do IV klasy”15.
Jednak w kolejnych wersjach dokumentu czytamy, i¿ „z powodów braku
odpowiednich zasobów wodnych oraz koniecznoœci ochrony unikatowej przy-
rody, nie zostanie zrealizowany zamiar zmodernizowania Odrzañskiej Drogi
Wodnej do klasy IV”16. I dalej, o perspektywie podniesienia standardu
po³¹czenia Odra-Bydgoszcz-Gdañsk, „a tak¿e Wis³y od ujœcia Przemszy”:
„Podobne uwarunkowania oraz mo¿liwoœci inwestycyjne dotycz¹ innych szla-
ków ¿eglownych”)17. ¯adna z wersji KPZK nie przewidywa³a istotnej roli
transportowej dla Wis³y. W ostatecznym sformu³owaniu KPZK 2030 przed-
stawiona zosta³a wizja kszta³towania podstawowych elementów sieci trans-
portowej 2030, obejmuj¹ca: autostrady i drogi ekspresowe, koleje du¿ych
prêdkoœci, kolej konwencjonaln¹, lotniska, porty morskie oraz Odrzañsk¹
Drogê Wodn¹; na mapie Polski prezentuj¹cej wizjê w formie graficznej, ozna-
czenie biegu Wis³y pominiêto18.

Zatem: w zakresie wykorzystania drogi wodnej Wis³y krajowe dokumenty
planistyczne s¹ ze sob¹ w znacznym stopniu zbie¿ne, tj. marginalizuj¹
przysz³¹ rolê tego szlaku transportowego. Jednoczeœnie dokumenty te nie
s¹ spójne z Bia³¹ Ksiêg¹ 2011, a szczególnie Porozumieniem AGN, wyzna-
czaj¹cym Polsce wa¿n¹ rolê dla zapewnienia spójnoœci europejskiego syste-
mu transportu wodnego.

14 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).

15 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 18.05.2010, s. 91.

16 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt dokumentu rz¹dowego
przeznaczony do konsultacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 25.01.2011,
str. 96, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt dokumentu
rz¹dowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 15.04.2011, s. 102.

17 Ibid.
18 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regio-

nalnego, Warszawa 2012, s. 46–47.
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Czynniki ekonomiczne

W 2013 r. ¿eglug¹ œródl¹dow¹ przewiezionych zosta³o w Polsce 5,04 mln
ton ³adunków (768 mln ton pracy przewozowej), co stanowi poni¿ej 0,1%
ca³oœci krajowych przewozów towarowych19. Wielkoœæ ta nie uleg³a w okre-
sie kilku lat ¿adnej istotnej zmianie20. W efekcie na tle Unii Europejskiej
Polska cechuje siê bardzo nisk¹ intensywnoœci¹ wykorzystania sieci dróg
wodnych i du¿o wy¿sz¹ zale¿noœci¹ od innych ga³êzi transportu, przede
wszystkim transportu samochodowego – co jest niezgodne ze wskazanymi
wczeœniej politykami i trendami UE.

Struktura podmiotowa sektora œródl¹dowego transportu wodnego ulega³a
w przesz³oœci systematycznemu rozdrobnieniu – w 2010 liczbê podmiotów
eksploatuj¹cych statki œródl¹dowe szacowano na ok. 20021. Wed³ug danych
GUS w okresie 2010-13 liczba przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi w za-
kresie ¿eglugi œródl¹dowej spad³a z 83 do 67, spada³o jednoczeœnie zatrud-
nienie w nich22. Wiod¹cym podmiotem w bran¿y w 2010 roku by³a firma
Odratrans S.A., której udzia³ w przewozach szacowany by³ na 70-75%23;
firma ta nastêpnie zmieni³a strategiê, dywersyfikuj¹c dzia³alnoœæ i inwesty-
cje na inne sfery logistyki, w efekcie zmieniaj¹c w 2012 roku tak¿e nazwê24.
£¹czne przychody z dzia³alnoœci przedsiêbiorstw ¿eglugi œródl¹dowej nie
ulegaj¹ w ostatnich latach istotnym zmianom, ustabilizowa³y siê te¿ na-
k³ady inwestycyjne25. Przyjmuj¹c liczbê 67 firm w bran¿y, przeciêtny przy-
chód nale¿y szacowaæ w 2014 roku na 2,1 mln z³, zaœ przeciêtne inwestycje
na zaledwie 56 tys. z³.

19 ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa
2014, s. 29.

20 ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2006-2009, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa
2010, s. 25.

21 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce. Czêœæ 1.
Analiza (…), op. cit., s. 85.

22 Dane GUS dotycz¹ przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób; ̄ egluga œródl¹dowa
w Polsce w latach 2010-2013, op. cit., s. 87.

23 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce. Czêœæ 1.
Analiza (…), op. cit., s. 85.

24 obecnie firma nazywa siê O.T. Logistics S.A.
25 Kilkuprocentowe zmiany przychodów przy braku stabilnych parametrów dróg wodnych

zale¿ne s¹ w znacznej czêœci od poziomu opadów atmosferycznych (i wynikaj¹cego z nich
stanu wód) oraz temperatury powietrza (zalodzenie). Z kolei zmiennoœæ poziomu nak³a-
dów inwestycyjnych ma Ÿród³o w pojedynczych decyzjach o zakupie jednostek p³ywaj¹cych;
na ogó³ s¹ to jednostki pasa¿erskie kupowane od innych armatorów krajowych.
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Tabela 1
Wybrane dane ekonomiczne przedsiêbiorstw ¿eglugi œródl¹dowej

26 Na podstawie danych GUS: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2006-2009, op. cit.,
s. 78–80; ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013, op. cit., s. 82–84.

27 Boni M. (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2009, s. 143.

Źród³o: Zestawienie na podstawie danych GUS: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach
2006-2009, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2010, ¯egluga œródl¹dowa w Polsce
w latach 2010-2013, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2014

Charakterystyczna jest struktura geograficzna przewozów krajowych
podmiotów ¿eglugi œródl¹dowej26. Najwiêksz¹ pozycjê w strukturze pracy
przewozowej stanowi¹ przewozy realizowane w relacjach pomiêdzy portami
zagranicznymi, a nastêpnie miêdzy portami zagranicznymi a polskimi re-
gionami przygranicznymi (g³ównie województwem zachodniopomorskim).
Zasadna jest diagnoza sformu³owana tak¿e na poziomie rekomendacji poli-
tycznych wysokiej rangi – w raporcie Polska 2030: „Tabor (…) p³ywa w znacz-
nej czêœci poza granicami kraju. Polska jest tak¿e krajem najs³abiej u¿yt-
kuj¹cym dostêpny potencja³ szlaków wodnych”27.

Nie wystêpuj¹ przewozy pomiêdzy dorzeczem Wis³y a Europ¹ Zachod-
ni¹. W strukturze przewozów krajowych dominuj¹ przewozy w relacjach
wewn¹trz pojedynczych województw, g³ównie wewn¹trz zachodniopomor-
skiego i dolnoœl¹skiego.

W dorzeczu Wis³y (por. tabela 2) najbardziej znacz¹cy jest transport
wewn¹trz województwa kujawsko-pomorskiego (w roku 2013 – 461,5 tys.
ton), ma³opolskiego (2013: 66,8 tys. ton) oraz pomiêdzy województwem
warmiñsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Rok Przychody netto Nak³ady Przeciêtne
ze sprzeda¿y produktów inwestycyjne zatrudnienie

(tys. z³) (tys. z³) (osób)

2006 124 070 14 189 351

2007 118 088 5 858 290

2008 119 907 39 682 261

2009 131 177 2 628 224

2010 119 624 2 890 211

2011 109 519 3 756 208

2012 113 840 3 374 197

2013 142 947 3 774 209
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Miejsce Miejsce 2009 2013
za³adunku wy³adunku tys. tys. tys. tys.

ton tkm ton tkm

Pomorskie Wewn¹trz województwa 7,7 88,5 – –
Pozosta³e – – – –

Warmiñsko- Wewn¹trz województwa 44,2 1191,5 33,5 905,7
-Mazurskie Obwód Kaliningradzki FR – – 24,5 2446,3

Niemcy 0,1 127,0 – –
Pomorskie 0,3 20,0 – –
Pozosta³e krajowe – – – –

Obwód Kalinin- Warmiñsko-Mazurskie – – 31,0 3099,9
gradzki FR

Kujawsko- Wewn¹trz województwa 466,8 1311,2 461,5 1438,6
-Pomorskie Warmiñsko-Mazurskie – – 14,2 383,9

Pozosta³e krajowe – – – –

Mazowieckie Wewn¹trz województwa – – – –
Pomorskie 3,6 1080,0 – –
Pozosta³e krajowe – – – –

Lubelskie Wewn¹trz województwa – – – –
Pozosta³e krajowe – – – –

Œwiêtokrzyskie Wewn¹trz województwa 6,6 57,6 10,3 98,9
Pozosta³e krajowe – – – –

Ma³opolskie Wewn¹trz województwa 55,5 1344,2 66,8 1014,4
Pozosta³e krajowe – – – –

Razem Wewn¹trz województwa 580,8 3993,0 572,1 3457,6
przewozy: Inne regiony nad Wis³¹ 4,0 1227,0 14,2 383,9

Miêdzynarodowe 0,1 127,0 55,5 5546,2

Ogó³em 584,9 5347,0 641,8 9387,7

Tabela 2
Przewozy ³adunków z wykorzystaniem drogi wodnej Wis³y wed³ug relacji
(w tonach i tonokilometrach)

Źród³o: Zestawienie na podstawie danych GUS: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach
2006-2009, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2010; ¯egluga œródl¹dowa w Polsce
w latach 2010-2013, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2014.
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(2013: 55,5 tys. ton ³¹cznie w eksporcie i imporcie)28. Inne relacje miêdzy-
narodowe wed³ug stanu na 2013 nie wystêpuj¹. Nie wystêpuj¹ te¿ relacje
d³ugodystansowe z wykorzystaniem Wis³y. Z racji przewozów powy¿ej
4 tys. ton w statystykach za rok 2013 nie wystêpuje województwo pomor-
skie, pomimo korzystnego i historycznie eksploatowanego na wielk¹ skalê
po³o¿enia na zapleczu portów morskich29. Powy¿sze dane oraz wiedza au-
tora wskazuj¹, ¿e Wis³a jako droga wodna s³u¿y przewozom na ma³e odle-
g³oœci (g³ównie piasku i ¿wiru pozyskiwanego z dna rzeki), zaopatrzeniu
placów budowy przepraw mostowych (np. mostu w Toruniu i Warszawie)
oraz incydentalnym przewozom ³adunków wielkogabarytowych. Funkcja
regularnego transportu na wiêksze odleg³oœci zanik³a – z wyj¹tkiem odra-
dzaj¹cego siê po kilkudziesiêcioletniej przerwie transportu Zalewem Wiœla-
nym pomiêdzy Elbl¹giem a d. Królewcem (co mimo nieznacznej wielkoœci
³adunków wp³ywa znacz¹co na uzyskan¹ wielkoœæ pracy przewozowej).

Bior¹c pod uwagê strukturê nak³adów na infrastrukturê, udzia³ dróg
wodnych (podobnie jak udzia³ œródl¹dowego transportu wodnego na tle
innych ga³êzi transportu) jest marginalny. W ramach wydatkowania œrod-
ków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007-
-2013 wyeliminowano mo¿liwoœæ finansowania dróg wodnych – w tym wiêk-
szych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, jak równie¿ wspierania przedsiêwziêæ
prywatnych30. Dla kolejnej perspektywy finansowania sytuacja jest zbli-
¿ona. Na drodze wodnej Wis³y jedynym przedsiêwziêciem wp³ywaj¹cym
na warunki nawigacyjne ma byæ stopieñ wodny w Siarzewie, zlokalizo-
wany powy¿ej Torunia; trudno jednak przewidywaæ termin realizacji przed-
siêwziêcia31.

Czynniki spo³eczne

Do czynników spo³ecznych zaliczyæ nale¿y w pierwszej kolejnoœci ak-
tywnoœæ instytucji samorz¹dowych i organizacji spo³ecznych, jak równie¿
niesformalizowane inicjatywy zwi¹zane z rzekami i ¿eglug¹ œródl¹dow¹.
Inicjatywy te maj¹ charakter spontaniczny i oddolny, s¹ niezale¿ne od poli-
tyki centralnej, niekiedy stoj¹ z t¹ polityk¹ w sprzecznoœci. Niektóre z nich
s¹ w³¹czane do polityk samorz¹du terytorialnego. Czêœæ z nich ma wymiar

28 ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013, op. cit., s. 84.
29 Ibid.
30 P. Dwojacki, ¯egluga œródl¹dowa w Polsce i UE – perspektywa 2050, „Logistyka”, nr

6/2011, s. 4662.
31 J. Sieñski, Kolejny krok do budowy drugiego stopnia na Wiœle, „Dziennik Ba³tycki”
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g³ównie hobbystyczny i opiera siê na aktywnoœci pojedynczych osób b¹dŸ
spo³ecznoœci. Niektóre zmierzaj¹ do realizacji celów gospodarczych.

Poœród inicjatyw zwi¹zanych z Wis³¹ nale¿y wyró¿niæ zmierzaj¹ce do:

• odtworzenia ¿eglugi profesjonalnej,
• odtworzenia lub urz¹dzenia szlaków turystycznych oraz stworzenia in-

nych produktów turystycznych,
• ochrony œrodowiska przyrodniczego rzeki i terenów nadrzecznych,
• edukacji zwi¹zanej z rzekami,
• dzia³añ kulturalnych zwi¹zanych z rzek¹ b¹dŸ terenami nadrzecznymi

(pominiêto w dalszej czêœci artyku³u).

W pierwszej z tych kategorii wyró¿nia siê akcja wydawanego w Gdañ-
sku „Dziennika Ba³tyckiego” pt. Po drugie: Autostrada wodna na Wiœle 32.
Jej celem jest przywrócenie drodze wodnej Wis³y parametrów umo¿liwiaj¹-
cych wznowienie regularnej ¿eglugi, w tym towarowej. Akcja ma charakter
spo³eczny i nawi¹zuje do podobnej, prowadz¹cej do przyspieszenia budowy
autostrady A-1 (Po pierwsze: A-1). Akcj¹ ukierunkowan¹ na podjêcie przed-
siêwziêæ przez rz¹d s¹ tak¿e spo³eczne starania o budowê kana³u Wis³a–
–Odra (Kana³ Œl¹ski) prowadz¹cego od Wis³y na wysokoœci Oœwiêcimia
w kierunku Odrzañskiej Drogi Wodnej oraz lansowanego przez œrodowiska
polityczne Czech kana³u Dunaj–Odra. Projekt budowy Kana³u Œl¹skiego
zawiera propozycjê budowy 95 km drogi wodnej oraz trzech centrów logi-
stycznych33.

Szczególnym rodzajem inicjatyw spo³eczno-gospodarcznych s¹ wspólne
dzia³ania przedsiêbiorców. Jednak przedsiêbiorstwa ¿eglugi œródl¹dowej
wykazuj¹ wci¹¿ nisk¹ sk³onnoœæ do grupowania siê zarówno w celach biz-
nesowych, jak i lobbingowych. Zwi¹zek Polskich Armatorów Œródl¹dowych
prowadzi dzia³alnoœæ w ograniczonym zakresie, istniej¹ce klastry wykazuj¹
siê nisk¹ aktywnoœci¹ – niezale¿nie od postulatów wykorzystania takich
w³aœnie struktur do organizowania i reprezentowania interesów bran¿y34.

z 30.03.2015, wydanie internetowe: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3770105,po-
drugie-autostrada-wodna-na-wisle-kolejny-krok-do-budowy-drugiego-stopnia-na-wi-
sle,id,t.html [dostêp: 30.03.2015].

32 Po drugie: Wis³a (Po drugie: Autostrada wodna na Wiœle), http://www.dziennikbaltycki.
pl/podrugiewisla/ [dostêp 15.04.2015].

33 Kana³ Œl¹ski – szukamy chêtnych do dzia³ania, 30.01.2013, http://slonzoki.org/2013/01/
kanal-slaski-szukamy-chetnych-do-dzialania/ [dostêp 15.04.2015].

34 Por. P. Dwojacki, Klastry. Wspó³dzia³anie na rzecz ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce, Geogra-
phy and Tourism, Vol. 1, No. 1 (2013), s. 21, P. Dwojacki, Klastry jako element procesów
rozwojowych ¿eglugi œródl¹dowej [w:] Rozwój powi¹zañ kooperacyjnych nauka, przemys³
samorz¹d: Kana³ Odra – Dunaj – £aba: szansa czy koniecznoœæ?, Krajowa Izba Gospodar-
cza, NOT, Opole 2011.
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Poœród inicjatyw zmierzaj¹cych do turystycznej aktywizacji Wis³y wy-
ró¿nia siê inicjatywa Pêtli ¯u³awskiej, czyli sieci portów, przystani ¿eglar-
skich i pomostów cumowniczych w delcie Wis³y, która sta³a siê nie tylko
zaczynem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, ale te¿ kolejnej inicjatywy – odtworzenia Miêdzy-
narodowej Drogi Wodnej E-70 35. Spoœród du¿ych pod wzglêdem skali przy-
sz³ych przedsiêwziêæ wymieniæ warto te¿ inicjatywê pod nazw¹ Szlak Wodny
im. Króla Stefana Batorego, zmierzaj¹c¹ do stworzenia produktów turystycz-
nych od ujœcia Wis³y przez Narew i Biebrzê do Kana³u Augustowskiego36.

Trzeci rodzaj inicjatyw to akcje i dzia³ania zmierzaj¹ce do zachowania
œrodowiska przyrodniczego doliny Wis³y i samej rzeki, jak równie¿ do prze-
kszta³cenia istniej¹cego œrodowiska poprzez inwestycje (renaturyzacja)
– na przyk³ad rozbiórkê istniej¹cego stopnia wodnego we W³oc³awku37.
Przewidywaæ nale¿y intensywne dzia³ania œrodowisk okreœlaj¹cych siê
jako ekologiczne przeciw projektowi budowy stopnia wodnego w Siarzewie
na Wiœle powy¿ej Torunia38. Ewentualny sukces tej ostatniej inicjatywy
mo¿na postrzegaæ jako niezwykle niekorzystny z punktu widzenia perspek-
tyw przywrócenia ¿eglugi na Wiœle.

Do spo³ecznych uwarunkowañ okreœlaj¹cych przysz³oœæ transportu wod-
nego nale¿y wzrastaj¹cy œredni wiek kadr ¿eglugi i id¹ce wraz z nim ryzyko
utraty kadrowej ci¹g³oœci i know-how 39. Czynnik ten mo¿e w przysz³oœci
generowaæ nie tylko koszty kszta³cenia formalnego, ale równie¿ koszty
i ryzyka (na przyk³ad wypadkowe) zwi¹zane z uczeniem siê w pracy. Rygo-
rystyczne przepisy dotycz¹ce dopuszczenia do pracy na wodzie ju¿ obecnie
powoduj¹ brak mo¿liwoœci realizacji pojawiaj¹cych siê pilnych zleceñ z po-
wodu braku kadry o odpowiednich kwalifikacjach formalnych lub personelu
znaj¹cego konkretne odcinki drogi wodnej40. Formalny system kszta³ce-
nia kadr ogranicza siê wspó³czeœnie wy³¹cznie do dzia³alnoœci dwóch szkó³

35 Pêtla ̄ u³awska (oficjalna strona projektu), http://petla-zulawska.pl/index.php?id=podstro-
ny&idd=27&lang=pol&kat=15 [dostêp 15.04. 2015].

36 Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego (oficjalna strona projektu), http://szlakbatore-
go.pl/ [dostêp 15.04.2015].

37 R. Szymczuk, Spiêtrzony k³opot Królowej, Miesiêcznik „Dzikie ¯ycie” nr 10/172 z 2008,
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2228 [dostêp 15.04.2015].

38 Budowa tamy i elektrowni na Wiœle. Powtórka z Rospudy na Wiœle?, „Super Express”
z dn. 30.07.2012, Wydanie internetowe: http://www.se.pl/wiadomosci/polska/budowa-tamy-
i-elektrowni-na-wisle-powtorka-z-rospudy-na-wisle_271075.html [dostêp: 15.04.2015].

39 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce. Czêœæ 1.
Analiza (…), op. cit., s. 85.

40 W niestabilnych warunkach ¿eglugi na Wiœle, przy du¿ej zmiennoœci parametrów drogi
wodnej, nie jest mo¿liwe sporz¹dzenie aktualnych map nawigacyjnych. Kluczowe jest
doœwiadczenie w konkretnych warunkach na konkretnych odcinkach rzeki.
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œrednich kszta³c¹cych w dziedzinie ¿eglugi œródl¹dowej (zespo³y szkó³ ¿eglugi
œródl¹dowej w Nakle i Kêdzierzynie-KoŸlu). Nieformalne kszta³cenie pro-
fesjonalne odbywa siê przede wszystkim w gronach rodzinnych (przygo-
towanie sukcesji). Dobrze rozwiniête s¹ natomiast dzia³ania edukacyjne
o charakterze spo³eczno-historycznym, w tym w ramach Ligi Morskiej
i Rzecznej.

Czynniki techniczne

Poœród czynników technicznych okreœlaj¹cych przysz³oœæ transportu
wodnego Wis³¹ za kluczowy nale¿y uznaæ stan drogi wodnej czyli spe³nienie
przez ni¹ okreœlonych parametrów umo¿liwiaj¹cych prowadzenie ¿eglugi.
Szczegó³owe parametry nominalnie okreœlone zosta³y w 2002 roku Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji œródl¹dowych dróg
wodnych41. Poza odcinkiem P³ock–W³oc³awek wymagania zawarte w tym
rozporz¹dzeniu nie spe³niaj¹ warunków klasyfikacyjnych dla miêdzynaro-
dowej drogi wodnej. Na niektórych odcinkach przepis zak³ada wrêcz mak-
symaln¹ ³adownoœæ jednostek na poziomie zaledwie 180 ton. W praktyce
problem stanowi nawet utrzymanie stanu drogi wodnej zgodnego z klasyfi-
kacj¹42. Skutkiem gospodarczym tego stanu jest zaprzestanie przyjmowa-
nia przez armatorów zleceñ na wiêksze odleg³oœci i zanik przewozów miê-
dzyregionalnych. Wspó³czesny wolumen tych przewozów jest w efekcie
ni¿szy nie tylko od uzyskiwanego w wieku XX, ale te¿ w wieku XVI-XVII.
Natomiast pojedyncze próby przewozu ³adunków na du¿e odleg³oœci trak-
towane s¹ jako wyzwanie najwy¿szej próby i przyci¹gaj¹ uwagê mediów43.

Deklasacji drogi wodnej towarzyszy degradacja infrastruktury brzego-
wej s³u¿¹cej prze³adunkom. Spoœród analizowanych portów i prze³adowni
niemal ¿aden obiekt nie realizuje zadañ prze³adunkowych w skali uzyskiwa-
nej w przesz³oœci44. Wyj¹tkiem jest Port Morski Elbl¹g, obs³uguj¹cy relacje

41 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji œródl¹do-
wych dróg wodnych, Dz. U. z 2002 nr 77 poz. 695.

42 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce. Czêœæ 1.
Analiza (…), op. cit., s. 40–41.

43 Ostatnia znacz¹ca, udana próba przewozu ³adunku z Trójmiasta do Warszawy mia³a miej-
sce w 2011 roku i by³a relacjonowana przez media, por. Przês³o pokona³o Wis³ê, TVN 24
z 4.07.2011, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przeslo-pokonalo-wisle,176871.html
[dostêp 15.04.2015].

44 P. Dwojacki, Analiza potencja³u wielkoœci transportu wodnego na obszarze Polski, gene-
rowanego przez porty œródl¹dowe jak i morskie. Report on the potential waterborne trans-
port volume (polska wersja jêzykowa), Ecorys, Agencja Rozwoju Mazowsza, Warszawa
2012, s. 18–30.
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z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Spoœród pozosta³ych –
wiêkszoœæ zosta³a wy³¹czona z eksploatacji, niekiedy zmieniono ich prze-
znaczenie w sposób, który nie umo¿liwi wznowienia prze³adunków w przy-
sz³oœci.

Na tym tle mniejsze znaczenie ma stan floty rzecznej p³ywaj¹cej po Wiœle
– s¹ to jednostki w znacznej czêœci zdekapitalizowane, eksploatowane
od wielu lat. Brak stabilnych warunków nawigacyjnych jest uzasadnieniem
braku nak³adów na modernizacjê b¹dŸ wymianê floty towarowej.

Wnioski

Wobec przedstawionych powy¿ej danych i informacji zarysowuje siê
obraz ¿eglugi wiœlanej jako bran¿y schy³kowej. Wp³ywaj¹ na to:

• stan techniczny drogi wodnej, uniemo¿liwiaj¹cy prowadzenie regular-
nej ¿eglugi,

• polityki krajowe, jasno wyra¿aj¹ce brak zainteresowania rz¹du popraw¹
warunków transportu drog¹ wodn¹ Wis³y (pomimo zlecenia przez rz¹d
w 2011 roku sporz¹dzenia dokumentu – Propozycji wieloletniego pro-
gramu rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Pol-
sce 45),

• czynniki spo³eczne: ca³kowita nieskutecznoœæ wp³ywania na politykê
krajow¹ œwiadczy o organizacyjnej s³aboœci œrodowisk ¿eglugowych –
towarzyszy jej du¿a potencjalna si³a protestu przeciw przysz³ym inwe-
stycjom naruszaj¹cym ekosystem rzeki,

• ma³a wartoœæ ekonomiczna sektora œródl¹dowego transportu wodnego
w Polsce,

• Na tym tle nie mo¿e dziwiæ odp³yw przedsiêbiorców z bran¿y oraz ich
utrata zainteresowania inwestycjami we flotê.

W opisanej sytuacji najbardziej istotnym czynnikiem (sygna³em) pozy-
tywnym jest perspektywa budowy na Wiœle stopnia wodnego zlokalizowa-
nego poni¿ej W³oc³awka. Obok realizacji celów energetycznych, stopieñ
wodny zapewni³by poprawê i stabilizacjê warunków ¿eglugi na odcinku
pomiêdzy W³oc³awkiem a Grudzi¹dzem. Oznacza³oby to mo¿liwoœæ podjê-
cia przez bran¿ê logistyczn¹ zleceñ dotycz¹cych przewozów na znaczne
odleg³oœci – od Gdañska do P³ocka. Tak¹ opcjê przyjêto przy tworzeniu idei,

45 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce. Czêœæ 2.
Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹-
dowego w Polsce, raport na rzecz Ministerstwa Infrastruktury RP, Ecorys, Rotterdam-
-Warszawa 2011.



72

Piotr Dwojacki: Czynniki transportowego wykorzystania Wis³y

a nastêpnie wprowadzeniu do g³ównego nurtu polityki regionu konkretnego
projektu – platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim46. W przypadku
budowy obiektu, poza funkcjami zwi¹zanymi z obs³ug¹ innych rodzajów
transportu, by³by to jedyny pe³nowartoœciowy punkt prze³adunku na ca³ej
zdatnej do ¿eglugi czêœci drogi wodnej. Dzia³alnoœæ ta mia³aby jednak cha-
rakter uboczny do czasu oddania do eksploatacji stopnia wodnego.

Powy¿szym rozwa¿aniom towarzyszyæ jednak musi niepewnoœæ: 2016
rok – na ten termin przewidywano w 2009 roku uruchomienie elektrowni
na stopniu wodnym poni¿ej W³oc³awka47. Obecnie przedsiêwziêcie, dla któ-
rego wskazano ju¿ lokalizacjê (Siarzewo k. Ciechocinka) znajduje siê w fa-
zie przygotowania wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej48. Przyjmuj¹c
korzystne warunki zewnêtrzne nale¿y za³o¿yæ szeœcio-siedmioletni okres
realizacji przedsiêwziêcia49. Uzyskujemy w efekcie rok 2022 jako najwcze-
œniejszy moment potencjalnego powrotu wiœlanej ¿eglugi towarowej na pó³-
nocnym odcinku dawnej drogi wodnej Wis³y.

BIBLIOGRAFIA

Literatura:

1. Boni M. (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Warszawa 2009.

2. Dwojacki P., Analiza potencja³u wielkoœci transportu wodnego na obszarze
Polski, generowanego przez porty œródl¹dowe jak i morskie. Report on the
potential waterborne transport volume (polska wersja jêzykowa), Ecorys,
Agencja Rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012.

46 Terminal multimodalny – impuls dla naszej gospodarki, Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego (komunikat prasowy z 16.02.2015),
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28632
&Itemid=126 [dostêp: 15.04.2015].

47 Grupa Energa i województwo kujawsko-pomorskie bêd¹ wspó³pracowaæ ws. budowy dru-
giego stopnia wodnego na Wiœle wraz z elektrowni¹ (komunikat prasowy Grupy Energa
z 18.11.2009), http://media.energa.pl/pr/153556/grupa-energa-i-wojewodztwo-kujawsko-
pomorskie-beda-wspolpracowac-ws-budowy-drugiego-stopnia-wodnego-na-wisle-wraz-z-
elektrownia [dostêp: 15.05.2015].

48 Bêdzie wniosek o decyzjê œrodowiskow¹ dla drugiego stopnia na Wiœle (komunikat praso-
wy Grupy Energa z 26.02.2015), http://media.energa.pl/pr/293322/bedzie-wniosek-o-de-
cyzje-srodowiskowa-dla-drugiego-stopnia-na-wisle [dostêp: 15.04.2015].

49 Backgrounder – Obecny stopieñ wodny W³oc³awek i Program Energa Wis³a, KZGW –
Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, 2009/2010, http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiado-
mosci/Backgrounder.pdf [dostêp: 15.04.2015].



73

Piotr Dwojacki: Czynniki transportowego wykorzystania Wis³y

3. Dwojacki P., Klastry jako element procesów rozwojowych ¿eglugi œródl¹-
dowej [w:] Rozwój powi¹zañ kooperacyjnych nauka, przemys³ samorz¹d:
Kana³ Odra – Dunaj – £aba: szansa czy koniecznoœæ?, Krajowa Izba Gos-
podarcza, NOT, Opole 2011.

4. Dwojacki P., Klastry. Wspó³dzia³anie na rzecz ¿eglugi œródl¹dowej w Pol-
sce, „Geography and Tourism”, Vol. 1, No. 1 (2013).

5. Dwojacki P., ¯egluga œródl¹dowa w Polsce i UE – perspektywa 2050, „Logi-
styka”, nr 6/2011.

6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 18.05.2010.

7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt doku-
mentu rz¹dowego przeznaczony do konsultacji, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 25.01.2011.

8. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt doku-
mentu rz¹dowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 15.04.
2011.

9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

10. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Pol-
sce. Czêœæ 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego œródl¹dowego
oraz turystyki wodnej w Polsce, raport na rzecz Ministerstwa Infrastruk-
tury RP, Ecorys, Rotterdam-Warszawa 2011.

11. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Pol-
sce. Czêœæ 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury
transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce, raport na rzecz Ministerstwa
Infrastruktury RP, Ecorys, Rotterdam-Warszawa 2011.

12. Projekt Polityki Wodnej Pañstwa do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu
2016), Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Œrodowiska,
Warszawa 2010.

13. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw¹ do 2030 roku),
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa
2013.

14. White Paper 2011. Roadmap to a Single European Transport Area – To-
wards a competitive and resource efficient transport system, European
Comission, Brussels, 28.03.2011.

15. ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2006-2009, G³ówny Urz¹d Staty-
styczny, Warszawa 2010.

16. ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013, G³ówny Urz¹d Staty-
styczny, Warszawa 2014.



74

Piotr Dwojacki: Czynniki transportowego wykorzystania Wis³y

Akty prawne:

1. European Agreement on Main Inland Waterways of International Impor-
tance (AGN), United Nations, Geneve, 19.01.1996, UN Treaty Series, Vol.
2072, I-35939.

2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfi-
kacji œródl¹dowych dróg wodnych, Dz. U. z 2002 nr 77 poz. 695.

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 r., Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.

Źród³a internetowe:

1. Backgrounder – Obecny stopieñ wodny W³oc³awek i Program Energa
Wis³a, KZGW – Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, 26.10.2010, http://
www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/Backgrounder.pdf [dostêp: 15.04.
2015].

2. Bêdzie wniosek o decyzjê œrodowiskow¹ dla drugiego stopnia na Wiœle
(komunikat prasowy Grupy Energa z 26.02.2015), http://media.energa.pl/
pr/293322/bedzie-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-drugiego-stopnia-
na-wisle [dostêp: 15.04.2015].

3. Budowa tamy i elektrowni na Wiœle. Powtórka z Rospudy na Wiœle?, „Super
Express” z 30.07.2012, Wydanie internetowe: http://www.se.pl/wiadomo-
sci/polska/budowa-tamy-i-elektrowni-na-wisle-powtorka-z-rospudy-na-wi-
sle_271075.html [dostêp: 15.04.2015].

4. European Agreement on Main Inland Waterways of International Impor-
tance (AGN), UN Treaty Collection, Chapter XI Transport and Communi-
cations, D. Water Transport, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no =XI-D-5&chapter=11&lang=en [dostêp 15.04.
2015].

5. Grupa Energa i województwo kujawsko-pomorskie bêd¹ wspó³pracowaæ
ws. budowy drugiego stopnia wodnego na Wiœle wraz z elektrowni¹ (ko-
munikat prasowy Grupy Energa z 18.11.2009), http://media.energa.pl/pr/
153556/grupa-energa-i-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-beda-wspolpra-
cowac-ws-budowy-drugiego-stopnia-wodnego-na-wisle-wraz-z-elektrownia
[dostêp: 15.05.2015].

6. Kana³ Œl¹ski – szukamy chêtnych do dzia³ania, 20.01.2013, http://slonzo-
ki.org/2013/01/kanal-slaski-szukamy-chetnych-do-dzialania/ [dostêp 15.04.
2015].

7. Netka K., Zapora dla powodzi, moc wody dla elektrowni, 27.02.2015, http:/
/netka.gda.pl/przegrodza-wisle/ [dostêp 15.04.2015].

8. Pêtla ̄ u³awska (oficjalna strona projektu), http://petla-zulawska.pl/index.
php?id=podstrony&idd=27&lang=pol&kat= 15 [dostêp 15.04.2015].



75

Piotr Dwojacki: Czynniki transportowego wykorzystania Wis³y

9. Po drugie: Wis³a (Po drugie: Autostrada wodna na Wiœle), (strona akcji
Dziennika Ba³tyckiego), http://www.dziennikbaltycki.pl/podrugiewisla/
[dostêp 15.04.2015].

10. Przês³o pokona³o Wis³ê, TVN 24 z 4.07.2011, http://www.tvn24.pl/wiado-
mosci-z-kraju,3/przeslo-pokonalo-wisle,176871. html [dostêp 15.04.2015].

11. Sieñski J, Kolejny krok do budowy drugiego stopnia na Wiœle, „Dziennik
Ba³tycki” z 30.03.2015. Wydanie internetowe: http://www.dziennikbaltyc-
ki.pl/artykul/3770105,po-drugie-autostrada-wodna-na-wisle-kolejny-krok-
do-budowy-drugiego-stopnia-na-wisle,id,t.html [dostêp: 15.04.2015].

12. Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego (oficjalna strona projektu), http:/
/szlakbatorego.pl/ [dostêp 15.04.2015].

13. Szymczuk R., Spiêtrzony k³opot Królowej, Miesiêcznik „Dzikie ¯ycie”
nr 10/172 z 2008. Archiwum internetowe: http://pracownia.org.pl/dzikie-
zycie-numery-archiwalne,2228 [dostêp 15.04. 2015].

14. Terminal multimodalny – impuls dla naszej gospodarki, Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (komunikat prasowy z 16.02.
2015), http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content
&task =view&id=28632&Itemid=126 [dostêp: 15.04.2015].

FACTORS INFLUENCING THE USE OF THE VISTULA
RIVER WATERWAY

Keywords: inland navigation, transport, inland waterways, Vistula River.

Summary
Vistula River waterway is the transport route, greatly contributing to the

economic success of Poland particularly in centuries XIV-XVII. Today, river
transport in Poland is in a deep regression.

Future use of the Vistula River waterway is dependent on factors that are
presented in the article according to the scheme of PEST analysis (political,
economic, social, technical). Political conditions are related to the European
and national policies. Economic factors are discussed in terms of efficiency and
scale of economic activities related to river transport. Among the social factors
activities of social movements and organizations are discussed. Technical con-
ditions are described as the key factors of „rebirth” of inland navigation. First
of all: reconstruction of infrastructure, including the parameters of waterway
and river ports.
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The final conclusion of the article refers to the framework conditions which
must be fulfilled in order to revive the Vistula transport. Among them, high-
lighted factor is the construction of hydro power plant in Siarzewo and inter-
modal terminal in Solec (both in Kujawsko-Pomorskie Voivodship).
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Krzysztof FICOÑKrzysztof FICOÑKrzysztof FICOÑKrzysztof FICOÑKrzysztof FICOÑ

OD PRAKSEOLOGICZNEJ ZASADY
RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA

DO ZARZ¥DZANIA OPTYMALIZUJ¥CEGO

S³owa kluczowe: badanie operacji, optymalizacja, prakseologia, zarz¹-
dzanie, zasady.

STRESZCZENIE

We wstêpie przedstawiono powstanie i utylitarne cele podejœcia prakse-
ologicznego do procesu usprawniania wszelkiej dzia³alnoœci praktycznej.
Chronologicznie zaprezentowano prakseologiczne zasady racjonalnego gos-
podarowania, genezê i historyczny rozwój badañ operacyjnych koncentru-
j¹c siê na wybranych metodach programowania matematycznego. W dalszej
czêœci przedstawiono istotê i mechanizmy zarz¹dzania optymalizuj¹cego
oraz jego wp³yw na procesy podejmowania decyzji biznesowych. Na zakoñ-
czenie pokazano kluczowe kierunki wykorzystania zarz¹dzania optymali-
zuj¹cego w usprawnieniu dzia³alnoœci logistycznej.

Wprowadzenie

Kardynaln¹ rolê we wszelkiej zorganizowanej dzia³alnoœci, szczególnie
gospodarczej, odgrywaj¹ prakseologiczne, czyli zdroworozs¹dkowe zasady
racjonalnego dzia³ania, które obliguj¹ decydenta albo do maksymalizacji
celu w ramach dysponowanych œrodków, albo do minimalizacji œrodków
przy realizacji danego celu. Prakseologiczne zasady racjonalnego dzia³ania
s¹ naturalnym kryterium podejmowania efektywnych (optymalnych) decy-
zji w ró¿nych obszarach dzia³alnoœci cz³owieka. Pos³ugiwanie siê zasadami
racjonalnego dzia³ania wymaga kwantyfikacji kategorii zamierzonego celu
i przeznaczonych œrodków na jego realizacjê. Po spe³nieniu tego warunku
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przed badaczami (decydentami) otwiera siê ca³y arsena³ metod badañ ope-
racyjnych, które stanowi¹ iloœciow¹ podstawê podejmowania decyzji.
Badania operacyjne, a zw³aszcza liczne metody programowania matema-
tycznego oferuj¹ wiele atrakcyjnych metod analitycznych wspomagaj¹cych
iloœciow¹ stronê podejmowania optymalnych decyzji. Warunkiem wysokiej
przydatnoœci praktycznej metod programowania matematycznego jest obec-
nie masowe wykorzystanie technologii komputerowej do rozwi¹zywania
sformalizowanych modeli i analitycznych zadañ badañ operacyjnych.

Jedn¹ z bardziej atrakcyjnych koncepcji nowoczesnego zarz¹dzania jest
tzw. zarz¹dzanie optymalizuj¹ce, bazuj¹ce na skwantyfikowanych (wymier-
nych) za³o¿eniach metodologicznych i analitycznych metodach badawczych.
Pierwotn¹ podstaw¹ zarz¹dzania optymalizuj¹cego jest prakseologiczna
zasada racjonalnego gospodarowania, a wtórnym jego narzêdziem s¹ mo-
dele i metody badañ operacyjnych, zw³aszcza skomputeryzowane metody
programowania matematycznego. W dobie globalnej gospodarki rynkowej
wykorzystanie koncepcji zarz¹dzania optymalizuj¹cego jest warunkiem
koniecznym wypracowania optymalnych decyzji mened¿erskich, zw³aszcza
na szczeblu mikroekonomicznym. Bardzo atrakcyjnym i historycznie pio-
nierskim kierunkiem stosowania metod zarz¹dzania optymalizuj¹cego oka-
za³a siê dzia³alnoœæ logistyczna. Wynika to z faktu, ¿e wiêkszoœæ decyzji
logistycznych ma charakter iloœciowy i bazuje na skwantyfikowanych da-
nych Ÿród³owych, a generowane decyzje powinny mieæ najczêœciej równie¿
wymiar iloœciowy i dlatego zarz¹dzanie optymalizuj¹ce jest tak powszech-
nie stosowane w dzia³alnoœci gospodarczej dotycz¹cej optymalizacji skwan-
tyfikowanych decyzji logistycznych.

Powstanie i rozwój prakseologii

Prakseologia jest terminem wywodz¹cym siê z jêzyka greckiego: prak-
sis, prakseos – „praktyka, czynnoœæ” + lógos – „nauka” i jako praktyczna
sztuka sprawnego dzia³ania by³a uprawiana ju¿ w czasach staro¿ytnych
m.in. w dzie³ach Arystotelesa, którego spadkobierc¹ w œredniowieczu by³
œw. Tomasz Z Akwinu. W czasach nowo¿ytnych rozkwit prakseologii nast¹-
pi³ na prze³omie XIX i XX wieku za spraw¹ kluczowych dla tej nauki prac
badawczych prowadzonych m.in. przez takich badaczy jak.: Alfred Esapinas,
Aleksander Bogdanow, Georges Hostelet czy Eugeniusz S³ucki. Prekurso-
rem naukowych badañ nad prakseologi¹ w Polsce – jeszcze przed I wojn¹
œwiatow¹ by³ Tadeusz Kotarbiñski, który dojrza³y jej system przedstawi³
w „Traktacie o dobrej robocie” z 1955 roku oraz w wielu innych pracach,
proponuj¹c podstawow¹ terminologiê, ustalaj¹c zakres i miejsce prakse-
ologii miêdzy innymi w metodologii ogólnej. Terminu tego u¿ywa³ T. Kotar-
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biñski wymiennie z terminami gramatyka czynu, metodologia ogólna, logika
czynu, nauka o dobrej robocie, nauka o praktycznoœci dzia³añ, ogólna tech-
nologia dzia³añ, ogólna teoria czynu1.

Wed³ug T. Pszczo³owskiego prakseologia poszukuje najszerszych uogól-
nieñ odnosz¹cych siê do wszelkich form œwiadomego i celowego dzia³ania
rozpatrywanego ze wzglêdu na sprawnoœæ; konstruuje i uzasadnia dyrek-
tywy praktyczne tj. nakazy i zakazy oraz zalecenia i przestrogi dotycz¹ce
wzmagania sprawnoœci i unikania niesprawnoœci w dzia³aniu2. Szerokie
pola aplikacji prakseologii na gruncie ekonomii dostrzeg³ Oskar Lange, który
wyró¿ni³ prakseologiê gospodarcz¹ znajduj¹ca swój wyraz w stosowaniu
rachunku ekonomicznego i optymalizacyjnego w dzia³alnoœci gospodarczej3.
Wielu autorów prakseologiê odnosi do teorii podejmowania optymalnych
decyzji i nazywa j¹ wprost teori¹ procesu decyzyjnego, a jej rozwój upatruje
w kierunku matematyzacji i informatyzacji, przy czym musi ona przejœæ
przez etap formalizacji4.

Aktualnie prakseologia bardzo intensywnie jest wykorzystywana w nur-
cie teorii organizacji, w naukach o zarz¹dzaniu i w szczególnoœci w obszarze
nauk o bezpieczeñstwie. Podstawy teoretyczne i metody narzêdziowe prak-
seologii leg³y u podstaw powstania i burzliwego rozwoju w XX wieku badañ
operacyjnych5 zaliczanych do dziedziny nauk stosowanych. O wysokiej u¿y-
tecznoœci praktycznej badañ operacyjnych w najwy¿szym stopniu zadecy-
dowa³y jej podstawy metodologiczne budowane na fundamencie ró¿nych
nurtów prakseologicznych.

Sformu³owanie zasady racjonalnego
gospodarowania

Prakseologia pos³uguje siê takimi pojêciami jak: cel, œrodek, metoda,
czyn, plan, sprawnoœæ, efektywnoœæ, skutecznoœæ, wydajnoœæ, oszczêdnoœæ,
które okreœlane s¹ mianem kategorii prakseologicznych. Dla tak wyodrêb-
nionych kategorii prakseologicznych buduje ona systemy relacji i zwi¹zków
w postaci zasad prakseologicznych. Jedna z podstawowych zasad prakse-

1 T. Kotarbiñski, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1969, s. 7.
2 T. Pszczo³owski, Ma³a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum Wro-

c³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1978, s. 180.
3 O. Lange, Ekonomia polityczna. Zagadnienia ogólne, T. 1. Warszawa 1961, s. 18.
4 K. Szaniawski, Przedmowa [w:] T. Kotarbiñski, Abecad³o praktycznoœci, Warszawa 1972,

s. 5.
5 Z uwagi na doœæ powszechne w literaturze zamienne stosowanie terminów „badanie operacji”

i „badania operacyjne” tak¿e w tej pracy terminem tym bêdziemy pos³ugiwaæ elastycznie.
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ologicznych dotyczy tzw. zasady racjonalnego gospodarowania. Zasada ta
wymaga, aby cel i wymagane œrodki wiod¹ce do jego realizacji by³y skwan-
tyfikowane, czyli mia³y charakter iloœci.

Prakseologiczna zasada racjonalnego gospodarowania stosowana jest
w dwóch podstawowych wariantach:
1) Przy okreœlonym nak³adzie œrodków uzyskaæ maksymalny stopieñ re-

alizacji za³o¿onego celu.
2) Okreœlony stopieñ realizacji celu osi¹gn¹æ przy najmniejszym nak³adzie

œrodków.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. zasad¹ najwiêkszego
efektu (ZME) lub zasad¹ najwiêkszej wydajnoœci, co zapiszemy symbolicz-
nie jako:

ZME:  max E II S = const (1)

gdzie:

ZME – zasada maksymalnego efektu,
E – zamierzony efekt, cel dzia³ania,
S – dysponowane œrodki (nak³ady) na realizacjê celu E.

Natomiast w drugim przypadku pos³ugujemy siê zasad¹ najmniejszego
nak³adu lub zasad¹ oszczêdnoœci œrodków (ZOS ), co symbolizuje nastêpu-
j¹ce wyra¿enie:

 ZOS:  min S II E = const (2)

gdzie:

ZOS – zasada oszczêdnoœci œrodków,
E – zamierzony efekt, cel dzia³ania,
S – dysponowane œrodki (nak³ady) na realizacjê celu E.

Jak nietrudno wykazaæ, oba warianty (1) i (2) s¹ równowa¿ne i stosowa-
ne powszechnie w praktyce nie tylko gospodarczej. Niekiedy zasada racjo-
nalnego gospodarowania jest b³êdnie interpretowana jako „zasada z³otego
œrodka” i formu³owana w nastêpuj¹cym brzmieniu: osi¹gn¹æ maksymalny
stopieñ realizacji celu przy minimalnym nak³adzie œrodków:

  ZMM:  max E II min S  ⇒ false (3)
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Tak sformu³owana „zasada gospodarnoœci” (3) jest fa³szywa i prowadzi
wprost do logicznej sprzecznoœci. Nie mo¿na bowiem jednoczeœnie maksy-
malizowaæ celu minimalizuj¹c przeznaczone œrodki, bo w szczególnym przy-
padku by³oby spe³nione wyra¿enie:

(max E  II lim E ∞) ∧ (min S  II lim S  0)                      (4)

Wyra¿enie (4) mówi o tym, ¿e irracjonalnie moglibyœmy uzyskaæ maksy-
malny stopieñ realizacji zamierzonego celu (max E) ograniczaj¹c coraz bar-
dziej przeznaczone na ten cel œrodki (min S), w granicy a¿ do zera, co oczy-
wiœcie jest nielogiczne i nonsensowne.

Stosowanie zasady racjonalnego gospodarowania (1) lub (2) wymaga,
aby wszystkie u¿ywane kategorie prakseologiczne by³y skwantyfikowane
lub wymierne, czyli mia³y charakter iloœci lub wartoœci. Cecha ma charakter
iloœci, jeœli mo¿na j¹ jednoznacznie wyraziæ przy pomocy liczby, najczêœciej
naturalnej, w ogólnoœci liczby rzeczywistej. Pojêcie wielkoœci odnosimy
z kolei do mo¿liwoœci pewnego uporz¹dkowania cech wed³ug wybranego kry-
terium klasyfikacyjnego np. uporz¹dkowanie zbioru ludzi wed³ug trudno
wymiernego kryterium stopnia wra¿liwoœci spo³ecznej.

Wystarczaj¹cym warunkiem do stosowania zasady racjonalnego gospo-
darowania jest aby cel, do którego d¹¿ymy, mia³ charakter wielkoœci. Chodzi
o to, aby istnia³a mo¿liwoœæ okreœlenia, w jakim stopniu – np. w mniejszym
lub wiêkszym od stanu wyjœciowego – zosta³ osi¹gniêty zamierzony cel, nie-
koniecznie wyra¿onym w mierze liczbowej.

Kierunki wykorzystania zasady racjonalnego
gospodarowania

Zasada racjonalnego gospodarowania w sensie kryteriów (1) i (2) odgry-
wa bardzo wa¿n¹ rolê w ekonomii i we wszelkiej dzia³alnoœci biznesowej,
gdy¿ pozwala oceniæ poziom rozwoju gospodarki i np. ewentualne zyski przy
realnie ponoszonych kosztach (nak³adach). Podstaw¹ gospodarki rynkowej
jest wymierna, najczêœciej iloœciowa, ocena sprawnoœci czy efektywnoœci
gospodarowania, a w konsekwencji rynkowej – konkurencyjnoœci danej
firmy, w czym doskonale pomaga zasada racjonalnego gospodarowania.
W gospodarce rynkowej bardzo wyraŸnie wyst¹pi³a kwantyfikacja celu pro-
wadzonej dzia³alnoœci, którym jest kryterium zysku, a o realnej konkuren-
cyjnoœci z regu³y decyduj¹ ponoszone nak³ady. St¹d niemal w sposób natu-
ralny ka¿dy przedsiêbiorca mniej lub bardziej œwiadomie stosuje zasadê
racjonalnego gospodarowania praktycznie na co dzieñ.
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Prakseologiczna zasada racjonalnego dzia³ania, oprócz ekonomii i gos-
podarki jest stosowana w wielu dziedzinach ¿ycia np. w technice, w budow-
nictwie, w kosmonautyce, a przede wszystkim w naukach o bezpieczeñstwie,
g³ownie w strategii i taktyce wojskowej. W przypadku systemów trans-
portowych6 racjonalne ich projektowanie i wykorzystywanie polega na uzy-
skaniu maksymalnego zasiêgu przy ustalonym zu¿yciu paliwa lub inaczej
– d¹¿y siê do minimalizacji zu¿ytego paliwa niezbêdnego do pokonania okre-
œlonego dystansu.

Szczególnie intensywnie jest wykorzystywana zasada racjonalnego gos-
podarowania w sztuce wojennej, zarówno na szczeblu strategicznym, jak te¿
taktycznym. W ka¿dej sytuacji bojowej d¹¿y siê do uzyskania maksymalne-
go efektu przy z góry przeznaczonych do tego œrodkach bojowych lub mini-
malizuje siê zu¿ycie tych œrodków przy realizacji okreœlonego zadania bojo-
wego. Oszczêdne i racjonalne dysponowanie potencja³em bojowym jest kar-
dynalnym nakazem ka¿dej operacji wojskowej, gdy¿ warunki taktyczne
mog¹ siê b³yskawicznie odmieniæ, co spowoduje koniecznoœæ u¿ycia dodat-
kowego potencja³u wojskowego.

W ogólnoœci zasada racjonalnego gospodarowania oznacza optymalne
wykorzystanie ró¿nych kategorii prakseologicznych w warunkach ograni-
czonych œrodków do realizacji rozmaitych zadañ. Optymalizacja7 racjonal-
nego postêpowania sprowadza siê do maksymalizacji celu lub minimalizacji
nak³adów przy spe³nieniu praktycznych ograniczeñ i de facto odnosi siê
do procesu podejmowania decyzji w zakresie dysponowania pewnymi œrod-
kami przy koniecznoœci realizacji okreœlonych zadañ.

Dzia³ania, w których nie jest spe³niona zasada racjonalnego gospodaro-
wania zaliczane s¹ do kategorii marnotrawstwa i maj¹ negatywn¹ ocenê
spo³eczn¹ (gospodarcz¹). Pojêcie marnotrawstwa stanowi jedn¹ z podsta-
wowych kategorii prakseologicznych i znajduje siê w centrum rozwa¿añ
nad skutecznych i efektywnym dzia³aniem praktycznym. Z marnotraw-
stwem mamy do czynienia wówczas, gdy u¿yte œrodki nie spowodowa³y osi¹-
gniêcia celu w stopniu maksymalnym lub gdy do realizacji celu zosta³y zu-
¿yte nadmierne œrodki. Jednym z kluczowych paradygmatów prakseologii
jest systematyczna minimalizacja marnotrawstwa i ograniczanie wszelkich
przejawów niegospodarnoœci.

6 K. Ficoñ, Optymalizacja makrosystemów transportowych wed³ug kryteriów logistycznych.
ZN AMW nr 3(182) 2010.

7 Optymalizacja – ca³okszta³t wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu poszukiwanie rozwi¹zañ
najlepszych, tzn. optymalnych w danych warunkach z pewnego punktu widzenia podanego
zwykle w tzw. kryterium optymalnoœci. M. Kempisty; Ma³y S³ownik Cybernetyczny.
Wiedza Powszechna Warszawa 1973, s. 200.
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Geneza i wybrane definicje badañ operacyjnych

Precyzyjne stosowanie zasady racjonalnego gospodarowania (dzia³ania)
wymaga pos³ugiwania siê rachunkiem ekonomicznym, czyli operowania
na liczbach, bêd¹cych domen¹ matematyki. W³¹czenie zaawansowanych
metod matematycznych do obs³ugi zasady racjonalnego dzia³ania wi¹¿e siê
z powstaniem teorii badañ operacyjnych, zaliczanej niekiedy do odrêbnej
dziedziny matematyki stosowanej – programowania matematycznego.

Termin „badanie operacji” (Operations Research) powsta³ podczas
II wojny œwiatowej w Wielkiej Brytanii, gdzie wystêpuje tak¿e jako „bada-
nia operacyjne” (Operational Research). W terminologii amerykañskiej
interpretowany jest jako „nauka o zarz¹dzaniu” (Management Science).
Badania operacyjne, choæ s¹ dyscyplin¹ stosunkowo m³od¹, w okresie swo-
jej ponad 50-letniej historii odnotowa³y wiele znacz¹cych sukcesów, które
zwi¹zane s¹ z takimi nazwiskami jak: J. von Neumann, L. Kantorowicz,
G.B. Danzing, A.K. Erlang czy R. Bellman8.

Pocz¹tki badañ operacyjnych siêgaj¹ czasów II wojny œwiatowej, a miej-
scem ich narodzin by³a Wielka Brytania, która w latach 40. znalaz³a siê
pod bardzo intensywnym ogniem lotnictwa i marynarki wojennej III Rzeszy.
W celu zwiêkszenia skutecznoœci obrony Wielkiej Brytanii przed atakami
wojsk hitlerowskich powo³ano interdyscyplinarne zespo³y naukowo-badaw-
cze do wypracowania najbardziej efektywnych metod obrony i niszczenia
si³ wroga. Zmobilizowano wielu uczonych, g³ównie matematyków, fizyków,
informatyków, cybernetyków, ale tak¿e psychologów i socjologów do mie-
szanych zespo³ów analityczno-badawczych, w których znaleŸli siê równie¿
in¿ynierowie rozmaitych specjalnoœci oraz przedstawiciele wojsk l¹dowych,
si³ powietrznych i marynarki wojennej Wielkiej Brytanii.

Tak zorganizowane zespo³y badawcze m.in. na bazie racjonalnych zasad
prakseologii wypracowa³y wiele praktycznych metod, algorytmów i proce-
dur, które pozwoli³y zoptymalizowaæ dzia³ania wojenne po stronie Sojusz-
ników. Kryterium optymalizacji odnosi³o siê do zwiêkszenia strat po stro-
nie napastnika, minimalizacji strat w³asnych, maksymalizacji skuteczno-
œci dzia³añ lotnictwa myœliwskiego, zwiêkszenia bezpieczeñstwa konwojów
morskich itp. Zadaniem tych zespo³ów by³o opracowanie prakseologicznych
(u¿ytecznych) modeli i metod skutecznego zwalczania niemieckiego lotnic-
twa bombowego atakuj¹cego g³ównie Londyn oraz niszczenia tzw. „wilczych

8 Wszystkie wa¿niejsze osiagniêcia badañ operacyjnych zosta³y szeroko omówione w obszer-
nej pracy F.S. Hilliera i G.J. Liebermana Introduction to Operations Research, Mc Graw-
-Hill, Boston 1990, obejmuj¹cej ponad 950 stron.
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stad” niemieckich U-bootów dziesi¹tkuj¹cych konwoje alianckie na Atlan-
tyku z dostawami broni i ¿ywnoœci dla wojsk koalicji antyhitlerowskiej.
Inne problemy dotyczy³y kierowania ogniem artylerii nadbrze¿nej broni¹cej
Wysp Brytyjskich, organizacji transportu zaopatrzeniowego dla walcz¹cych
wojsk, lokalizacji polowych sk³adów i baz zaopatrzeniowych, optymalizacji
pracy stacji radarowych, kodowanii ³¹cznoœci wojskowej itd. Praktyczne
(bojowe) zastosowanie metod badañ naukowych ju¿ w okresie II wojny œwia-
towej w du¿ym stopniu przyczyni³o siê do odnotowania znacz¹cych efektów
militarnych9.

Najbardziej ogólna definicja pojêcie badañ operacyjnych odnosi siê
do naukowej metody rozwi¹zywania z³o¿onych zadañ prakseologicznych
z zakresu podejmowania optymalnych decyzji. Na potwierdzenie tego nurtu
mo¿na przytoczyæ nastêpuj¹ce definicje. Wed³ug C. Westa Churchmana,
Russella L. Ackoffa i E. Leonarda Arnoffa – „badania operacji polegaj¹
na zastosowaniu zasad, metod i œrodków naukowych do rozwi¹zywania za-
dañ dotycz¹cych dzia³ania systemów w celu dostarczania optymalnych roz-
wi¹zañ organom odpowiedzialnym za kierowanie tymi systemami”10. Nieco
inaczej badanie operacji postrzega Bouke van der Veen kiedy pisze, ¿e „ich
przedmiotem jest badanie iloœciowych cech operacji istotnych dla podejmo-
wania decyzji optymalnych, to znaczy takich, które po wziêciu pod uwagê
wszystkich okolicznoœci mo¿na uznaæ za najlepsze”11. Z kolei Jurij Czujew
stwierdza, ¿e „podstawowym zadaniem badania operacji jest poszukiwanie
najlepszych lub chocia¿by zadowalaj¹cych sposobów osi¹gniêcia wyznaczo-
nych celów”12. Encyklopedyczna definicja badania operacji okreœla, jako
„dyscyplinê naukow¹ zajmuj¹ca siê rozwi¹zywaniem z³o¿onych problemów
decyzyjnych dotycz¹cych celowych dzia³añ najczêœciej rzeczywistych i obiek-
tywn¹ ocen¹ decyzji, zw³aszcza w aspekcie kryteriów iloœciowych”13.

Jednoczeœnie na niedoskona³oœæ teorii i metod badañ operacyjnych zwra-
ca uwagê Thomas L. Saaty okreœlaj¹c badania operacyjne jako „…sztukê
dawania z³ych odpowiedzi na te praktyczne pytania, na które inne metody
daj¹ odpowiedzi jeszcze gorsze”14. Oznacza to du¿y dystans do tych metod,

9 Cech¹ szczególn¹ totalitarnych koncepcji dowództwa wojsk hitlerowskich by³ fakt,
¿e do uznanych ju¿ w œwiecie naukowych metod badañ operacyjnych zupe³nie nie przy-
wi¹zywa³o ¿adnej wagi, przek³adaj¹c wzglêdy ideologiczno-polityczne nad racjonalne bada-
nia naukowe. Podobne doktrynerskie stanowisko wykazywa³o te¿ na wschodzie dowódz-
two Armii Czerwonej, co skutkowa³o ogromn¹ liczb¹ niepotrzebnych ofiar w jej szeregach.

10 R.L. Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN Warszawa 1969, s. 23.
11 B. Van der Veen, Wstêp do badañ operacyjnych, PWN Warszawa 1970, s. 186.
12 J. Czujew, Badania operacyjne w wojsku, Wydawnictwo MON Warszawa 1972, s. 11.
13 Encyklopedia zarz¹dzania i organizacji, PWE Warszawa 1981, s. 46.
14 J.J. Kozubski, Wprowadzenie do badañ operacyjnych, Wydawnictwo UG Gdañsk 2000, s. 38.
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poniewa¿ decydent w swojej dzia³alnoœci powinien kierowaæ siê nie tylko
wynikami uzyskanymi ze stosowania metod badañ operacji, ale odpowied-
nio zweryfikowanymi przemyœleniami uzyskanymi przez dotychczasowe
doœwiadczenie, intuicjê i zdrowy rozs¹dek.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej ogromne zainteresowanie metodami
badañ operacyjnych wykaza³y si³y zbrojne Stanów Zjednoczonych, które
rozwinê³y bardzo zaawansowane metody programowania matematycznego
wspierane narzêdziowo technologi¹ komputerow¹. Na potrzeby badañ ope-
racyjnych intensywnie rozwija³y siê nowe dziedziny nauki i matematyki
stosowanej, w tym analiza systemowa, cybernetyka, informatyka i liczne
metody programowania matematycznego. Ju¿ w okresie II wojny œwiato-
wej ogromne wp³ywy i uzasadniony presti¿ uzyska³ amerykañski Instytut
Badañ i Rozwoju RAND Corp. (Research and Development) funkcjonuj¹cy
przy Departamencie Obrony USA15.

Przedmiotem badañ operacyjnych s¹ zagadnienia dotycz¹ce wykorzy-
stania z regu³y ograniczonych zasobów (czasowych, materia³owych, kadro-
wych, finansowych) do efektywnej (optymalnej) realizacji okreœlonych za-
dañ16. Zastosowanie œcis³ych metod badañ operacji wspomaganych dziœ
technologi¹ komputerow¹ do efektywnego rozwi¹zywania praktycznych
zadañ przynosi relatywnie du¿e korzyœci przy relatywnie ma³ych nak³a-
dach czasowych i finansowych.

Podstawowe terminy i metodologia
badañ operacyjnych

Do podstawowych pojêæ, z którymi spotykamy siê w badaniach operacji,
nale¿y zaliczyæ: pojêcie operacji, modelu, metody, kryterium efektywnoœci
i rozwi¹zania optymalnego oraz za³o¿one ograniczenia i warunki brzegowe17.

Termin „operacja” w badaniach operacji oznacza dowolne przedsiêwziê-
cie lub dzia³ania, albo kompleks przedsiêwziêæ scalonych jednym zamiarem
i podporz¹dkowane osi¹gniêciu okreœlonego celu. Pojêcie operacji jest ter-
minem bardzo szerokim obejmuj¹cym dowolne zadanie, które zamierzamy
zrealizowaæ wed³ug okreœlonych kryteriów. Badania operacji mog¹ dotyczyæ

15 Aktualnie korporacja RAND Corp. jest znana z du¿ego wk³adu w naukê, zw³aszcza
w metody iloœciowe, na polu m.in. badañ operacyjnych, rozwoju badañ nad sztuczn¹ inte-
ligencj¹ czy Internetu. RAND prowadzi badania na tak ró¿nych polach jak obronnoœæ
i terroryzm, stosunki miêdzynarodowe, edukacja czy zdrowie publiczne.

16 M. Gruszczyñski, T. Kuszewski, M. Podgórska; Ekonometria i badania operacyjne, PWN,
Warszawa 2009.

17 S. Krawczyk, Badania operacyjne dla mened¿erów, Wydawnictwo AE, Wroc³aw 1996.
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zarówno badanie konkretnej operacji, jak te¿ modelu tej operacji. Typowym
zadaniem jest jednak badanie pewnego modelu, najczêœciej matematycznego
opisuj¹cego rzeczywist¹ operacjê (sytuacjê, zdarzenie). Dlatego pocz¹tko-
wym dzia³aniem jest najczêœciej modelowanie okreœlonej operacji (syste-
mu, procesu, zjawiska, obiektu) za pomoc¹ formalnych narzêdzi i ró¿nych
notacji matematycznych.

Istniej¹ trzy podstawowe sposoby modelowania18: modelowanie mate-
matyczne (symboliczne), fizyczne (geometryczne) i symulacyjne (kompute-
rowe). Modele matematyczne sporz¹dzane s¹ za pomoc¹ symbolicznej no-
tacji jako pewien uk³ad równañ matematycznych opisanych na zbiorze od-
powiednio zdefiniowanych zmiennych. Model matematyczny stanowi uk³ad
równañ matematycznych i regu³ logicznych, za pomoc¹ którego mo¿na dla
okreœlonych za³o¿eñ badawczych generowaæ dopuszczalne lub optymalne
warianty rozwi¹zañ. Zalet¹ modeli matematycznych jest du¿a uniwersal-
noœæ metod i narzêdzi u¿ywanych do ich budowy oraz mo¿liwoœæ modelowa-
nia dowolnych procesów i systemów realnych i symbolicznych.

18 J. Czujew, Badania operacyjne w wojsku..., op. cit., s. 13.

Rysunek 1. Podstawowe pojêcia badañ operacyjnych
Źród³o: Opracowanie w³asne.
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Modele fizyczne ró¿ni¹ siê od rzeczywistoœci u¿yt¹ materi¹ i kszta³tem
geometrycznym oraz innymi parametrami fizycznymi. Walorem modeli
fizycznych jest z regu³y du¿a ich pogl¹dowoœæ i ³atwy sposób operowa-
nia mini. Przyk³adem takich modeli s¹ m.in. scenariusze gier wojennych
lub biznesowych wymagaj¹ce bezpoœredniego udzia³u w nich cz³owieka,
którego heurystyczne interakcje trudno jest opisaæ za pomoc¹ sformali-
zowanych metod matematycznych lub ró¿nych algorytmów.

Pod pojêciem rozwi¹zania nale¿y rozumieæ pewne wartoœci liczbowe uzy-
skane w wyniku zastosowania okreœlonych metod do badania zbudowanego
modelu. Rozwi¹zanie optymalne to takie rozwi¹zanie dopuszczalne, które
zapewnia maksymalizacjê lub minimalizacjê okreœlonego kryterium efek-
tywnoœci przy ustalonych ograniczeniach. Jak wiadomo, mo¿liwe s¹ dwa
warianty rozwi¹zañ optymalnych:
– minimalne zu¿ycie si³ i œrodków na wykonanie danego zadania,
– maksymalne uzyskanie efektów przy ograniczonych nak³adach.

Procedura badania operacji realizowana jest za pomoc¹ sekwencji czte-
rech zasadniczych kroków:
– sformu³owanie problemu optymalizacyjnego,
– budowa modelu matematycznego tego problemu,
– opracowanie metody rozwi¹zania optymalnego,
– znalezienie rozwi¹zania optymalnego.

Czynnoœciami pomocniczymi s¹:
– przygotowanie danych wejœciowych,
– weryfikacja rozwi¹zania i modyfikacja modelu,
– wdro¿enie modelu do praktyki.

Pos³ugiwanie siê teori¹ i metodami badañ operacji wymaga opanowania
wielu dyscyplin naukowych, w tym g³ównie: matematyki, statystyki, eko-
nomii, cybernetyki, a tak¿e fizyki, nauk przyrodniczych i ró¿nych dyscyplin
specjalistycznych, takich jak np. nauki wojskowe, nauki o zarz¹dzaniu,
nauki o bezpieczeñstwie i inne.

Po zbudowaniu modelu matematycznego, sformu³owaniu funkcji kryte-
rium i przygotowaniu odpowiednich danych wejœciowych, w tym tak¿e wa-
runków brzegowych, nale¿y zaproponowaæ odpowiedni¹ metodê rozwi¹za-
nia modelu, czyli problemu optymalizacyjnego. Do tego celu wykorzystuje
siê g³ównie metody tzw. programowania matematycznego, generuj¹ce opty-
malne schematy (programy) rozwi¹zania konkretnego zadania. Program
optymalny to taki program spoœród wszystkich dopuszczalnych, który mak-
symalizuje lub minimalizuje przyjêt¹ funkcjê kryterium.



88

Krzysztof Ficoñ: Od prakseologicznej zasady racjonalnego gospodarowania...

Rozwi¹zanie optymalne uzyskane nawet za pomoc¹ najbardziej dosko-
na³ego modelu matematycznego powinno byæ traktowane w sposób indywi-
dualny, jako pomocna podstawa przy podejmowaniu rzeczywistych decyzji.
Pomocniczoœæ tego rozwi¹zania wynika z faktu, ¿e ¿aden model matema-
tyczny nie uwzglêdnia wszystkich czynników maj¹cych aktualnie najwiêk-
szy wp³yw na charakter generowanych decyzji. Wiele istotnych czynników
ma bowiem charakter niemierzalny, choæ ich wp³yw na jakoœæ podejmowa-
nych decyzji jest realny. Dlatego teoria badañ operacji zak³ada nieustanny
proces modyfikacji wypracowanych modeli matematycznych i bêd¹cej tego
nastêpstwem korekty generowanych rozwi¹zañ optymalnych19.

Badania operacji zapewniaj¹ opracowanie liczbowych podstaw nie-
zbêdnych do podjêcia decyzji, jednak nie wypracowuj¹ samych decyzji,
gdy¿ w trakcie ich podejmowania niezbêdne jest czêsto wykorzystanie
nagromadzonych doœwiadczeñ i uwzglêdnienie wielu czynników subiektyw-
nych, które trudno jest przedstawiæ w formie wartoœci liczbowych. Podsta-
wow¹ rolê w badaniach operacji odgrywaj¹ sformalizowane narzêdzia
i metody matematyczne, st¹d niekiedy mówi siê, ¿e badania operacji jest
to zmaterializowany zdrowy rozs¹dek.

W aspekcie metodologicznym istota badañ operacji sprowadza siê do20:
– sformu³owania zadania optymalizacyjnego, jako fragmentu problemu

decyzyjnego, który zamierzamy rozwi¹zaæ,
– budowy modelu matematycznego badanego systemu w oparciu o podej-

œcie ca³oœciowe i holistyczne,
– zaproponowanie naukowej metody rozwi¹zania problemu optymaliza-

cyjnego,
– znalezienia optymalnego rozwi¹zania (w sensie matematycznym) na ba-

zie sformu³owanego modelu,
– sprawdzenia poprawnoœci otrzymanego rozwi¹zania i zbudowanego

modelu pod k¹tem ewentualnej modyfikacji.

W badaniach operacji zasadnicz¹ rolê odgrywa systemowe ujmowanie
problemu polegaj¹ce na tym, ¿e dzia³alnoœæ dowolnego elementu systemu
wywiera pewien wp³yw na dzia³alnoœæ pozosta³ych elementów. Przy ocenie
dowolnej decyzji (przedsiêwziêcia, projektu) niezbêdne jest okreœlenie
wszystkich wzajemnie istotnych powi¹zañ i ustalenie ich wp³ywu na za-
chowanie siê ca³ego systemu, a nie tylko jednego jego elementu.

19 S. Krawczyk, Badania operacyjne dla mened¿erów..., op. cit., s. 25.
20 H.M. Wagner, Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1980.
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Typologia metod programowania matematycznego

Szczególnym aparatem narzêdziowym badañ operacji s¹ tzw. metody
programowania matematycznego, spoœród których najbardziej popularne
to: programowanie liniowe i nieliniowe, dyskretne i wypuk³e, programowanie
kwadratowe i ca³kowitoliczbowe, czy programowanie stochastyczne i dyna-
miczne, a tak¿e bardziej rozbudowane metody bazuj¹ce na teorii gier stra-
tegicznych, teorii grafów czy teorii masowej obs³ugi21.

21 K. Ficoñ, G. Krasnodêbski, Badania operacyjne jako narzêdzie zarz¹dzania optymaliza-
cyjnego, „Logistyka” nr 6/2014 (CD 622-635).

Rysunek 2. Schemat metodologiczny badañ operacyjnych
Źród³o: Opracowanie w³asne.
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Programowanie matematyczne (Mathematical Programming) jest sto-
sunkowo m³odym dzia³em matematyki stosowanej zajmuj¹cej siê opraco-
waniem analitycznych metod rozwi¹zywania zadañ polegaj¹cych na poszu-
kiwaniu ekstremum funkcji celu na zadanym zbiorze rozwi¹zañ dopusz-
czalnych22. Za pomoc¹ takiego modelu matematycznego mo¿na w sposób
wystarczaj¹co adekwatny opisaæ wiele zagadnieñ z zakresu podejmowania
decyzji, zarz¹dzania, organizowania, projektowania itp. (Rys. 3).

22 W. Grabowski, Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa 1980.

Rysunek 3. Taksonomia wybranych metod programowania matematycznego
Źród³o: Opracowanie w³asne.
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W ogólnoœci program rozumiany jako skoñczony ci¹g dzia³añ mo¿e byæ
ci¹g³y lub dyskretny, jedno lub wieloetapowy. Programy ci¹g³e rozpatrywane
s¹ jako pewne funkcje czasu, których kryteria efektywnoœci i/lub ograni-
czenia s¹ ci¹g³ymi funkcjami czasu. Programy dyskretne dotycz¹ modeli
skwantyfikowanych, w których poszczególne zmienne przyjmuj¹ wartoœci
nale¿¹ce do pewnego przedzia³u. Programy jednoetapowe realizowane s¹
w jednym cyklu decyzyjnym, natomiast wieloetapowe sekwencyjnie w kilku
cyklach decyzyjnych. W zale¿noœci od postaci funkcji kryterium i przyjêtych
ograniczeñ, a tak¿e od liczby etapów decyzyjnych w badaniach operacji
stosowane s¹ ró¿ne metody programowania ich rozwi¹zania.

Najogólniej zadanie programowania matematycznego mo¿e byæ zapisane
jako:

1) wyznaczyæ zbiór zmiennych decyzyjnych:

  X  = {x1, x2, …, xi, …, xI }                                    (5)

2) który maksymalizuje lub minimalizuje funkcjê kryterium:

K = f  (x1, x2, …, xi, …, xI)  min / max                       (6)

3) przy ograniczeniach:

Gj  (x1 j, x2 j  , …, xi j  , …, xIJ) <> Wj                               (7)

Ze wzglêdu na postaæ zbioru G ograniczeñ wyró¿niamy dwa rodzaje pro-
gramowania liniowego (a tak¿e nieliniowego), którymi s¹ programy o po-
staci kanonicznej, kiedy wszystkie ograniczenia z wyj¹tkiem warunków
brzegowych maj¹ postaæ równoœci oraz programy o postaci standardowej,
kiedy wszystkie warunki ograniczaj¹ce s¹ nierównoœciami.

Jeœli w zadaniu nie wystêpuje uk³ad ograniczeñ G = ∅ zadanie rozwi¹-
zywane jest za pomoc¹ klasycznych metod analizy matematycznej, takich
jak: rachunek wariacyjny, rachunek ró¿niczkowy, rachunek ca³kowy. Najczê-
œciej funkcja celu K jest funkcj¹ jednokryterialn¹, natomiast w zadaniach
optymalizacji wielokryterialnej wystêpuj¹ co najmniej dwie funkcje celu.

Jeœli funkcja kryterium K jest liniow¹ funkcj¹ zmiennych X, zaœ uk³ad
ograniczeñ G jest zbiorem nierównoœci (równañ) liniowych oraz proces jest
jednoetapowy, mamy do czynienia z zadaniem programowania liniowego.
Najbardziej rozwiniêtymi metodami programowania matematycznego s¹
metody rozwi¹zywania zagadnieñ programowania wypuk³ego, w tym linio-
wego. Stosunkowo dobrze zosta³o opracowane tzw. zagadnienie transporto-
we, bêd¹ce szczególnym przypadkiem programowania liniowego. Niekiedy
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¿¹da siê dodatkowo, aby zmienne decyzyjne – wszystkie lub czêœæ – przyj-
mowa³y tylko zadane dyskretne wartoœci, co prowadzi do zadañ programo-
wania dyskretnego.

Jeœli funkcja kryterium K i zbiór ograniczeñ G jest nieliniow¹ funkcj¹
zmiennych X oraz badany proces decyzyjny jest jednoetapowy, mamy do
czynienia z zadaniem programowania nieliniowego. Ogólnych metod roz-
wi¹zania zadañ programowania nieliniowego nie ma, jednak stosunkowo
prosto mog¹ one byæ rozwi¹zywane za pomoc¹ tzw. programowania wypu-
k³ego23. Rozwi¹zania zadañ programowania matematycznego mog¹ podle-
gaæ dodatkowym warunkom brzegowym i ograniczeniom, np. poszukiwa-
nie wartoœci parametrów mo¿e obejmowaæ ograniczony zbiór liczb ca³kowi-
tych (dyskretnych). Mówimy wtedy o zadaniach z zakresu programowania
ca³kowitoliczbowego24.

Do badania procesów wieloetapowych wykorzystywane jest programo-
wanie dynamiczne i zasada optymalnoœci Bellmana25. Metodê tê mo¿na
wykorzystaæ tak¿e do rozwi¹zywania zadañ programowania liniowego. Wiele
zagadnieñ programowania liniowego mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ tzw. zasa-
dy maksimum Pontriagina. Zasada ta w odró¿nieniu od metod klasycznej
analizy wariacyjnej umo¿liwia rozwi¹zywanie zadañ z ograniczeniami.

Bardzo czêsto zadania programowania matematycznego definiowane s¹
w warunkach nieokreœlonoœci, gdy czêœæ danych ma charakter losowy. Mamy
wówczas do czynienia z tzw. programowaniem stochastycznym26, które doœæ
czêsto mo¿na sprowadziæ do zagadnieñ programowania wypuk³ego. Do tego
typu programowania zbli¿one jest tzw. programowanie parametryczne,
badaj¹ce wp³yw zmiennoœci parametrów definiuj¹cych funkcjê kryterium
oraz zbiór ograniczeñ na szukane rozwi¹zanie optymalne.

W badaniach operacji obok œcis³ych metod programowania matematycz-
nego, zaliczanych dziœ do kategorii metod klasycznych, wykorzystuje siê
szereg metod, które nie zawsze spe³niaj¹ kryteria matematycznej œcis³oœci.
Przyk³adem takich metod s¹ metody poszukiwania losowego oraz burzli-
wie rozwijane metody heurystyczne, bazuj¹ce na zdroworozs¹dkowym na-
œladowaniu czynnoœci bionicznych. Programowanie heurystyczne stanowi
wa¿n¹ dziedzinê wspó³czesnej teorii programowania matematycznego.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w tym przypadku nie ma mowy o uzyskaniu

23 B. Martos, Programowanie nieliniowe teoria i metody, PWN, Warszawa 1983.
24 K. Zorychta, W. Goryczak, Programowanie liniowe i ca³kowitoliczbowe, WSiP, Warszawa

1981.
25 K. Ficoñ, Wyznaczanie wieloetapowej strategii rynkowej za pomoc¹ metod programowa-

nia dynamicznego, „ZN AMW” Nr 2 (165) 2006.
26 M. Matalytski, O. Tikhonenko, Procesy stochastyczne, EXIT, Warszawa 2011.
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rozwi¹zania optymalnego, a nale¿y zadowoliæ siê jedynie rozwi¹zaniem
dopuszczalnym z oszacowanym poziomem dok³adnoœci.

Z uwagi na ogromn¹ z³o¿onoœæ wiêkszoœci zagadnieñ zwi¹zanych z ba-
daniem operacji, w arsenale jej narzêdzi badawczych zaliczanych do teorii
programowania matematycznego znajduj¹ siê zarówno œcis³e metody ana-
lityczne, jak te¿ przybli¿one metody heurystyczne, a tak¿e rozmaite meto-
dy mieszane, hybrydowe i komputerowe oraz symulacyjne. Coraz wiêkszym
zainteresowaniem na gruncie badañ operacyjnych ciesz¹ siê dziœ metody
sztucznej inteligencji, a wœród nich tzw. metody obliczeniowe, takie jak:
metoda sztucznych sieci neuronowych, metody algorytmów genetycznych
i programowania ewolucyjnego oraz metody oparte na teorii zbiorów roz-
mytych27. Obiecuj¹ce wyniki daj¹ te¿ tzw. algorytmy mrówkowe, metody
roju czy metody oparte na teorii chaosu. Niestety iloœciowe metody oblicze-
niowe zdominowa³y aplikacyjne obszary sztucznej inteligencji hamuj¹c jej
naturalny ewolucyjny rozwój zgodnie z prawami dialektyki28.

Istota i mechanizm zarz¹dzania
optymalizuj¹cego

Pojêcie zarz¹dzania odnoszone do ka¿dej celowo zorientowanej struktu-
ry czy organizacji jest definiowane w literaturze na wiele rozmaitych spo-
sobów. Przegl¹d tych definicji rozpoczniemy od klasycznego sformu³owania
Ricky’ego W. Griffina, który zarz¹dzanie definiuje jako „zestaw dzia³añ (obej-
muj¹cy planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie
tj. kierowanie ludŸmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji
(ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem
osi¹gniêcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”29. Definicjê tê
formalnie mo¿na zapisaæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wyra¿enia:

ZOR:  ZK × ZF × ZR × ZI → F (PL, OG, ST, KT)                 (8)
gdzie:

ZOR – zarz¹dzanie organizacj¹,
ZK – zasoby kadrowe,
ZF – zasoby finansowe,
ZR – zasoby rzeczowe,
ZI – zasoby informacyjne,

27 L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2006.
28 K. Ficoñ, Sztuczna inteligencja nie tylko dla humanistów, BEL Studio, Warszawa 2013.
29 R.W. Griffin, Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s. 38.
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PL – proces planowania,
OG – proces organizowania,
ST – proces stymulowania,
KT – proces kontrolowania.

Funkcjona³ F reprezentuje pewien realny potencja³ (zdolnoœæ) danego
systemu zarz¹dzania, dziêki któremu realizowane s¹ cele danej organizacji:

F  ⊆ CS (T + t) × CT (T) × CO (t)                             (9)

gdzie:

CS (T + t) – cele strategiczne,
CT (T) – cele taktyczne,
CO (t) – cele operacyjne.

Inne Ÿród³a definiuj¹ zarz¹dzanie np. jako szczególny rodzaj dzia³alnoœci
kierowniczej polegaj¹cy na ustaleniu celów i powodowaniu ich realizacji30,
jako zespó³ dzia³añ maj¹cy na celu koordynacjê i integracjê u¿ytkownika
zasobów31, czy wreszcie jako wieloetapowy proces podejmowania optymal-
nych decyzji32. Strategicznym celem ka¿dej organizacji jest przetrwanie
i rozwój, czyli zachowanie ci¹g³oœci funkcji dzia³ania w procesie dyspono-
wania ograniczonymi zasobami kadrowymi, czasowymi, materialnymi, fi-
nansowymi. Zarz¹dzanie gwarantuje stabilizacjê i równowagê funkcjonaln¹
organizacji w okreœlonym otoczeniu spo³ecznym, politycznym, biznesowym
itp. Wobec wielkiej dynamiki otoczenia zewnêtrznego a tak¿e wewnêtrzne-
go, utrzymanie tej równowagi wymaga nieustannych korekt i adaptacji rea-
lizowanej strategii do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ. Jednym z g³ów-
nych sposobów osi¹gniêcia tego celu jest nowoczesny styl zarz¹dzanie dan¹
organizacj¹ w kategoriach tzw. zarz¹dzania optymalizuj¹cego.

Zarz¹dzanie optymalizuj¹ce – obok innych koncepcji takich jak: zarz¹-
dzanie jako wykonywanie w³adzy, zarz¹dzanie administracyjne i zarz¹dza-
nie przez pieni¹dz – jest najbardziej wymiernym i skwantyfikowanym spo-
sobem kierowania organizacj¹. Pozwala ono na znalezienie optymalnych
rozwi¹zañ, najlepszych metod i dróg dzia³ania, gwarantuj¹cych po¿¹dany
rozwój i uzyskanie wysokich efektów wymiernych, g³ównie iloœciowych33.

30 Encyklopedia organizacji i zarz¹dzania, PWE, Warszawa 1981, s. 609.
31 J. Zieleniewski, Organizacja i zarz¹dzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 477.
32 J. Goœciñski, Elementy cybernetyki w zarz¹dzaniu, PWE, Warszawa 1968, s. 111.
33 Z. Sarjusz-Wolski, Iloœciowe metody zarz¹dzania logistycznego w przedsiêbiorstwie, TSZ,

Toruñ 1997, s. 18.
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Wspó³czesnym jego przejawem jest intensywne zastosowanie w zarz¹dza-
niu nowoczesnych metod matematycznych i zaawansowanych narzêdzi in-
formatycznych, czyli oparcie na kryteriach i wskaŸnikach iloœciowo-infor-
macyjnych. Zarz¹dzanie optymalizuj¹ce polega na optymalizacji rozumia-
nej jako poszukiwanie ekstremum (minimum lub maksimum) pewnej funkcji
celu (strategii) w ramach istniej¹cych ograniczeñ i uwarunkowañ, najczê-
œciej zasobowych, przy aktywnym u¿yciu metod matematycznych i aplika-
cji komputerowych. Istot¹ zarz¹dzania optymalizuj¹cego (ZOP) jest zdefi-
niowanie wymiernej, z regu³y analitycznej, funkcji kryterium, która musi
dodatkowo spe³niaæ okreœlone ograniczenia, np. biznesowe i warunki brze-
gowe nak³adane na zmienne decyzyjne, co symbolicznie przedstawia wyra-
¿enie (10):

ZOP = min / max Y (X ) II Q {Qi} × CX                     (10)

gdzie:

X  – skwantyfikowany zbiór zmiennych decyzyjnych,
Y (X ) – funkcja kryterium zarz¹dzania optymalizuj¹cego,
Q {Qi} – zbiór ograniczeñ i warunków brzegowych,
CX – cele zarz¹dzania optymalizacyjnego.

Stosowanie koncepcji zarz¹dzania optymalizuj¹cego wymaga spe³nie-
nia szeregu warunków koniecznych, takich jak: wysoka strukturaliza-
cja badanego problemu, precyzyjna kwantyfikacja zmiennych decyzyjnych
oraz dostêpnoœæ analitycznych danych Ÿród³owych. Wszystkie te warunki
w du¿ym stopniu spe³niaj¹ standardy zarz¹dzania fizycznymi procesami
logistycznymi. Logistyka, jako teoria i praktyka sterowania procesami
fizycznymi, operuje na zdeterminowanych strukturach, skwantyfikowanych
zasobach i z natury pos³uguje siê wymiernymi danymi w postaci mianowa-
nych liczb dotycz¹cych iloœciowych charakterystyk wyra¿onych w postaci
godzin, ton, kilogramów, sztuk, kilometrów i przede wszystkim wymier-
nych wskaŸników kosztowych (op³aty, taryfy, ceny).

Podstawow¹ metod¹ stosowan¹ w zarz¹dzaniu optymalizuj¹cym s¹ ba-
dania operacyjne, efektywnie wspierane dziœ technologi¹ informatyczn¹
i symulacj¹ komputerow¹. Badania operacyjne oraz technologie informa-
tyczne s¹ wykorzystywane do wspomagania procesów decyzyjnych w orga-
nizacjach, ale na ró¿nych etapach. Celem informatycznych systemów zarz¹-
dzania jest optymalizacja procesów zbierania, przechowywania i przetwa-
rzania informacji niezbêdnej w procesach podejmowania decyzji. Badania
operacyjne wykorzystywane s¹ na etapie optymalizacji procesu wyboru de-
cyzji, najczêœciej jako wielowariantowe propozycje pod adresem organów
decydenckich. Symulacja komputerowa stanowi ogniwo spinaj¹ce koncep-
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cyjne modele budowane za pomoc¹ metod badañ operacyjnych oraz rachun-
kow¹ ich realizacjê, za pomoc¹ przyjaznych aplikacji komputerowych.
Niekiedy symulacja komputerowa wykorzystywana jest tak¿e do genero-
wania pewnych danych statystycznych, niedostêpnych z innych Ÿróde³.

Pierwotn¹ genez¹ powstania nowego kierunku zarz¹dzania optymali-
zuj¹cego jest prakseologiczna zasada gospodarnoœci, która wymusi³a roz-
wój ró¿nych teorii (badania operacyjne) i metod narzêdziowych (programo-
wanie matematyczne) pozwalaj¹cych na elastyczn¹ aplikacjê tej zasady
w praktyce mened¿erskiej. Prakseologiczne modele badañ operacyjnych
i zaawansowane metody programowania matematycznego s¹ warunkiem
koniecznym zarz¹dzania optymalizuj¹cego, natomiast warunkiem dosta-
tecznym jest dziœ wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej
do wspomagania procesu podejmowania decyzji i symulacyjnego jej wdra-
¿ania do praktyki biznesowej34. Dziêki tym w³aœciwoœciom zarz¹dzanie opty-
malizuj¹ce sta³o siê najbardziej wymiernym i uniwersalnym systemem kie-
rowania dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w otwartych strukturach gospodarki
rynkowej. Metody i narzêdzia, jakie zosta³y wypracowane w nurcie zarz¹-
dzania optymalizuj¹cego, s¹ bardzo pomocne w podejmowaniu optymal-
nych decyzji biznesowych, gdy¿ dostarczaj¹ wymiernych danych do relaty-
wizacji ró¿nych wariantów decyzyjnych.

Zarz¹dzanie optymalizuj¹ce w logistyce

Skwantyfikowane zarz¹dzanie optymalizuj¹ce znalaz³o szczególnie du¿e
pole aplikacji w optymalizacji dzia³alnoœci logistycznej35. Wynika to z fak-
tu, ¿e zarz¹dzanie logistyk¹ najogólniej dotyczy sterowania ca³ym ³añcu-
chem dostaw36 – od pierwotnych Ÿróde³ pozyskania, poprzez ró¿ne etapy
poœrednie, a¿ do koñcowego konsumenta. Wszêdzie tam wystêpuj¹ mate-
rialne zasoby rzeczowe, które powinny efektywnie (optymalnie) pokonaæ
czasoprzestrzeñ logistyczn¹ zgodnie z kardynaln¹ zasad¹ logistyki Just
in Time, uto¿samian¹ najczêœciej z kryterium tzw. „6W” (6R) – w³aœciwy
czas, w³aœciwe miejsce, w³aœciwy asortyment, w³aœciwa iloœæ, w³aœciwa
jakoœæ i w³aœciwa cena37.

34 K. Ficoñ, G. Krasnodêbski, SAP R/3 – œwiatowy standard informatycznej obs³ugi proce-
sów biznesowych w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe WSAiB” nr 18/2012.

35 M. So³tysik, Zarz¹dzanie logistyczne, Wydawnictwo AE, Katowice 2000, s. 49.
36 D. Bak, Praktyczne aspekty logistyki, Poznañ 1991, [za:] W. Radzikowski, Z. Sarjusz-

-Wolski; Metody optymalizacji decyzji logistycznych, TSZ, Toruñ 1994, s. 7.
37 B. Milewska, D. Milewski, Just in Time, WPSB, Kraków 2001, s. 20.
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J iT = {WT, WM, WA, WL, WK, WC}                           (11)

gdzie:

WT – w³aœciwy czas (right time),
WM – w³aœciwy miejsce (right place),
WA – w³aœciwy asortyment (right product),
WL – w³aœciwa iloœæ (right quantity),
WK – w³aœciwa jakoœæ (right quality),
WC – w³aœciwa cena (right cost).

Poniewa¿ w praktyce biznesowej kryterium „w³aœciwy” oznacza dopusz-
czalne odstêpstwo od ustalonej normy, wobec tego mo¿na przyj¹æ pewien
margines b³êdu dla ka¿dego argumentu funkcji JiT, co symbolicznie zapi-
szemy jako:

WT = |WT | ± ∆(T )                                    (12.1)

  WM = |WM | ± ∆(M)                                  (12.2)

WA = |WA | ± ∆(A)                                    (12.3)

WL = |WL | ± ∆(L)                                    (12.4)

WK = |WK | ± ∆(K )                                   (12.5)

WC = |WC | ± ∆(C )                                    (12.6)

gdzie:

∆ ( . ) – dopuszczalne odchylenie od planowanej normy.

Koniecznoœæ stosowania zasady J iT rzutuje bezpoœrednio na optymaln¹
organizacjê wielu procesów i systemów logistycznych ze wzglêdu na skwan-
tyfikowane zasoby i ograniczone œrodki gospodarcze. Generalny postulat
minimalizacji czasoprzestrzeni logistycznej38 wymusza najczêœciej minima-
lizacjê czasu dostawy lub minimalizacjê wektora odleg³oœci ³¹cz¹cego do-
stawcê i odbiorcê. Postulat ten w wymiarze biznesowym sprowadza siê g³ów-
nie do minimalizacji kosztów, albowiem wszelkie dzia³ania absorbuj¹ce
okreœlone zasoby (czasowe, przestrzenne, asortymentowe, iloœciowe, jako-
œciowe) implikuj¹ okreœlone koszty finansowe. W dzia³alnoœci gospodarczej
wszystkie kategorie nak³adów mo¿na zawsze przeliczyæ na skwantyfiko-
wane koszty ekonomiczne, g³ównie finansowe. Klasycznym przyk³adem

38 K. Ficoñ, Logistyka operacyjna. Na przyk³adzie sektora Obrony Narodowej, BEL Studio,
Warszawa 2004, s. 394.
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minimalizacji kosztów odnoszonych do czasu lub przestrzeni s¹ na gruncie
zarz¹dzania optymalizuj¹cego s¹ takie problemy jak: problem komiwoja-
¿era, zadanie transportowe czy zadania marszrutacji tras, a tak¿e problem
mieszanki czy zadanie plecakowe39. Zupe³nie nowe systemowe problemy
w zakresie organizacji procesów logistycznych generuj¹ trzy logistyki fazo-
we tj. logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (Tabela 1.).

Tabela 1.
Iloœciowe problemy zarz¹dzania logistycznego

Pierwotnym problemem optymalizacyjnym logistyki zaopatrzenia s¹
kryteria i biznesowe procedury wyboru konkretnego dostawcy dla konkret-
nego odbiorcy i konkretnego asortymentu40. Jest to wielokryterialny pro-

39 W. Radzikowski, Z. Sarjusz-Wolski, Metody optymalizacji decyzji logistycznych..., op. cit.
40 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 1999,

s. 117.

W³aœciwy W³aœciwe W³aœciwy W³aœciwa W³aœciwa W³aœciwa
czas miejsce asortyment iloœæ jakoœæ cena

Just in Time

Transport Zapasy Magazyny

Logistyki fazowe

Logistyka Logistyka Logistyka
zaopatrzenia produkcji dystrybucji

Planowanie Konstrukcyjne Prognozowanie
zaopatrzenia rozwiniêcie popytu

Wybór dostawców Planowanie produkcji Planowanie sprzeda¿y

Zapasy materia³owe Harmonogramy zadañ Kana³y dystrybucji

Terminy dostaw Synchronizacja dostaw Sieci dostaw

Wielkoœæ dostawy Zapasy miêdzyoperacyjne Lokalizacja obiektów

Metoda ABC KAN-BAN Zapasy wyrobów gotowych

Metoda XYZ

Model Wilsona

Koszty procesów logistycznych

Koszty zaopatrzenia Koszty produkcji Koszty dystrybucji

Marketing logistyczny

Marketing zakupów Marketing sprzeda¿y

Źród³o: Opracowanie w³asne.
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41 K. Ficoñ, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008,
s. 346.

42 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiêbiorstwie..., op. cit., s. 159.
43 S. Krawczyk, Badania operacyjne dla mened¿erów..., op. cit., s. 196.

blem decyzyjny wymagaj¹cy stosowania specjalnych procedur, takich jak
np. skwantyfikowana metoda SWOT, bazuj¹ca dodatkowo na wskaŸnikach
iloœciowych. Logistyka zaopatrzenia wi¹¿e siê przede wszystkim z teori¹
zapasów, w której najwa¿niejszym zadaniem optymalizacyjnym s¹ takie
kwestie jak: optymalny poziom zapasów w magazynie, optymalny termin
dostawy partii zapasów, optymalna wielkoœæ dostawy. Tradycyjne metody
podzia³u zapasów wed³ug zasady ABC czy XYZ tylko czêœciowo pozwalaj¹
na racjonalizacjê gospodarki materia³owej na etapie zapatrzenia. Znany
powszechnie model Wilsona pozwala na optymalizacjê wielkoœci partii do-
stawy i minimalizacjê kosztów przy bardzo ostrych ograniczeniach – jeden
asortyment i tylko dwa rodzaje kosztów – koszty sk³adania zamówieñ
i koszty utrzymania zapasów. Ze wzglêdu na niebagatelne koszty marke-
tingu zaopatrzenia zachodzi pilna koniecznoœæ ich redukcji, czyli optymali-
zacji ponoszonych kosztów w stosunku do uzyskiwanych efektów, takich
jak np. negocjowanie korzystnych cen zakupów i innych warunków dostaw
zaopatrzeniowych.

Logistyka produkcji wi¹¿e siê g³ównie z procesami uk³adania optymal-
nych planów produkcyjnych i harmonogramowania dostaw materia³owych41

na poszczególne stanowiska produkcyjne. Logistyka w dzia³alnoœci stricte
produkcyjnej pe³ni funkcje us³ugowe i pomocnicze, g³ównie na etapie orga-
nizacji i synchronizacji dostaw materia³owych na poszczególne stanowiska
produkcyjne42. Podstaw¹ budowy optymalnych harmonogramów dostaw jest
tzw. konstrukcyjne rozwiniêcie wyrobu, które obrazuje schemat technolo-
giczny monta¿u poszczególnych czêœci i podzespo³ów sk³adaj¹cych siê
na wyrób gotowy. Oprócz perfekcyjnej organizacji transportu (dostaw),
w dzia³alnoœci produkcyjnej równie wa¿ne s¹ procesy sk³adowania czêœci
i podzespo³ów oraz magazynowania wyrobów gotowych, które wi¹¿¹ siê
z wyznaczeniem optymalnego poziomu zapasów na ka¿dym etapie dzia³al-
noœci produkcyjnej. Wielkoœæ zapasów w sferze produkcyjnej rzutuje bardzo
znacz¹co na koszty produkcji, dlatego w najbardziej rozwiniêtych systemach
produkcyjnych np. japoñskich dziêki systemowi Kan-Ban poziom zapasów
miêdzyoperacyjnych zosta³ maksymalnie zredukowany, niekiedy do zera.

Logistyka dystrybucji, zajmuj¹ca siê g³ównie dostawami wyrobów goto-
wych do koñcowego klienta, ma do rozwi¹zania szereg zadañ optymalizacyj-
nych dotycz¹cych przede wszystkim organizacji i funkcjonowania kana³ów
dystrybucji w gospodarce rynkowej43. Podstawowym zadaniem optymali-
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zacyjnym logistyki dystrybucji jest optymalizacja kana³ów dystrybucji, czyli
wymierne rozstrzygniêcie, jakie powinny byæ kana³y dystrybucji dla dane-
go producenta / towaru. Pierwotnym problemem jest dylemat: czy kana³y
dystrybucji powinny byæ rozbudowane, czy raczej nierozbudowane. Ka¿da
koncepcja ma swoje dobre i s³abe strony, a przede wszystkim generuje okre-
œlone koszty sprzeda¿y towarów na rynku. Rozbudowane kana³y dystrybu-
cji generuj¹ odpowiednio du¿e koszty dystrybucji, które powinny byæ re-
kompensowane du¿ym wolumenem sprzeda¿y przynosz¹cym relatywnie
du¿e zyski z tytu³u okreœlonej mar¿y sprzeda¿y. Natomiast mniej rozbudo-
wane kana³y dystrybucji wi¹¿¹ siê z ponoszeniem relatywnie mniejszych
kosztów ich utrzymania, ale teoretycznie ograniczaj¹ wolumen sprzeda¿y,
a tym samym wielkoœæ mar¿y handlowej i zysku. Na etapie dystrybucji za
pomoc¹ metod badañ operacyjnych rozwi¹zuje siê skomplikowane zadania
wielokryterialnej lokalizacji obiektów np. handlowych, us³ugowych lub prze-
mys³owych na okreœlonym terytorium, bior¹c pod uwagê takie czynniki
jak: liczba i dochody ludnoœci, tradycje historyczne, geopo³o¿enie w stosun-
ku do podobnych obiektów, bliskoœæ szlaków komunikacyjnych44. Bardzo
istotnym problemem optymalizacyjnym w logistyce dystrybucji jest opty-
malizacja coraz wiêkszych kosztów marketingu sprzeda¿y, rzutuj¹cych zna-
cz¹co na ceny rynkowe oferowanych wyrobów gotowych. Lekcewa¿ony do-
tychczas prze logistykê marketing sprzeda¿y absorbuje obecnie niewspó³-
miernie du¿e nak³ady personalne, informacyjne i finansowe w stosunku
do wymiernych korzyœci wynikaj¹cych ze zwiêkszonego woluminu sprze-
da¿y.

Jak wynika z przedstawionej powy¿ej specyfikacji, wykorzystanie wy-
miernych metod zarz¹dzania optymalizuj¹cego w zarz¹dzaniu logistycz-
nym45 jest z jednej strony bardzo atrakcyjne poznawczo i u¿yteczne w prak-
tyce biznesowej, z drugiej zaœ jest mozoln¹ koniecznoœci¹ ze wzglêdu na
ogromn¹ z³o¿onoœæ i uwik³an¹ postaæ kosztów logistycznych. Dodatkowym
utrudnieniem jest koniecznoœæ stosowania wielokryterialnej zasady Just
in Time niemal na wszystkich etapach dzia³alnoœci logistycznej. Koszty
dzia³alnoœci logistycznej nie zawsze daj¹ siê precyzyjnie oddzieliæ od innych
form dzia³alnoœci gospodarczej, co utrudnia ich formaln¹ specyfikacjê, bê-
d¹c¹ podstaw¹ budowania funkcji kryterium. Wobec zawik³anej formu³y
kosztów logistycznych d¹¿enie do wymiernej ich oceny jest zasadniczym
powodem tak powszechnego w logistyce stosowania koncepcji zarz¹dzania
optymalizuj¹cego.

44 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiêbiorstwie..., op. cit., s. 200.
45 Z. Sarjusz-Wolski, Iloœciowe metody zarz¹dzania logistycznego..., op. cit., s. 21.
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Wnioski koñcowe

1. Prakseologiczne zasady racjonalnego gospodarowania maj¹ swój rodo-
wód w naturalnych potrzebach gospodarki rynkowej opartej na wymier-
nych, g³ównie pieniê¿nych, kryteriach iloœciowych, dotycz¹cych takich
wielkoœci jak: koszty, nak³ady, efekty czy zysk i dostarczaj¹ skwantyfi-
kowanych podstaw podejmowania efektywnych ekonomicznie decyzji.

2. Upowszechnienie utylitarnych koncepcji prakseologicznych, g³ównie
w odniesieniu do zasad racjonalnego gospodarowania, umo¿liwi³y do-
piero modele i metody pochodz¹ce z teorii i praktyki badañ operacyj-
nych, bazuj¹ce na iloœciowych za³o¿eniach metodologicznych.

3. Choæ historycznie geneza badañ operacyjnych wywodzi siê z aplikacji
wojskowych i militarnych, to jednak stosunkowo szybko znalaz³a ona
szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych formalizuj¹c m.in.
prakseologiczne zasady racjonalnego gospodarowania.

4. Dla potrzeb badañ operacyjnych wykszta³ci³a siê nowa dziedzina prak-
tycznych zastosowañ matematyki w postaci tzw. programowania mate-
matycznego, która oferuje wiele analitycznych teorii i metod, skutecz-
nie wspomaganych technologi¹ komputerow¹.

5. Nowoczesna koncepcja zarz¹dzania optymalizuj¹cego bazuje przede
wszystkim na prakseologicznych zasadach racjonalnego gospodarowa-
nia, które s¹ intensywnie wspomagane modelami badañ operacyjnych
i licznymi metodami programowania matematycznego.

6. Zarz¹dzanie optymalizuj¹ce pozwala na generowanie optymalnych wa-
riantów decyzji mened¿erskich w sensie zbudowanego modelu i przyjê-
tych kryteriów, których koñcowa jakoœæ podlega zawsze spersonalizo-
wanej ocenie mened¿era.

7. Decyzje wypracowane w trybie zarz¹dzania optymalizuj¹cego maj¹ wy-
mierny charakter iloœciowy (wskaŸnikowy) i wymagaj¹ sformalizowanej
kwantyfikacji wszystkich przes³anek i mechanizmów decyzyjnych,
w czym bardzo pomocna okaza³a siê technologia komputerowa i jej liczne
aplikacje dedykowane wy³¹cznie wspomaganiu dzia³alnoœci biznesowej.

8. W warunkach gospodarki globalnej skwantyfikowane zarz¹dzanie opty-
malizuj¹ce, szeroko wykorzystuj¹ce technologie komputerowe i sieæ
Internet, jest warunkiem koniecznym utrzymania rynkowej konkuren-
cyjnoœci podmiotów gospodarczych na œwiatowym poziomie.
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9. Dominuj¹cym kierunkiem zastosowania zarz¹dzania optymalizuj¹cego
we wspó³czesnej gospodarce rynkowej jest dzia³alnoœæ logistyczna, co wy-
nika z iloœciowego charakteru wiêkszoœci decyzji logistycznych, spe³niaj¹-
cych m.in. kardynaln¹ zasadê logistyczn¹ Just in Time, operuj¹ca skwan-
tyfikowan¹ kategori¹ „w³aœciwy”.

10. Zarz¹dzanie optymalizuj¹ce w dobie masowej komputeryzacji dzia³alnoœci
gospodarczej jest kierunkiem wysoce perspektywicznym i sukcesywnie
obejmuje praktycznie wszystkie obszary aktywnoœci rynkowej, a pos³ugi-
wanie siê iloœciowymi kryteriami i wskaŸnikami jest codziennoœci¹ wspó³-
czesnego biznesu, zarówno w skali mikro, jak te¿ makroekonomicznej.
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FROM THE PRAXEOLOGICAL PRINCIPLE
OF ECONOMIC RATIONALITY

TO OPTIMIZING MANAGEMENT

Keywords: operations research, optimization, phraseology, management,
principles.

Summary
In the introduction presents the rise and utilitarian goals praxeological ap-

proach to the process of streamlining all practical activity. Presented chronolo-
gically praxeological principles of economic rationality, the origins and histori-
cal development of operational research focusing on selected methods of ma-
thematical programming. The following shows the nature and mechanisms to
optimize management and its impact on business decision-making processes.
At the end shows the key directions of optimizing the use of management to
streamline logistics operations.

Krzysztof Ficoñ prof. dr hab. in¿. – absolwent Wydzia³u Cybernetyki Wojsko-
wej Akademii Technicznej, gdzie uzyska³ tak¿e stopieñ doktora nauk technicz-
nych. Habilitowa³ siê w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Strategiczno-
-Obronnym. Tytu³ profesora uzyska³ w dziedzinie/dyscyplinie nauki wojskowe
– dziœ nauki o bezpieczeñstwie. Obszarem naukowych zainteresowañ s¹ pro-
blemy aplikacyjne zwi¹zane z teori¹ badañ operacji, optymalizacj¹ wielokryte-
rialn¹, analiz¹ systemow¹ i matematycznym modelowaniem prakseologicznych
systemów dzia³ania, bazuj¹cym na nowoczesnych technologiach komputero-
wych. Specjalizuje siê w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycz-
nych dla potrzeb zarz¹dzania, w szczególnoœci zarz¹dzania systemami i proce-
sami logistycznymi rozpatrywanymi zarówno na gruncie logistyki wojskowej,
jak te¿ logistyki rynkowej. Zajmuje siê tak¿e zarz¹dzaniem ryzykiem dla po-
trzeb ró¿nych sytuacji kryzysowych, w tym ryzykiem operacyjnym, projekto-
wym, gospodarczym i logistycznym.
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Jerzy GÓRSKIJerzy GÓRSKIJerzy GÓRSKIJerzy GÓRSKIJerzy GÓRSKI

WP£YW ANALIZY WARTOŒCI
NA ROZWÓJ PRODUKTU

S³owa kluczowe: cele, zadania, zespó³ analizy wartoœci, metodyka bada-
nia, etapy/fazy, badania, uwarunkowania rozwoju produktu, efekty eko-
nomiczne.

STRESZCZENIE

Analiza wartoœci wed³ug L.D. Milesa to filozofia, która wykorzystuje
specjalne techniki i której celem jest ujawnienie oraz likwidacja zbêdnych
kosztów wykonania produktu. Podnosi ona efektywnoœæ pracy wykonywanej
w tradycyjny sposób. Technika ta pozwala na wykrycie i eliminacjê zbêdnych
funkcji produkowanego wyrobu lub zwiêkszyæ jego atrakcyjnoœæ dla klien-
ta. Analiza wartoœci pozwala zmniejszyæ pracoch³onnoœæ lub materia³och³on-
noœæ obni¿aj¹c koszt jednostkowy. Czêsto upraszcza proces produkcyjny,
modyfikuje technologiê i niewielkim kosztem pozwala okresowo unowocze-
œniaæ wyrób zwiêkszaj¹c jego konkurencyjnoœæ rynkow¹.

Odnawianie produktu jest koniecznoœci¹ na konkurencyjnym rynku.
Analiza wartoœci powinna byæ narzêdziem w strategii rozwoju produktu
umo¿liwiaj¹c wyd³u¿enie jego cyklu ¿ycia. Jeœli rozwój produktu zwi¹zany
jest nie tylko ze zmian¹ konstrukcji wyrobu, ale tak¿e z inwestycjami
w technologiê, to decyzje o wymianie asortymentu powinny byæ oparte
na rzetelnym biznes planie. Technika analizy wartoœci daje na ogó³ istotne
efekty ekonomiczne w sferze produkcji i sprzeda¿y.

Wstêp

Trudnoœci surowcowe, które wyst¹pi³y w okresie II wojny œwiatowej
oraz narastaj¹cy kryzys energetyczny w okresie powojennym zmusi³y teore-
tyków i praktyków gospodarki do zainteresowania siê oszczêdnoœci¹ w wy-
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korzystaniu poszczególnych czynników produkcji oraz do opracowania me-
todologicznych podstaw racjonalnego ich wykorzystania. Znalaz³o to miêdzy
innymi wyraz w technice organizatorskiej, której nadano nazwê „analiza
wartoœci”. Technika ta powsta³a w Stanach Zjednoczonych, bêd¹cych jed-
nym z oœrodków naukowego zarz¹dzania a jej twórc¹ i prekursorem by³
L. D. Miles, który w 1947 r. dokona³ w Filadelfii analizy wartoœci dla Gene-
ral Electric Company. W wyniku dzia³añ podjêtych przez GEC w oparciu
o wyniki przeprowadzonej analizy wartoœci zastosowano w produkcji sub-
stytuty dotychczas u¿ywanych tradycyjnych surowców i materia³ów, które
z powodzeniem zastêpowa³y wczeœniej u¿ywane, na ogó³ naturalnego po-
chodzenia a by³y od nich znacznie tañsze. Powodzenie tych dzia³añ leg³o
u podstaw rozpowszechniania siê techniki analizy wartoœci.

Istota analizy wartoœci

Wed³ug L.D. Milesa „Analiza wartoœci jest to filozofia, przy stosowaniu
której wykorzystuje siê specjalne techniki. Jest to zorganizowane, twórcze
postêpowanie, którego celem jest efektywne ujawnienie zbêdnych kosz-
tów, to jest kosztów, które nie podnosz¹ cech jakoœci ani trwa³oœci i innych
cech po¿¹danych szczególnie przez odbiorców... Nie jest substytutem kon-
wencjonalnych metod obni¿ki kosztów, jest to raczej zupe³nie inny sposób
postêpowania, którego celem jest uzyskanie daleko wiêkszych rezulta-
tów. Podnosi ona efektywnoœæ pracy wykonywanej od lat w tradycyjny
sposób”1.

Technika analizy wartoœci jest metod¹ racjonalizacji s³u¿¹c¹ obni¿eniu
kosztów uzyskania funkcji spe³nianych przez badany przedmiot (produkt).
W celu obni¿ki kosztów wytworzenia produktu nie ocenia siê kosztów pro-
dukcji ca³ego wyrobu, lecz analizuje siê koszty ponoszone dla uzyskania
funkcji spe³nianych przez wyrób w trakcie jego u¿ytkowania. Zadaniem
analizy wartoœci jest maksymalizacja wartoœci u¿ytkowej wyrobu przy jed-
noczesnej minimalizacji kosztów produkcji. Analiza wartoœci jest œwiado-
mym i konsekwentnym sposobem s³u¿¹cym realizacji tego zadania. W tech-
nice tej przez analizê rozumie siê roz³o¿enie badanego przedmiotu na jego
czêœci sk³adowe lub cechy pe³ni¹ce okreœlone funkcje u¿ytkowe.

Przez wartoœæ rozumie siê najni¿szy koszt osi¹gniêcia niezawodnego
spe³niania okreœlonych funkcji oraz sam¹ specyfikacjê i hierarchiê wa¿-
noœci poszczególnych funkcji u¿ytkowych. Przez funkcje rozumie siê spre-

1 L.D. Miles, Techniki analizy wartoœci. PWN, Warszawa 1995, s. 24.
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cyzowany cel lub zadania, które badany przedmiot spe³nia lub spe³niaæ
powinien.

Tak rozumiana analiza wartoœci z za³o¿enia dotyczy produkowanych
i projektowanych wyrobów, ale jako technika organizatorska (sposób po-
stêpowania) s³u¿yæ mo¿e do racjonalizacji istniej¹cej lub projektowanej tech-
nologii albo rozwi¹zañ organizacyjnych w celu wystarczaj¹co poprawnej
ich realizacji najni¿szym kosztem Analiza wartoœci mo¿e byæ wiêc celowo
zorganizowanym sposobem postêpowania w przedsiêbiorstwie zmierzaj¹-
cym do obni¿enia kosztów produkcji i eksploatacji wyrobów, realizacji pro-
cesów technologicznych oraz dzia³añ w sferze organizacji i zarz¹dzania.
Osi¹gn¹æ to mo¿na poprzez twórcz¹, krytyczn¹ analizê czynników wp³ywa-
j¹cych na kszta³towanie siê kosztów. W wyniku analizy wartoœci powstaje
nowe rozwi¹zania konstrukcyjne, technologiczne lub organizacyjne pozwa-
laj¹ce czasem równie¿ – obok obni¿ki kosztów – na podniesienie jakoœci
i niezawodnoœci przedmiotu analizy. Technika analizy wartoœci ma szcze-
gólne znaczenie dla pozyskania i utrzymania klientów w zwi¹zku z rosn¹c¹
konkurencj¹ firm i potrzeb dostosowywania produktu do bie¿¹cych, zmie-
niaj¹cych siê wymagañ rynku.

Technika analizy wartoœci pozwala na praktyczne, skuteczne wypraco-
wanie sposobów2:

• obni¿enia kosztów wytwarzania,
• obni¿enia kosztów eksploatacji,
• wzrostu wydajnoœci,
• zmniejszenia materia³och³onnoœci,
• podwy¿szenia funkcjonalnoœci,
• podwy¿szenia jakoœci i niezawodnoœci,
• unowoczeœniania konstrukcji,
• usprawniania procesu zarz¹dzania.

Istot¹ analizy wartoœci jest potraktowanie przedmiotu analizy jako zbio-
rów spe³nianych przez niego funkcji oraz poddanie analizie techniczno-eko-
nomicznej nie poszczególnych czêœci przedmiotu, ale jego funkcji i kosztów
ich realizacji. Funkcja badanego przedmiotu jest odpowiedzi¹ na pytania3:

• co przedmiot wykonuje?
• jakie spe³nia zadania?
• do spe³nienia czego jest przeznaczony?

2 A. Starostecki, Analiza wartoœci [w:] Materia³y do æwiczeñ z technik organizatorskich,
cz. II, Wydawnictwo UG, Gdañsk 1996, s. 150.

3 A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarz¹dzanie, produkcja, us³ugi, PWN,
Warszawa 1997, s. 111.
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Przy badaniu okreœlonego, konkretnego wyrobu definiowane s¹ poszcze-
gólne funkcje, które spe³nia, mo¿e lub powinien, a nastêpnie przeprowa-
dzana jest klasyfikacja i selekcja tych funkcji w celu wyodrêbnienia funkcji
podstawowej (zasadniczej) i funkcji pomocniczych (podrzêdnych). Funkcja
podstawowa stanowi g³ówn¹ wartoœæ dla u¿ytkownika wyrobu umo¿liwia-
j¹c mu spe³nienie oczekiwañ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem wyrobu. Funkcje
podrzêdne nie s¹ na ogó³ oczekiwane przez u¿ytkownika lub maj¹ one
dla niego znacznie mniejsze znaczenie. Funkcje te mog¹ jednak stanowiæ
Ÿród³o dodatkowych kosztów, które w wyniku analizy funkcji wyrobu mo¿na
wyeliminowaæ lub ograniczyæ. Zastosowanie techniki analizy wartoœci
w praktyce poprzez eliminacjê cech lub czêœci niespe³niaj¹cych funkcji pod-
stawowej albo pomocniczych oczekiwanych przez u¿ytkownika, upraszcza
konstrukcjê wyrobu, proces technologiczny i dostarczyæ mo¿e istotnych ko-
rzyœci techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych.

Zespó³ do spraw analizy wartoœci

Analiza wartoœci w przedsiêbiorstwie nakierowana jest na badanie kon-
kretnych, produkowanych lub projektowanych wyrobów. Jest dzia³aniem
doraŸnym, najczêœciej zamkniêtym w okreœlonych ramach czasowych.
Przyjmuje siê, ¿e analizê przeprowadza specjalnie powo³any do tego celu
zespó³ pracowników. Zespó³ ten powinien byæ interdyscyplinarny i skupiaæ
tych specjalistów pracuj¹cych na co dzieñ w ró¿nych dziedzinach, których
wiedza i doœwiadczenie praktyczne zapewni¹ przeprowadzenie twórczych
zmian o oczekiwanym skutku ekonomicznym. Sk³ad zespo³u zale¿y wiêc
od wybranego przedmiotu analizy, ale zazwyczaj tworz¹ go konstruktorzy,
technolodzy, ekonomiœci, organizatorzy oraz przedstawiciele komórek kon-
troli jakoœci, gospodarki materia³owej, zaopatrzenia oraz marketingu. S¹
to pracownicy przedsiêbiorstwa lub te¿ osoby zatrudniane na czas okreœlony
(lub na zlecenie), pomocne w rozwi¹zywaniu szczególnie trudnych proble-
mów mog¹cych wyst¹piæ w konkretnej analizie (konsultanci spoza przed-
siêbiorstwa). Zespó³ analizy wartoœci jest wiêc zespo³em zadaniowym i two-
rzy go grupa wytypowanych osób okresowo pracuj¹cych wspólnie nad okre-
œlonym zadaniem, zgodnie z harmonogramem prac wynikaj¹cych z zasto-
sowania analizy wartoœci w przedsiêbiorstwie. Po zakoñczeniu prac zespó³
jest rozwi¹zywany.
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Cz³onkowie zespo³u analizy wartoœci powinni odznaczaæ siê nastêpuj¹-
cymi cechami4:
• wysokimi kwalifikacjami zawodowymi,
• umiejêtnoœci¹ wspó³pracy w zespole,
• inteligencj¹, polotem i fantazj¹,
• dociekliwoœci¹ i umiejêtnoœci¹ twórczego myœlenia,
• pomys³owoœci¹ i inicjatyw¹,
• krytycznym stosunkiem do dotychczasowych rozwi¹zañ,
• umiejêtnoœci¹ przekonywania do s³usznoœci swoich pogl¹dów.

Zwykle ka¿dy z cz³onków zespo³u nie dysponuje wszystkimi wymienio-
nymi cechami, ale przyjmuje siê, ¿e powinien posiadaæ przynajmniej jedn¹
z nich w wysokim stopniu jako cechê dominuj¹c¹.

Szczególna rola przypada kieruj¹cemu zespo³em, zwanemu zwykle „ana-
litykiem wartoœci”. Kierownikiem zostaje osoba wybrana spoœród cz³onków
zespo³u. Kierownik zespo³u jest koordynatorem ca³oœci prac, do jego zadañ
nale¿y miêdzy innymi5:

• ustalenie harmonogramu prac,
• zabieganie o niezbêdne fundusze, materia³y i wyposa¿enie,
• przewodniczenie spotkaniom zespo³u,
• przydzielanie zadañ cz³onkom zespo³u,
• kontrola wykonania zadañ,
• nadzorowanie bie¿¹cej pracy cz³onków zespo³u,
• kontaktowanie cz³onków zespo³u z poszczególnymi komórkami przed-

siêbiorstwa,
• konsultowanie cz³onków zespo³u i problemów ze specjalistami spoza

zespo³u,
• gromadzenie dokumentacji o analizie,
• reprezentowanie zespo³u na zewn¹trz,
• przygotowanie sprawozdania koñcowego z prac zespo³u.

Przyk³adowy, typowy sk³ad zespo³u analizy wartoœci i zadania jego cz³on-
ków przedstawia tablica nr 1.

4 A. Starostecki, op. cit., s. 156.
5 Por. J. Kotkowski., Analiza wartoœci wyrobów przemys³owych, „Alfa”, Warszawa 1986,

s. 24–25.
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Tablica 1.
Sk³ad i zadania zespo³u analizy wartoœci

Metodyka badania technik¹ analizy wartoœci

Na przebieg analizy wartoœci sk³ada siê cykl nastêpuj¹cych po sobie sze-
œciu grup czynnoœci, zwanych etapami. S¹ to etapy6:
1. Wybór zadania
2. Zebranie informacji
3. Klasyfikacja funkcji i ich kosztów
4. Tworzenie pomys³ów
5. Ocena i wybór wariantów
6. Wdro¿enie i ocena wyników.

6 Z. Miko³ajczyk, Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1995, s. 293–294.

SPECJALISTA ZAKRES ZADAÑ

Analityk wartoœci Koordynacja prac zespo³u

Konstruktor Informacja o konstrukcji wyrobu, porównanie
z najnowszymi rozwi¹zaniami, opracowanie
konstrukcyjne proponowanych wariantów

Technolog Informacja o technologii wyrobu, porównywanie
z najnowszymi rozwi¹zaniami technologicznymi,
opracowanie technologii proponowanych wariantów

Specjalista do spraw Ekspertyzy, specjalistyczne badania
produkcji

Ekonomista Informacja o kosztach, obliczanie efektów
ekonomicznych proponowanych wariantów

Zaopatrzeniowiec Informacja o materia³ach i pó³fabrykatach
substytucyjnych

Specjalista do spraw Wdro¿enie rozwi¹zañ, badania
eksploatacji

Przedstawiciel zbytu Informacja o rynkach zbytu, opracowanie
korzystnego sposobu zbytu

Inni specjaliœci Udzia³ w niektórych sesjach roboczych zespo³u,
w miarê potrzeb pomoc przy opracowywaniu
wariantów rozwi¹zañ

Źród³o: A. Antoszkiewicz, Badanie wyrobów za pomoc¹ analizy wartoœci. SITMP, War-
szawa 1975.
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7 Patrz J. Antoszkiewicz, Analiza wartoœci w przemyœle, PWE, Warszawa 1979.
8 A. Czermiñski (red.), Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarz¹dzania, PWN,

Warszawa 1982, s. 281.

Etapy te w cyklu badawczym analizy wartoœci nazwane by³y przez L.D.
Milesa odpowiednio:

• faz¹ orientacji,
• faz¹ spekulacji,
• faz¹ analizy rozwi¹zania,
• faz¹ planowania,
• faz¹ realizacji,
• faz¹ utrzymania.

Etap pierwszy – wybór zadania

W etapie tym wybór przedmiotu badania dokonywany jest w oparciu
o przewidywan¹ efektywnoœæ przedsiêwziêcia i odbywa siê wed³ug okreœlo-
nej procedury, dokonywanej w tzw. sposób marketingowy7. Sposób ten prze-
widuje wybór do badania analiz¹ wartoœci takiego produktu, dla którego
mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co min. na nastêpuj¹ce pytania:

• Czy jest poszukiwany na rynku?
• Czy jest rentowny?
• Czy jest drogi w produkcji?
• Czy jest pracoch³onny?
• Czy jest materia³och³onny?
• Czy jest drogi w eksploatacji?
• Czy mo¿na wykonaæ go inn¹ technologi¹?

Przy wyborze przedmiotu analizy mo¿na te¿ przyj¹æ nastêpuj¹ce kry-
teria8:

• porównanie z wyrobami o poziomie œwiatowym,
• udzia³ wyrobu w ca³ej produkcji przedsiêbiorstwa,
• stopa rentownoœci produkcji,
• wielkoœæ eksportu wyrobu,
• porównanie z najnowszymi rozwi¹zaniami techniczno-organizacyjnymi

produkcji.

Analiza wartoœci powinna byæ zastosowana do wyrobów, które prezen-
tuj¹ sob¹ najni¿szy poziom poszczególnych cech.
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Etap drugi – zbieranie informacji

Iloœæ i rodzaj zebranych informacji ma istotne znaczenie dla efektywno-
œci pracy zespo³u analizy wartoœci w dalszych etapach. Okreœla siê zakres
niezbêdnych informacji, Ÿród³a i sposób ich pozyskania. Informacje zbiera-
ne s¹ z ró¿nych Ÿróde³ i maj¹ charakteryzowaæ wyrób lub technologiê jego
produkcji a tak¿e dotycz¹ce ich koszty. Źród³em informacji mog¹ byæ wyroby
w³asne firmy lub procesy albo wyroby i procesy realizowane przez inne
przedsiêbiorstwa krajowe i zagraniczne. Wa¿nymi Ÿród³ami informacji mog¹
byæ prospekty i dokumentacja innych wyrobów, dokumentacja patentowa,
targi bran¿owe i wystawy oraz literatura fachowa. Informacje zbieraæ mo¿na
ró¿norodnymi technikami, min. przez wywiad, obserwacjê, ankiety. Dla usta-
lenia niezbêdnych informacji mo¿na pos³u¿yæ siê zestawem przyk³adowych
pytañ zawartych w tablicy nr 2.

Aby zebrane informacje mog³y byæ efektywnie wykorzystane, powinny
cechowaæ siê9:

• aktualnoœci¹,
• prawdziwoœci¹,
• konkretnoœci¹,
• szczegó³owoœci¹,
• komunikatywnoœci¹,
• poprawnoœci¹ jêzyka.

Etap trzeci – klasyfikacja funkcji i ich kosztów

W etapie tym dokonuje siê klasyfikacji funkcji wyrobu oraz okreœla koszty
uzyskania poszczególnych funkcji na etapie produkcji i zbytu. W ka¿dym
produkcie wyró¿nia siê funkcjê podstawow¹ wyrobu (niezbêdn¹ z punktu
widzenia u¿ytkownika) oraz funkcje pomocnicze (mniej istotne dla u¿ytkow-
nika) a tak¿e – o ile to mo¿liwe – funkcje zbêdne (nieistotne dla u¿ytkowni-
ka). W nastêpstwie tak przeprowadzonego podzia³u funkcji wyrobu doko-
nuje siê eliminacji funkcji zbêdnych, a co za tym idzie – i kosztów uzyska-
nia tych funkcji. Powoduje to tak¿e uproszczenie procesu technologicznego.

Funkcja podstawowa jest to funkcja, która umo¿liwia dzia³anie przed-
miotu i któr¹ przedmiot musi spe³niaæ aby zaspokoiæ okreœlon¹ potrzebê
u¿ytkownika. Funkcja ta uzasadnia istnienie samego przedmiotu. Funkcje
pomocnicze s¹ to wszystkie inne spe³niane przez badany przedmiot, lecz
o mniejszym znaczeniu dla u¿ytkownika, np. funkcje estetyczne wp³ywaj¹ce
na podniesienie atrakcyjnoœci wyrobu albo presti¿ u¿ytkownika. Mog¹ one

9 E. Burdziñski, Metody i techniki organizacji pracy, AE, Katowice 1986, s. 142.



113

Jerzy Górski: Wp³yw analizy wartoœci na rozwój produktu

Tablica 2.
Lista pytañ do etapu zbierania informacji w analizie wartoœci

Projektowanie

1. Co stanowi produkt?

2. Jakie s¹ wymagania w stosunku do jego funkcjonalnoœci?

3. Jakie s¹ jego funkcje podstawowe?

4. Czy mog¹ byæ one podzielone na funkcje u¿ytkowe i szacunkowe?

5. Jakie s¹ wymagania dotycz¹ce warunków produkcji?

6. Jaka jest trwa³oœæ i niezawodnoœæ dzia³ania?

7. Do czego siê go wykorzystuje?

8. Jakie s¹ jego cechy podstawowe? Dlaczego?

9. Jaka jest historia jego projektowania i wytwarzania?

10. Co by³o wykorzystywane wczeœniej? Dlaczego tego zaniechano?

11. Czy dostêpne s¹ projekty techniczne (rysunki), re¿imy technologiczne
podstawowych elementów wyrobu? Gdzie?

Wytwarzanie

1. Jakie jest zapotrzebowanie na ten wyrób teraz, w przysz³oœci?

2. Jaki jest ogólny planowany koszt wytworzenia?

3. Jaki jest faktyczny koszt produkcji?

4. Jakie materia³y zastêpcze mog¹ byæ wykorzystane; ich cena i w³aœciwoœci?

5. Które z tych elementów „maj¹ szczególny wp³yw na wysokoœæ kosztów i jaki?

6. Czy koszty te mo¿na by odnieœæ do funkcji u¿ytkowej i szacunkowej?

7. Jakie maszyny, urz¹dzenia i metody pracy stosuje siê do produkcji
i czy s¹ one nowoczesne?

8. Jakie s¹ za³o¿one tolerancje i warunki wykoñczenia wyrobów
i dlaczego takie?

Zaopatrzenie

1. Sk¹d pochodz¹ surowce i materia³y do danego wyrobu?

2. W jakich iloœciach s¹ one zakupywane?

3. Jakie s¹ wymagania podstawowe w stosunku do tych surowców?

4. Jakie materia³y zastêpcze mog¹ byæ wykorzystane, ich cena i w³aœciwoœci?

Zbyt

1. Jakie s¹ ¿¹dania odbiorców w stosunku do wyrobu?

2. Jakie s¹ mo¿liwoœci jego zbytu w skali rocznej?

3. Jakie ulepszenia lub modyfikacje wyrobu mo¿na by³oby sugerowaæ? Dlaczego?

Źród³o: Z. Miko³ajczyk, op. cit., s. 393.
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byæ reprezentowane przez odpowiednio modne lub bogate wzornictwo, ko-
lorystykê, naklejki, etykiety itp.

Po ustaleniu listy funkcji, ich hierarchii i eliminacji funkcji uznanych
za zbêdne ustala siê koszty uzyskania poszczególnych funkcji w procesie
produkcji.

Funkcjê podstawow¹ powinno opisywaæ siê za pomoc¹ dwóch s³ów: rze-
czownika i czasownika. Przy dalszym opisie funkcji podstawowej oraz funkcji
pomocniczych przydatne jest ustalenie odpowiedzi na pytania:

• Co to jest?
• Do czego s³u¿y?
• Czy jego funkcja jest konieczna i na ile wa¿na?
• Ile to kosztuje?
• Co innego mog³oby wykonywaæ tê funkcjê?
• Jaki by³by koszt rozwi¹zania alternatywnego?

Ustalenie kosztu poszczególnych funkcji zale¿y w du¿ej mierze od ro-
dzaju i iloœci zebranych informacji. Istotne znaczenie maj¹ tu dane zawarte
w kalkulacji lub rozliczeniu kosztów, zestawieniu zu¿ywanych surowców
i materia³ów, wykazie Ÿróde³ zakupu i cen, w kosztach robocizny, w zesta-
wieniach cen wyrobu na rynkach krajowych i zagranicznych oraz w relacji
tych cen do kosztów wytwarzania. Szczególnie wa¿nie s¹ koszty produkcji,
przyczyny ich powstawania oraz sposób ustalania lub szacowania kosztów
spe³niania poszczególnych funkcji. Jako ogólne za³o¿enie na tym etapie ana-
lizy wartoœci przyjmuje siê, ¿e dotychczasowy koszt wytwarzania wyrobu,
a zw³aszcza osi¹gania funkcji pomocniczych, jest za wysoki. Ustalenie kosz-
tów funkcji ma pos³u¿yæ do takiego sformu³owania funkcji podstawowej
oraz po¿¹danego zestawu funkcji pomocniczych, aby wyrób posiadaj¹cy te
cechy móg³ byæ wykonany najni¿szym kosztem. Oznaczaæ to bêdzie, ¿e wszyst-
kie niezbêdne funkcje wyrobu osi¹gane bêd¹ po mo¿liwie najni¿szym koszcie.

Analiza kosztów poszczególnych funkcji umo¿liwiæ ma doskonalsz¹,
z ekonomicznego punktu widzenia, (tañsz¹), konstrukcjê wyrobu lub tech-
nologiê jego produkcji.

Etap czwarty – tworzenie pomys³ów

Etap ten polega na tworzeniu wielu rozwi¹zañ konstrukcyjno-technolo-
gicznych, które mog³yby zapewniæ powstawanie wyrobu spe³niaj¹cego
wszystkie po¿¹dane przez u¿ytkownika funkcje po najni¿szych kosztach
albo spowodowaæ wzrost atrakcyjnoœci wyrobu i tym samym zwiêkszyæ mo¿-
liwoœci sprzeda¿y. Poszukiwanie nowych rozwi¹zañ odbywaæ siê mo¿e z za-
stosowaniem wybranych technik heurystycznych twórczego rozwi¹zywania
problemów.



115

Jerzy Górski: Wp³yw analizy wartoœci na rozwój produktu

Istotne jest, aby pomys³y nie sprowadza³y siê wy³¹cznie do racjonaliza-
cji istniej¹cych rozwi¹zañ. Spe³nienie funkcji w sposób zadowalaj¹cy u¿yt-
kownika wyrobu a tañszy dla przedsiêbiorstwa zrealizowane mo¿e byæ przez
ca³kowicie nowy wyrób.

Etap pi¹ty – ocena i wybór wariantów

Etap ten polega na takim ostatecznym przygotowaniu wariantów i pre-
zentacji, aby mo¿liwa by³a ocena konstrukcji wyrobu, tzw. technologiczno-
œci konstrukcji oraz skalkulowanie kosztów produkcji wyrobu lub nawet
kosztów uzyskania poszczególnych funkcji. Cechy te, o ile to mo¿liwe, ze-
stawiæ mo¿na dla ró¿nych wariantów rozwi¹zañ w celu ich porównania.
Dla wyboru okreœlonego wariantu (tzw. wariantu optymalnego) wczeœniej
nale¿y opracowaæ listê kryteriów wyboru i dokonaæ ich po¿¹danej hierar-
chizacji. Do najpopularniejszych grup kryteriów wyboru nale¿¹10:

• kryteria techniczne,
• kryteria ekonomiczne,
• kryteria ergonomiczne,
• kryteria psychologiczne,
• kryteria spo³eczne.

Etap ten koñczy siê wyborem wariantu najkorzystniejszego dla firmy
w jej sytuacji techniczno-ekonomicznej oraz ostatecznym dopracowaniem
warunków przygotowania konstrukcyjnego, technologicznego i organiza-
cyjnego produkcji.

Etap szósty – wdro¿enie i ocena wyników

Etap ten polega na podjêciu decyzji o wdro¿eniu wybranego rozwi¹zania
do produkcji. Wymaga to tak¿e sta³ego nadzoru nad realizacj¹ nowego roz-
wi¹zania oraz stopniowo, wraz z up³ywem czasu, na coraz rzadszej, zanika-
j¹cej kontroli bie¿¹cej. Kontrola ta mo¿e byæ wykonywana autorsko przez ze-
spó³ analizy wartoœci lub przez zobowi¹zane do tego s³u¿by technologiczne
i kierowników wydzia³ów. Uwa¿a siê ¿e tempo wdro¿enia nowego rozwi¹-
zania i opanowanie technologii produkcji nowego wyrobu zale¿¹ od takich
czynników jak11:

• przygotowanie i postawa kadry kierowniczej,
• dobór osób odpowiedzialnych za wdro¿enie analizy wartoœci

10 A. Starostecki, op. cit., s. 164.
11 Ibidem, s. 164.
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• wielkoœæ przedsiêbiorstwa i typ produkcji,
• z³o¿onoœæ produkcji, powi¹zania z dostawcami materia³ów, kooperanta-

mi i odbiorcami wyrobów.

Po okresie rozruchu i opanowaniu produkcji zespó³ analizy wartoœci
lub kierownictwo przedsiêbiorstwa powinno dokonaæ oceny skutecznoœci
dokonanej analizy, to jest ustaliæ koszty przedsiêwziêcia oraz efekty pro-
dukcyjne (np. oszczêdnoœci w zu¿yciu materia³ów, pracoch³onnoœci, kosz-
tach jednostkowych produkcji, poprawie jakoœci wyrobu lub zwiêkszeniu
jego sprzeda¿y).

Ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju produktu

„Rozwój produktu” oznacza zmiany konstrukcyjne w produkowanych ju¿
wyrobach. Zmiany te maj¹ na celu obni¿enie pracoch³onnoœci lub materia³o-
ch³onnoœci i energoch³onnoœci jednostki wyrobu i obni¿enie jednostkowego
kosztu bezpoœredniego produkcji. Czasem wi¹¿e siê to z przejœciem na inn¹
technologiê ca³ego procesu produkcyjnego, unowoczeœniaj¹c niejako skoko-
wo bazê techniczno-produkcyjn¹ firmy.

Wspomniane zmiany konstrukcji wyrobu, materia³ów lub technologii
czynione powinny byæ okresowo ale systematycznie „odnawiaj¹c” produkt,
co wp³ywa korzystnie na jego konkurencyjnoœæ rynkow¹ oraz wizerunek
firmy. Skutkiem dzia³añ s³u¿¹cych rozwojowi produktu jest tzw. nowy pro-
dukt.

Termin „nowy produkt” nie jest pojêciem jednoznacznym. Okreœlony pro-
dukt mo¿e byæ uznany za nowy w zale¿noœci od przyjêtych okolicznoœci,
w których dokonuje siê jego ocena. Np.:

• produkt nowy dla producenta nie musi byæ nowy dla nabywcy,
• produkt nowy dla jednego nabywcy nie musi byæ nowy dla innego na-

bywcy,
• produkt nowy w kraju rozwijaj¹cym siê nie musi byæ nowy w kraju roz-

winiêtym.

Szczególne znaczenie wœród okolicznoœci wp³ywaj¹cych na niejednoznacz-
noœæ rozumienia nowego produktu ma punkt odniesienia, wzglêdem któ-
rego produkt uznany ma byæ za nowy. Z rozeznania praktyki gospodarczej
wynika, ¿e najczêœciej producenci jako punkt odniesienia przyjmuj¹ pro-
dukty innych wytwórców krajowych (nowoœci w skali kraju).
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Czynnikiem wp³ywaj¹cym na niejednoznacznoœæ pojêcia jest te¿ podmiot
oceniaj¹cy, którym mo¿e byæ nabywca lub producent. Dla nabywcy nowy
produkt, to produkt zaspokajaj¹cy jego nowe potrzeby lub znane potrzeby
w nowy sposób odmienny ni¿ produkt znajduj¹cy siê ju¿ na rynku. Dla pro-
ducenta o nowoœci produktu stanowiæ bêdzie porównanie z dotychczasowymi
produktami w³asnymi lub konkurencyjnymi. Nowoœæ produktu dla produ-
centa oznacza czêsto nowe w³aœciwoœci procesów wytwarzania i ich wp³yw
na dalszy rozwój produktu i przedsiêbiorstwa, np. nowe w³aœciwoœci kon-
strukcyjne, materia³owe i technologiczne w produkcji. Zastosowanie nowej
linii technologicznej, zmiana konstrukcji, zast¹pienie materia³ów innymi
nie musz¹ jednak byæ zauwa¿ane przez nabywcê produktu i oceniane jako
nowoœæ.

Systematyczne odnawianie produktu jest koniecznoœci¹ w warunkach
gospodarki rynkowej i jednym z wa¿niejszych czynników efektywnoœci gospo-
darczej. Nowe rozwi¹zania stosowane w produktach i nowe metody wytwa-
rzania umacniaj¹ pozycjê przedsiêbiorstwa na rynku i stanowi¹ warunek
jego rozwoju. Przedsiêbiorstwo, które nie odnawia swojej produkcji, szybko
mo¿e zostaæ wyparte z rynku. Zbyt wolne tempo odnowy produkcji wp³ywa
ujemnie równie¿ na sytuacjê ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwa. Warunkiem
umacniania przez przedsiêbiorstwo jego pozycji na rynku oraz uzyskania
przewagi nad konkurencj¹ jest zastêpowanie produktów dotychczasowych
produktami nowymi, które w sposób bardziej zadowalaj¹cy zaspokajaj¹
potrzeby nabywcy.

Czêœæ spoœród produktów nowych to warianty, odmiany i modernizacje
wyrobów ju¿ sprzedawanych. D³ugoœæ cyklu ¿ycia produktu mo¿e byæ bar-
dzo zró¿nicowana i wynosiæ od kilku miesiêcy do wielu lat. Tylko co dziesi¹-
ty produkt utrwala swoj¹ pozycjê na rynku na okres d³u¿szy ni¿ dwa lata.
Oznacza to, ¿e wiêkszoœæ produktów nie zyskuje powszechnej akceptacji
i zostaje wycofana z produkcji. Przyczyny niepowodzenia ca³kowicie no-
wych lub zmodyfikowanych produktów to m.in. niedostateczna znajomoœæ
rynku, niew³aœciwy wybór rynku docelowego, ma³a atrakcyjnoœæ produktu,
niew³aœciwa strategia marketingowa lub niedocenianie si³y konkurencji.
Niepowodzenie produktu na rynku oznacza dla przedsiêbiorstwa niewyko-
rzystanie poniesionych nak³adów i wynikaj¹ce st¹d okreœlone straty.

Wœród d¹¿eñ producenta do zwiêkszenia szans powodzenia nowo wpro-
wadzanego produktu decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ rzetelne badania marketin-
gowe oraz wynikaj¹ce z nich decyzje zwi¹zane z planowaniem i przygotowa-
niem nowej produkcji. Badania poprzedzaj¹ce wprowadzenie nowego pro-
duktu na rynek maj¹ pozwoliæ na ocenê korzyœci, jakie produkt móg³by
zapewniæ nabywcom i producentowi. Korzyœci te u producenta przejawiaæ
siê powinny przede wszystkim w poprawie efektów ekonomicznych poprzez
wzrost dochodu z jednostki produktu lub zwiêkszenie wolumenu sprzeda¿y.
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Zagadnienie wprowadzania nowego produktu na rynek jest zwykle dy-
lematem: czy utrzymaæ dotychczasowy produkt wy³¹cznie, czy obok no-
wego produktu, czy go modernizowaæ, czy próbowaæ dalszej jego ekspansji
poprzez zmianê instrumentów strategii marketingowej albo rozszerzenie
terytorialne rynku, czy ca³kowicie z niego zrezygnowaæ i zast¹piæ go wy-
robem wy³¹cznie nowym. Zwykle producent d¹¿y do skapitalizowania ko-
rzyœci p³yn¹cych z dotychczas produkowanych i sprzedawanych wyrobów.
Przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu pojawia siê ryzyko, ¿e pro-
dukt ten bêdzie sprzedawany kosztem dotychczas oferowanych przez pro-
ducenta.

Strategiê rozwoju produktu okreœlaj¹ zró¿nicowane warunki rynkowe
dzia³ania producenta. S¹ to dla firmy czynniki zewnêtrzne takie m. in. jak
wielkoœæ populacji i struktura demograficzna nabywców, ich œwiadomoœæ,
tradycje i zwyczaje, si³a nabywcza, tempo rozwoju gospodarczego, konku-
rencja, polityka gospodarcza pañstwa, przepisy prawne (w tym podatko-
we) itp. Znajomoœæ œrodowiska gospodarczego i zmian w nim zachodz¹cych
pozwala sformu³owaæ i realizowaæ odpowiednie strategie rozwoju produk-
tu zapewniaj¹ce prawdopodobieñstwo sukcesu ekonomicznego nowego pro-
duktu, a wiêc i firmy.

Zakoñczenie

Strategia rozwoju produktu jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z zagadnieniem
dochodowoœci produkcji. Procesy innowacyjne umo¿liwiaj¹ce rozwój i uno-
woczeœnianie produkcji wi¹¿¹ siê z podjêciem decyzji inwestycyjnych do-
tycz¹cych nie tylko konstrukcji produktu, ale czêsto decyzji dotycz¹cych
tak¿e kosztownych inwestycji technologiczno-wytwórczych. Decyzje takie
obarczone s¹ zwykle du¿ym stopniem ryzyka i niepewnoœci. Oparte wiêc
powinny byæ o rzetelnie przeprowadzone biznes plany, które dotycz¹ prze-
cie¿ okresów przysz³ych, dla których nie sposób ustaliæ bezb³êdnie rzeczy-
wistych tendencji rozwojowych. Dlatego producenci wol¹ czêsto modyfi-
kowaæ i doskonaliæ istniej¹ce wyroby ni¿ ponosiæ wysokie koszty i ryzyko
zwi¹zane z wprowadzeniem nowego produktu. Analiza wartoœci, która
z za³o¿enia prowadziæ ma do okresowego rozwoju produktu poprzez obni-
¿anie jednostkowych kosztów produkcji (co powoduje wzrost dochodu)
oraz zwiêkszanie funkcjonalnoœci wyrobu i jego atrakcyjnoœci rynkowej
(wielkoœæ sprzeda¿y) jest wiêc wa¿nym instrumentem kszta³towania stra-
tegii rozwoju produktu.
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THE ROLE OF VALUE ANALYSIS
IN PRODUCT DEVELOPMENT

Keywords: objectives, tasks, value analysis team, study design, research pha-
ses, product development conditions, economic effects.

Summary
Value analysis and engineering according to L.D. Miles is a philosophy, which

applies special techniques. The purpose of which is recognition and liquidation
of unnecessary costs of production. Value analysis increase effectivity of work
performed in traditional method. The technique is used to analyse and improve
value, enhancing characteristics, eliminate needless functions of the product.
By that attractivity of the product and customer satisfaction is increased.
Value analysis allows to reduce labour or material consumption, at the same
time reducing unit cost. Often simplifies production process, modifies techno-
logy or design, allows recurrently to modernize product increasing competiti-
veness.

Modernizing product is necessary in the competitive market. Value analy-
sis is important tool in product developing strategy, enable to extend product
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life cycle. If product development is associated, not only with change in design
of the product, but also investments in new technology, then product changes
should be backed by solid business plan. Value analysis technique generally
give critical economic effects in the fields of production and sales.
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Krzysztof GRABIECKrzysztof GRABIECKrzysztof GRABIECKrzysztof GRABIECKrzysztof GRABIEC

KIERUNKI ZMIAN SEKTORA
STOCZNIOWEGO W POLSCE W ASPEKCIE

DEFINICJI NOWEJ GOSPODARKI

S³owa kluczowe: innowacje, nowa gospodarka, transformacja, gospodarka
oparta na wiedzy, informacja, rozwój, przedsiêbiorstwo stoczniowe, konku-
rencja, specjalizacja, zmiany w³aœcicielskie.

STRESZCZENIE

„Nowa gospodarka” to pojêcie, które opisuje skalê wykorzystania tech-
nologii w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych w warunkach wolnego rynku.
Sektor stoczniowy w Polsce w procesie transformacji ustrojowej i gospodar-
czej przeszed³ drogê od faz opóŸnionej industrializacji do zaawansowanych
form budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz spo³eczeñstwa informacyj-
nego. Niniejszy artyku³ to próba przedstawienia stanu przemys³u stocznio-
wego w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego pozycji i konkurencyj-
noœci na rynku globalnym.

G³ównym celem artyku³u jest przedstawienie uwarunkowañ pomocnych
przy nakreœlaniu kierunków dalszego rozwoju przedsiêbiorstw stocznio-
wych w Polsce w œwietle atrybutów „nowej gospodarki”, czyli specjalizacji
w okreœlonej dzia³alnoœci, zmian w³asnoœci, zwalczania nieuczciwej konku-
rencji. Istotnym jest tak¿e znalezienie odpowiedzi na postawione pytania:
czy rodzimy sektor stoczniowy spe³nia uwarunkowania „nowej gospodarki”
i czy obrany kierunek zmian jest jedyn¹ s³uszn¹ drog¹ rozwoju.

Wprowadzenie

W ci¹gu trzech dekad przemys³ stoczniowy na œwiecie przeszed³ rady-
kalne przeobra¿enie. Szukanie tañszych Ÿróde³ budowy statków z jednej
strony, z drugiej zaœ agresywna pomoc niektórych rz¹dów pañstw azjatyc-
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kich (z dopuszczeniem produkcji dumpingowej) sprawi³y, ¿e produkcja okrê-
towa jest obecnie zdominowana przez kraje azjatyckie. Oko³o 85% produk-
cji statków przypada obecnie na Chiny, Koreê P³d. i Japoniê.

Przemys³ stoczniowy w Polsce tworz¹ stocznie buduj¹ce statki, stocznie
remontowe, centra naukowo-badawcze, oœrodki projektowo-konstrukcyjne
i przedsiêbiorstwa kooperacyjne specjalizuj¹ce siê w dostawach wyposa¿e-
nia okrêtowego i us³ug stoczniowych. To ró¿nego rodzaju organizacje koor-
dynuj¹ce dzia³alnoœæ wymienionych wczeœniej jednostek, których wspólnym
celem gospodarczym jest produkcja morskich œrodków transportu. Sprzeda¿
statków i us³ug remontowych umo¿liwia krajowym wytwórcom urz¹dzeñ
i systemów okrêtowych nie tylko wspó³pracê z polskimi stoczniami, ale rów-
nie¿ poszerzenie oferty o eksport bezpoœredni dla innych odbiorców zagra-
nicznych.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom powy¿szych rozwa¿añ na temat
doboru sposobów produkcji i skutecznoœci ich stosowania, autor pracuj¹cy
przez ponad 27 lat na ró¿nych szczeblach kariery zawodowej w sektorze
przemys³u stoczniowego podejmie próbê zdefiniowania polskiej gospodarki
stoczniowej oraz nakreœlenia kierunków jej zmian.

Za³o¿enia „nowej gospodarki”

Nowa gospodarka to pojêcie, którego znaczenie dopiero wkracza do szer-
szej œwiadomoœci spo³ecznej. W dobie Tofflerowskiej1 zmiany aktualnej
rzeczywistoœci doœwiadczamy pocz¹tku ciekawej, czasami trudnej drogi
wszechobecnych przemian cywilizacyjnych. Bêd¹c uczestnikiem oraz œwiad-
kiem takich prze³omów, trudno jest precyzyjnie ustaliæ stabilny i paradyg-
matyczny punkt widzenia odnoœnie zjawisk, które aktualnie siê dziej¹
i nabieraj¹ swojego kszta³tu.

 Dynamiczne zmiany wspó³czesnej rzeczywistoœci w wymiarze spo³ecz-
nym, ekonomicznym czy politycznym znajduj¹ swoje odbicie w prze-
kszta³caniu siê organizacji i instytucji. Zmienia siê otoczenie przedsiêbiorstw,
a tym samym zmieniaj¹ siê ich struktury i metody zarz¹dzania tymi pod-
miotami. To, co dla cz³owieka zawsze by³o jedn¹ z najwa¿niejszych warto-
œci, czyli posiadanie pracy i wynikaj¹ca st¹d potrzeba rozwoju zawodowego
po³¹czonego z rozwojem osobistym oraz gromadzenie bogactwa – nabiera
dziœ ca³kiem innego znaczenia. Powstaje na naszych oczach nowa era, któr¹
liczni autorzy np. Deming, KoŸmiñski, Rifkin, Toffler, Borkowska, Juchno-
wicz, Pocztowski okreœlaj¹ er¹ „nowej gospodarki”.

1 A. Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznañ 2006, s. 137.
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U podstaw definicji „nowej gospodarki” le¿¹: kultura innowacyjnoœci,
zwiêkszona tolerancja na ryzyko, wzrastaj¹ce oczekiwania ludzi i ich wiara
w lepsz¹ przysz³oœæ. Nowe technologie wytwarzania, wspierane rozwojem
sieciowoœci struktur organizacyjnych, rozwój informatyzacji i procesów
komunikowania, otwieraj¹ nowe mo¿liwoœci i szanse funkcjonowania orga-
nizacji. Wspó³czesne przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ w szczególnych, bardzo
turbulentnych warunkach. Wszystko siê zmienia – technologia, rynek, kul-
tura, wreszcie ludzie – ich potrzeby, oczekiwania, aspiracje. Ten ci¹g³y pro-
ces wymusza równie¿ zmiany w metodach zarz¹dzania firm¹.

„Nowa gospodarka” jest wiêc terminem okreœlaj¹cym aktualny czas prze-
kszta³cania siê organizacji i jej relacji z otoczeniem. Jej wymiary s¹ cha-
rakteryzowane przez odmienne podejœcie do dotychczasowego rozumienia
procesów ekonomicznych, gospodarczych czy spo³ecznych2.

Aby mo¿na by³o okreœliæ, i¿ dane spo³eczeñstwo i jego ustrój gospodar-
czo-ekonomiczny zacz¹³ wchodziæ na œcie¿kê rozwoju „nowej gospodarki”,
musz¹ zaistnieæ widoczne zmiany w takich wymiarach, które s¹ bezpoœred-
nimi determinantami zmiany otoczenia organizacji:

• wiedza i kompetencje pracowników,
• globalizacja,
• rozwój sektora us³ug, przedsiêbiorczoœæ pracowników i organizacji,
• technologia, rozwój komunikacji cyfrowej.

„Nowa gospodarka” jeszcze nie jest zatem pojêciem ukszta³towanym,
daj¹cym siê jednoznacznie definiowaæ, o skoñczonych, policzalnych wymia-
rach. Jest to etap ewolucji gospodarczej i spo³ecznej, etap rozwoju organi-
zacji. Pojêcie „nowej gospodarki” jest zatem pojêciem zmiany, przez któr¹
przechodz¹ aktualnie organizacje chc¹ce budowaæ swoj¹ przewagê konku-
rencyjn¹ na bazie wiedzy, kapita³u spo³ecznego, innowacji w œwiecie przy-
spieszaj¹cej globalizacji procesów zarz¹dzania i ekonomii.

„Nowa gospodarka” jest wiêc etapem naturalnego rozwoju wynikaj¹cego
z nastêpstw przyczynowo-skutkowych pojawiaj¹cych siê praktyk i prób
imitowania ich przez inne organizacje na rynku. Nastêpnie te praktyki zo-
staj¹ opisane i zaprezentowane szerszemu gronu odbiorców w zwartej kon-
cepcji. Dziêki rozwojowi dystrybucji wiedzy i intensyfikacji komunikacyjnej
taka wiedza zostaje spopularyzowana. Powstaje specyficzny konglomerat
ró¿nych warstw wiedzy na temat Ÿróde³, mechanizmów, metod i uwarun-
kowañ odnoszenia sukcesu w zarz¹dzaniu organizacj¹. Powstaje w tym

2 T. Kawka, A. Borowska-Pietrzak, Innowacyjnoœæ w realizacji funkcji personalnej w orga-
nizacjach nowej gospodarki  [w:] Wspó³czesne zarz¹dzanie, red. B. Ko¿uch, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2012, s. 668.
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miejscu specyficzny paradoks, który zarówno kszta³tuje przewagê konku-
rencyjn¹, jak i daje silny asumpt do imitacji tych praktyk i modeli spraw-
nego dzia³ania.

W wiêkszoœci pañstw uprzemys³owionych lub bêd¹cych w trakcie procesu
industrializacji, przemys³ stoczniowy jest uwa¿any za sektor gospodarki
szczególnie wra¿liwy i strategiczny. Oferuj¹c produkty pochodne doceniane
przez inne sektory, dostarcza wa¿nych œrodków transportu dla miêdzyna-
rodowego obrotu towarowego i przyczynia siê w sposób decyduj¹cy do obron-
noœci i bezpieczeñstwa, dostarczaj¹c marynarce wojennej okrêtów o zaawan-
sowanej technologii. Podobnie jest w przypadku rodzimego sektora stocz-
niowego.

Atrybuty nowej gospodarki w przemyœle
stoczniowym w Polsce

Aby uzasadniæ za³o¿enie, i¿ polska rzeczywistoœæ sektora stoczniowego
wchodzi, na zasadzie uczestnictwa w globalnym procesie rozwoju, na œcie¿-
kê „nowej gospodarki”, nale¿y dokonaæ analizy realnych faktów ukazuj¹-
cych dynamikê zmian w Polsce w wybranych kategoriach na przestrzeni
ostatnich lat.

G³ównym celem artyku³u jest rozpoznanie uwarunkowañ charaktery-
stycznych dla nakreœlenie kierunków dalszego rozwoju w œwietle atrybutów
„nowej gospodarki”.

W aspekcie powy¿szego celu badawczego nasuwaj¹ siê problemy ba-
dawcze:

• jednym z warunków sukcesu w bran¿y stoczniowej jest wyspecjalizo-
wanie siê w okreœlonej dzia³alnoœci,

• istotnym elementem zmian oraz sukcesu polskiego sektora stocznio-
wego s¹ zmiany w³aœcicielskie,

• zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W œwietle postawionych celów badawczych wyznaczone zosta³y pytania
pomocnicze:

• Czy polski przemys³ stoczniowy spe³nia warunki „nowej gospodarki”?
• Czy obrany kierunek zmian jest jedyn¹ s³uszn¹ drog¹ dla rozwoju tego

sektora przemys³u?
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Specjalizacja sektora stoczniowego

„Je¿eli ktoœ mówi, ¿e Polska nie buduje statków, to jest to prawd¹, bo my
nie budujemy statków, my budujemy wysoko przetworzone obiekty p³ywa-
j¹ce, które dawno ju¿ przeskoczy³y poziom budowy statków”. S¹ to s³owa
Dyrektora Zwi¹zku Pracodawców Forum Okrêtowego, z którymi trudno
siê nie zgodziæ. Jak potwierdzaj¹ statystyki w latach 90. ubieg³ego stulecia
w polskich stoczniach budowane by³y statki, których kilogram kosztowa³
ok. 3 USD, obecnie produkujemy jednostki, których kilogram kosztuje
ok. 18-20 EUR. „To jest cena porównywalna z cen¹ kilograma Mercedesa-
-Benz klasy „C”. Dlatego o ile obecnie polskie zak³ady stoczniowe prze-
rabiaj¹ dziœ piêæ razy mniej stali ni¿ przed laty, to wartoœæ przychodów
bran¿y jest ok. cztery razy wiêksza.

Rys. 1. Porównanie cen 1 kg produktów bran¿y stoczniowej i samochodów osobowych
Źród³o: http://forumokretowe.org.pl/files/news_pl_34.pdf [dostêp: 11 marca 2015].
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„Obecnie w Europie nie produkuje siê ju¿ „ciê¿arówek” oceanicznych,
lecz morskie „porsche” – z³o¿one jednostki, o du¿ej wartoœci jednostkowej”,
– to zdanie jednego z prezesów du¿ej polskiej stoczni. Powsta³ i rozwin¹³ siê
nowy segment produkcji ró¿nych, wysokomar¿owych jednostek p³ywaj¹-
cych na potrzeby wie¿ wiertniczych i poszukiwawczych, ale tak¿e elemen-
tów konstrukcji tych wie¿ i morskich elektrowni wiatrowych.

Z wielu grup statków, jednostki typu off–shore3 s¹ idealnymi kandy-
datami do tego, aby staæ siê wizytówk¹ polskich stoczni i to praktycznie
od zaraz, poniewa¿ na œwiecie popyt na ten tona¿ wci¹¿ roœnie.

Statki typu off–shore stanowi¹ bardzo du¿¹ grupê ró¿norodnych jed-
nostek wykorzystywanych do obs³ugi konstrukcji umieszczanych z dala
od brzegu, na przyk³ad platform wiertniczych. Do najbardziej typowych
jednostek nale¿¹ statki przeznaczone do transportu ciê¿kich konstrukcji,
statki wykorzystywane do prowadzenia prac podwodnych czy k³adzenia
na dnie morza kabli b¹dŸ ruroci¹gów. Wiele z nich to konstrukcje bardzo
skomplikowane, z czêœci¹ dodan¹ – w stosunku do kad³uba – o znacznej
wartoœci. To w³aœnie w okrêtownictwie typu off–shore wprowadza siê naj-
wiêcej ró¿nego rodzaju nowatorskich rozwi¹zañ, dotycz¹cych na przyk³ad
kszta³tu kad³uba czy napêdu jednostek p³ywaj¹cych. Obecnie na rynku
globalnym funkcjonuje 1250 statków typu off–shore, jednak przynajmniej
310 z nich bêdzie musia³o, ze wzglêdu na swój wiek przekraczaj¹cy 30 lat,
zostaæ wycofanych z eksploatacji.

Rozwijaj¹ce siê wspó³czeœnie kierunki zagospodarowania mórz tworz¹
popyt na jednostki wysokospecjalistyczne, m.in.: statki hydrotechniczne
z ciê¿kim systemem dŸwigowym do budowy i obs³ugi morskich farm wia-
trowych, platformy wiertnicze, holowniki offshore, statki wiertnicze, statki
ratownicze szybkiego reagowania, zaopatrzeniowce dla górnictwa morskie-
go, statki sejsmiczne wykorzystywane do badania dna morskiego podczas
poszukiwañ z³ó¿ ropy i gazu, jak równie¿ statki g³êbinowe, bazy nurków
oraz zdalnie sterowane roboty. Segment produkcji jednostek o du¿ym stop-
niu skomplikowania staje siê wysoce perspektywicznym obszarem do zago-
spodarowania dla stoczni produkcyjnych i remontowych w Europie, w tym
równie¿ w Polsce. W Stoczni Remontowej Shipbuilding (nale¿¹cej do Grupy
Kapita³owej Remontowa Holding SA, najwiêkszej stoczniowej grupy kapi-
ta³owej w Polsce) powstaje najbardziej zaawansowany technicznie statek
w historii polskiego przemys³u okrêtowego. Jest to tzw. kablowiec, czyli

3 Terminem offshore okreœla siê instalacje poszukiwawcze, wydobywcze oraz przetwórcze
i transportuj¹ce pracuj¹ce na pe³nym morzu. Konstrukcje te s³u¿¹ przede wszystkim
do eksploatacji z³ó¿ gazu i ropy naftowej znajduj¹cych siê pod dnem morza. Pojêcie to
obejmuje równie¿ jednostki p³ywaj¹ce niezbêdne do obs³ugi konstrukcji pracuj¹cych
na pe³nym morzu np. farm wiatrowych.
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jednostka przeznaczona do uk³adania, podnoszenia i konserwacji kabli pod-
morskich. Jednostka w ca³oœci powstanie w Gdañsku.

Innymi przyk³adami s¹ mniejsze firmy typu: Stocznia Safe Co. Ltd. sp.
z o.o. z Gdyni, która zbudowa³a jeden z pierwszych na œwiecie holowników
o napêdzie hybrydowym, Marine Project Ltd. specjalizuj¹ca siê m.in. w bu-
dowie luksusowych jachtów ¿aglowych i motorowych oraz jednostek œró-
dl¹dowych, Sunreef Yachts œwiatowy lider w budowie luksusowych katama-
ranów, Vistal Gdynia S.A. lider w budowie nowych konstrukcji stalowych.

Rys. 2. Nowa hala stoczni Vistal Gdynia SA przeznaczona jest do realizacji najbardziej
z³o¿onych, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych g³ównie dla segmentu offshore
i marine.
Źród³o: http://www.vistal.pl [dostêp 12 maja 2015]

W roku 2014 NAVIMOR International i Stocznia WIS£A zakoñczy³y
realizacjê presti¿owego zamówienia na projekt, budowê i dostawê nowo-
czesnego wielozadaniowego statku badawczo-szkoleniowego typu MFV36,30
dla Nigeryjskiego Instytutu Oceanografii i Badañ Morza (agenda nigeryj-
skiego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Jednostka
o d³ugoœci 36,3 m stanowi unikalne po³¹czenie ultranowoczesnego specjali-
stycznego statku badawczo-szkoleniowego z przemys³owym statkiem rybac-
kim. Jednostka wyposa¿ona jest w najnowsz¹ specjalistyczn¹ aparaturê
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s³u¿¹c¹ do badañ hydrograficznych i studiów nad zasobami morza (w³¹cza-
j¹c dwie echosondy, dwa sonary, próbniki wody oraz dna), a tak¿e komplet-
ne laboratoria: „suche”, „mokre” oraz fizyko-chemiczne. Ponadto jednostka
MFV36,30 wyposa¿ona jest w urz¹dzenia po³owowe i nowoczesn¹ salê prze-
twórni spe³niaj¹c¹ wszelkie europejskie i miêdzynarodowe normy sanitar-
no-weterynaryjne. Konkuruj¹c o pozyskanie kontraktu polskie firmy poko-
na³y konkurentów z Azji i krajów europejskich.

Morza i oceany stanowi¹ ogromny potencja³ energii, której umiejêtne
przetworzenie staje siê powa¿nym Ÿród³em zasilania gospodarki. Istnieje
ju¿ wiele zrealizowanych projektów wykorzystania energii, jak¹ nios¹
ze sob¹ oceany i morza, wykorzystuj¹cych si³ê wiatru, p³ywów morskich,
fal morskich oraz energiê ciepln¹ mórz. Z publikowanych opracowañ wy-
nika, ¿e technologia wykorzystania energii wód morskich zosta³a ju¿
wystarczaj¹co dobrze opracowana i koszt uzyskiwanej energii elektrycznej
mo¿e zawieraæ siê w granicach 4 do 15 Eurocentów za kWh.

Stocznie polskie z powodzeniem zajmuj¹ niszê najnowszych technolo-
gii zwi¹zanych z ekologi¹. Obecnie Miêdzynarodowa Organizacja Morza
oraz Komisja Europejska wymusza na armatorach coraz ostrzejsze kry-

Rys. 3. 250-tonowy modu³ wie¿y spalania gazów powstaj¹cych podczas wydobycia ropy
dla platformy EldFisk, wykonany w Vistal Gdynia SA.
Źród³o: http://www.vistal.pl [dostêp 12 maja 2015]
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teria zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. W najnowszym, szóstym aneksie
do konwencji, zajêto siê tym, co œwiatowa flota emituje do atmosfery.

Armatorzy musz¹ u¿ywaæ w wyszczególnionych strefach paliwa o zmniej-
szonej do 1,5% zawartoœci siarki. Od 2015 w strefach SECA (Sulphur Emis-
sion Control Areas) obowi¹zywaæ bêdzie nakaz stosowania paliwa o jedno-
procentowej zawartoœci siarki, a od 2025 roku wszystkie statki p³ywaj¹ce
na ca³ym œwiecie bêd¹ musia³y korzystaæ z paliwa o pó³procentowej zawar-
toœci siarki. Nowe restrykcyjne przepisy IMO (International Maritime Or-
ganization) zaadaptowane zosta³y tak¿e przez Komisjê Europejsk¹, która
wyda³a w³asne przepisy, zbie¿ne z Konwencj¹ MARPOL. Takie podejœcie
instytucji prawodawczych wymusza na armatorach daleko id¹ce zmiany
w technologii dotycz¹cej stosowanego napêdu. Jak zwykle na czo³o wysu-
waj¹ siê firmy norweskie i szwedzkie, znane z tradycyjnego, ekologicznego
podejœcia do uprawiania ¿eglugi. Skandynawowie jako pierwsi na œwiecie
w 2005 roku zaczêli eksperymentowaæ z nowym, hybrydowym napêdem
statków. Dziœ, dziêki wspó³pracy z fiñskim producentem silników Wartsila,
coraz wiêcej nowych promów, ro–rowców, czy jednostek typu off–shore wy-
posa¿anych jest w napêd, który oprócz tradycyjnego paliwa wykorzystuje
równie¿ LNG. S¹ ró¿ne segmenty rynku, ale ³¹czy je to, i¿ s¹ to prywatne
firmy, które robi¹ coœ, ¿eby znaleŸæ siê na tym rynku i robi¹ to zupe³nie
dobrze. W tym miejscu dotykamy kolejnego aspektu niniejszego artyku³u
a mianowicie w³asnoœci.

Zmiany w³aœcicielskie

Sektor budowy i naprawy statków ró¿ni siê od innych ga³êzi przetwór-
czych tym, ¿e zosta³ poddany bardzo wczeœnie dzia³aniu procesów globali-
zacji i nie by³ objêty programami antydumpingowymi. Funkcjonowa³ on
zawsze na wolnym rynku œwiatowym, gdzie stocznie walczy³y – i walcz¹
obecnie – o kontrakty zarówno w kraju, jak i za granic¹.

Znaczenie polskiego przemys³u stoczniowego dla gospodarki trudno prze-
ceniæ. W wiêkszoœci pañstw uprzemys³owionych lub bêd¹cych w trakcie
procesu industrializacji, przemys³ stoczniowy jest uwa¿any za sektor gos-
podarki szczególnie wra¿liwy i strategiczny. Oferuj¹c produkty pochodne
doceniane przez inne sektory, dostarcza wa¿nych œrodków transportu
dla miêdzynarodowego obrotu towarowego i przyczynia siê w sposób decy-
duj¹cy do obronnoœci i bezpieczeñstwa, dostarczaj¹c marynarce wojennej
okrêtów. Jednak i ten sektor nie jest pozbawiony problemów i kryzysów.
Na pocz¹tku lat 90. nad wiêkszoœci¹ polskich stoczni wisia³o realne widmo
bankructwa, wynikaj¹ce z transformacji gospodarczej, utraty tradycyjnych
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rynków zbytu oraz trudnoœci w rozliczaniu nale¿noœci od odbiorców z krajów
b. ZSRR. GroŸbê bankructwa wielu stoczni odsunê³y dokonane w nich zmia-
ny w³asnoœciowe oraz restrukturyzacje, co mia³o miejsce g³ównie w latach
1993–1995. Obecnie bran¿a stoczniowa jest niemal w ca³oœci sprywatyzo-
wana i znajduje siê w rêkach polskiego kapita³u – firm handlowych, pro-
dukcyjnych, banków oraz osób fizycznych. Stoczniom uda³o siê równie¿ prze-
prowadziæ postêpowania uk³adowe z wierzycielami. Nasze rodzime stocznie
zaczê³y wykorzystywaæ œwiatow¹ koniunkturê na statki, zmieni³y profil
produkcji i zdoby³y nowych klientów. Jednak sytuacja na rynkach œwiato-
wych, a tym samym i polskim rynku stoczniowym zmieni³a siê przez nie-
uczciwe dzia³ania Korei Po³udniowej. Odbi³o siê to w sposób znacz¹cy na fi-
nansowaniu dzia³alnoœci polskich stoczni, które sta³y siê deficytowe, a banki
w zwi¹zku z tym odmawia³y udzielania kredytów na sfinansowanie kolej-
nych kontraktów.

Niejednokrotnie potwierdza siê fakt, ¿e „tajemnica sukcesu polskiego
sektora stoczniowego tkwi w strukturze w³aœcicielskiej firm”. Uwa¿a siê,
¿e lepiej radz¹ sobie na rynku firmy, w tym te¿ i stocznie, które przesz³y
proces restrukturyzacji i którym ktoœ kiedyœ pozwoli³ siê sprywatyzowaæ.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Dzia³ania azjatyckich stoczni wp³ynê³y negatywnie na stocznie Unii
Europejskiej. Jak wynika z obserwacji OECD, stoczniowy rynek œwiatowy,
szczególnie cykliczny, podlega du¿ym wahaniom g³ównie wskutek nadmier-
nej zdolnoœci produkcyjnej i z powodu ró¿nych form pomocy udzielanej
przez pañstwo. Zaburzenia równowagi miêdzy poda¿¹ a popytem w tym
sektorze by³y przede wszystkim spowodowane pañstwowymi inwestycjami
strategicznymi w Azji, wywieraj¹c negatywny wp³yw na œrodowisko wolnej
wymiany handlowej, które charakteryzuje rynek œwiatowy w tym sekto-
rze. Znalaz³o to odbicie w cenach stosowanych na tym rynku.

W lipcu 2002 roku, wobec narastaj¹cej presji konkurencji i apeli prze-
mys³u stoczniowego, które zosta³y poparte przez Parlament Europejski,
Rada Wspólnoty podjê³a decyzjê dotycz¹c¹ sposobu zwalczania nieuczciwej
konkurencji na rynku stoczniowym, przyjmuj¹c dwutorow¹ politykê: z jed-
nej strony da³a Korei kolejn¹ szansê na zawarcie dwustronnego porozu-
mienia do dnia 30 wrzeœnia 2002 r., z drugiej strony ministrowie uzgodnili,
¿e brak zawarcia takiego porozumienia oznaczaæ bêdzie automatycznie
odwo³anie siê do WTO i w ramach przejœciowego posuniêcia ochronnego –
przyznanie stoczniom pomocy bezpoœredniej w wysokoœci do 6% na budowê
maksymalnie trzech typów statków. Dwustronne rozmowy z Kore¹ Po³u-
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dniow¹ zakoñczy³y siê w paŸdzierniku 2002 roku, bez ¿adnych oznak zbli-
¿enia stanowisk, dlatego te¿ Unia Europejska aktywowa³a mechanizm tzw.
ochrony tymczasowej, który zezwala na przyznawanie pomocy bezpoœred-
niej stoczniom. Dziêki staraniom Komisji Europejskiej i projektowi „Leader
SHIP 2015 – Zabezpieczenie przysz³oœci europejskiego przemys³u budowy
i naprawy statków: „Konkurencyjnoœæ poprzez kompetencjê” na dalsze funk-
cjonowanie europejskiego, a tak¿e polskiego przemys³u stoczniowego mo¿na
patrzeæ z nadziej¹. Inicjatywa pod nazw¹ „Leader SHIP 2015” podejmuje
istotne elementy Strategii Lizboñskiej. To zastosowanie nowego zintegro-
wanego i z³o¿onego podejœcia do przemys³u budowy i naprawy statków.
Wieñczy ona wspólny wysi³ek wszystkich zainteresowanych stron – prze-
mys³u stoczniowego (CESA), zwi¹zków zawodowych (EFM) i Unii Europej-
skiej – jaki w³o¿ono w celu zapewnienia przysz³oœci i konkurencyjnoœci tego
europejskiego sektora przemys³owego o znaczeniu strategicznym na dyna-
micznie rozwijaj¹cym siê rynku, borykaj¹cego siê z szeregiem problemów
i utrudnieñ. Rada Wspólnoty wyda³a rozporz¹dzenie przewiduj¹ce mo¿li-
woœæ zastosowania dop³aty – w wysokoœci maksimum 6% wartoœci kon-
traktu – na budowê czterech typów statków: chemikaliowców, kontenerow-
ców, produktowców oraz statków typu LNG. Z tej formy pomocy korzystaj¹
stocznie niemieckie, holenderskie, w³oskie, francuskie, duñskie i hiszpañ-
skie; równie¿ polskie – na takich samych zasadach, jakie s¹ stosowane
w krajach UE, co umo¿liwi zrównanie szans konkurowania na globalnym
rynku dla polskich stoczni.

Wejœcie Polski do UE pozwoli³o na podniesienie miêdzynarodowej kon-
kurencyjnoœci przedsiêbiorstw gospodarki morskiej, nap³yw inwestycji za-
granicznych, wprowadzanie nowych technologii, unowoczeœnienie zarz¹dza-
nia w gospodarce morskiej, uatrakcyjnienie oferty towarowej i us³ugowej,
a tak¿e otwarcie nowych rynków zbytu.

Czy obrany kierunek zmian jest jedyn¹ s³uszn¹ drog¹
dla rozwoju tego sektora przemys³u?

Przytoczone powy¿ej dane œwiadcz¹ jednoznacznie o tym, ¿e polski prze-
mys³ stoczniowy z kryzysu budownictwa okrêtowego wyci¹gn¹³ w³aœciwe
wnioski i ukierunkowa³ produkcjê na wysoce specjalistyczn¹ i pracoch³onn¹,
generuj¹c¹ jednoczeœnie wysok¹ wartoœæ dodan¹. Stocznie dywersyfikuj¹
produkcjê, wchodz¹ w dzia³alnoœæ niszow¹, stawiaj¹c m.in. na bran¿ê ener-
getyczn¹ czy wydobywcz¹, co stwarza szansê na wzrost udzia³u sektora
stoczniowego w gospodarce narodowej.
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Je¿eli przedsiêbiorstwo nie jest firm¹ prywatn¹, to niekoniecznie reali-
zuje to co najwa¿niejsze; je¿eli nie ma prywatnego w³aœciciela, to czêsto
kwestie polityczne przewa¿aj¹ nad interesem przedsiêbiorstwa.

Sektor stoczniowy potwierdza ten tok myœlenia: pokazuje wyraŸnie,
¿e tam, gdzie uda³o siê doprowadziæ do myœlenia gospodarczego, to s¹ rze-
czywiœcie sukcesy, tam gdzie s¹ podejmowane inne decyzje, sukcesy nieko-
niecznie s¹ osi¹gane.

St¹d te¿ nasuwa siê pytanie: czy polski przemys³ stoczniowy spe³nia
warunki „nowej gospodarki”?

W klasycznym rozumieniu przemys³ stoczniowy w Polsce istnieje w ogra-
niczonym zakresie. Jednak bran¿a ta znów zatrudnia niemal tylu pracow-
ników, co w latach prosperity, uzyskuj¹c w dodatku o wiele wy¿sze przy-
chody i, z nielicznymi wyj¹tkami, jej zak³ady s¹ rentowne.

Najwiêksze polskie stocznie i grupy rozwijaj¹ siê dynamicznie, niemniej
ich zarz¹dy wskazuj¹ na wiele uwarunkowañ dalszego wzrostu.

Wysoki poziom in¿ynieryjny i techniczno-produkcyjny uwarunkowany
jest:
1) sta³ym rozwojem technologii wytwórczych i myœli technicznej,
2) funkcjonowaniem na rynku globalnym,
3) wymagaj¹cymi odbiorcami koñcowymi produktów z nastêpuj¹cych

obszarów:
• off-shore,
• promy (LNG),
• jednostki specjalistyczne,
• przebudowy i remonty,
• rozwiniêty ³añcuch dostaw(materia³y, wyposa¿enie, us³ugi i systemy,

pó³wyroby i wyroby),
• pe³ny zakres dzia³alnoœci wspieraj¹cej (oœrodki badawcze i rozwojowe,

szkolnictwo wy¿sze, finansowanie, itd.).

W ci¹gu minionych dwóch lat polski przemys³ stoczniowy przeszed³ ra-
dykalne przeobra¿enie. Szukanie tañszych Ÿróde³ zakupu statków z jednej
strony, a z drugiej – agresywna pomoc niektórych rz¹dów wymusi³y wrêcz
jedyny s³uszny kierunek zmian i dostosowania siê do cech charakterystycz-
nych dla „nowej gospodarki”.
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TRENDS OF THE SHIPPING INDUSTRY
IN POLAND IN TERMS OF DEFINING

THE NEW INDUSTRY

Keywords: innovation, the new economy, transformation, knowledge-based
economy, information, development, shipbuilding company, competition, spe-
cialization, ownership changes.

Summary
„New economy” is the idea that describes the scale of technology application

at the companies functioning in the conditions of free market economy. The
shipbuilding sector in Poland has, during the transformation of political and
economic system process, undergone the way from delayed industrialization
to advanced forms of formation of economy based on knowledge and informative
society. The present article is an attempt to present the status of shipbuilding
industry in Poland with particular attention to its competitive position at the
global market.

The main aim of the article it to introduce the reader to conditions helpful
to draft directions of further development of shipbuilding companies in Poland
in view of attributes of „new economy” i.e. specialization in a defined sphere,
change of ownership, fight against unfair competition.
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Krzysztof Grabiec – absolwent Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañ-
skiego (Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania) – studia magisterskie i doktoranc-
kie. Od 1999 roku zwi¹zany zawodowo z przemys³em stoczniowym. Zatrudniony
pocz¹tkowo w Stoczni Gdynia S.A. jako pracownik bezpoœredniej produkcji:
mistrz produkcji, kierownik i szef produkcji. Obecnie zatrudniony w Grupie
Kapita³owej Vistal Gdynia S.A. w spó³ce-córce Vistal Marine sp. z o.o. na stano-
wisku Prezesa Zarz¹du.
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PODSTAWOWE METODY STEROWANIA
ZAPASAMI W PRZEDSIÊBIORSTWIE

S³owa kluczowe: zapasy, modele sterowania, popyt, logistyka.

STRESZCZENIE

Artyku³ porusza istotn¹ kwestiê zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem przed-
siêbiorstw zarówno produkcyjnych, us³ugowych jak i handlowych, któr¹
stanowi problematyka sterowania zapasami. Skupia siê jednak jedynie
na podstawowych metodach racjonalnego gospodarowania zapasami, które
zosta³y poprzedzone krótkim wstêpem dotycz¹cym istoty samych zapasów
oraz kosztów bêd¹cych ich nieod³¹cznym elementem.

Wprowadzenie

Zapasy pe³ni¹ istotn¹ rolê w zarz¹dzaniu logistycznym i mimo tego,
i¿ wi¹¿¹ siê z ponoszeniem okreœlonych kosztów, s¹ nieod³¹cznym elemen-
tem warunkuj¹cym sprawny przebieg procesów gospodarczych. Koszty te,
obok kosztów transportu, stanowi¹ najwiêksz¹ czêœæ kosztów logistycznych.
St¹d te¿ g³ównym zadaniem logistyki zapasów jest ich minimalizacja przy jed-
noczesnym zagwarantowaniu sta³ej dostêpnoœci surowców, materia³ów,
pó³produktów, wyrobów gotowych tam, gdzie jest to wymagane, oczywiœcie
przy zapewnieniu pozosta³ych parametrów takich, jak m.in. jakoœæ, iloœæ
czy cena. Zakres potencjalnych korzyœci p³yn¹cych z racjonalnego sterowa-
nia poziomem zapasów mo¿na przedstawiæ m.in. za pomoc¹ nastêpuj¹cego
przyk³adu.

Je¿eli za³o¿ymy, ¿e w pewnym przedsiêbiorstwie wartoœæ rocznej sprze-
da¿y wynosi 20 mln z³, zaœ koszty materia³ów (w tym koszty zapasów) –
14 mln z³, a pozosta³e koszty w³asne stanowi¹ kwotê 4 mln z³, to zysk wy-
nosi 2 mln z³ (10% wartoœci sprzeda¿y); gdyby uda³o siê obni¿yæ koszty
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materia³owe tylko o 5%, przynios³oby to oszczêdnoœæ 700 tys. z³, powiêk-
szaj¹c zysk do kwoty 2 700 tys. z³. Chc¹c uzyskaæ taki przyrost wartoœci
rocznego zysku tylko poprzez wzrost sprzeda¿y, nale¿a³oby j¹ zwiêkszyæ
do wartoœci 27 mln, czyli o 35%, tj. o ponad 1/3. Bior¹c pod uwagê staro-
¿ytn¹ zasad¹ pitagorejczyków, ¿e „prawda jest ukryta w liczbach” przed-
stawione krótkie obliczenia, oczywiœcie w pewnym sensie wyidealizowane,
wskazuj¹ kierunek potencjalnych usprawnieñ w funkcjonowaniu przedsiê-
biorstwa, które mog¹ staæ siê, obok logistycznej zasady minimalizacji kosz-
tów, doskona³ym narzêdziem budowania przewagi konkurencyjnej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nauka ju¿ na pocz¹tku XX wieku wykszta³-
ci³a stale doskonalon¹ teoriê sterowania zapasami, obejmuj¹c¹ odpowied-
nie modele i rozwi¹zania dostosowane do poszczególnych rodzajów popytu
(niezale¿ny, zale¿ny, uzupe³niaj¹cy).

Zapasy w przedsiêbiorstwie

Zapasy to nic innego jak okresowe wstrzymanie ruchu surowców, mate-
ria³ów, pó³produktów, wyrobów gotowych. G³ówne przyczyny ich tworzenia
to miêdzy innymi:

• koniecznoœæ wyrównywania intensywnoœci strumieni materialnych
(miêdzy prognozowanym popytem a rzeczywist¹ wartoœci¹ poda¿y),

• zapewnienie okreœlonego poziomu obs³ugi klienta, tym samym budo-
wanie przewagi konkurencyjnej,

• zabezpieczenie przed ró¿nego typu zak³óceniami lub zwiêkszonymi po-
trzebami rynku (spóŸnione dostawy, losowe, cykliczne, przypadkowe
wahania popytu, sezonowoœæ popytu itd.),

• osi¹gniêcie korzyœci skali sk³adanych zamówieñ (np. wynegocjowanie
rabatów).

Zapasy, w zale¿noœci od tego, w której fazie gospodarczej wystêpuj¹, s¹
okreœlane ró¿nym mianem, tj. mog¹ to byæ zapasy materia³owe (logistyczna
faza zaopatrzenia), zapasy produkcji w toku (logistyczna faza produkcji),
zapasy wyrobów gotowych (logistyczna faza dystrybucji), zapasy towarów
(logistyczna faza dystrybucji).

Zapasom mo¿na przypisaæ trzy zasadnicze funkcje operacyjne, które
poniek¹d wynikaj¹ z przyczyn, dla których siê je gromadzi i utrzymuje,
a mianowicie1:

1 K. Ficoñ, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008,
s. 222.
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• mo¿liwoœæ utrzymania okreœlonego poziomu obs³ugi klienta,
• równowa¿enie zró¿nicowanych procesów gospodarczych,
• wspomaganie ekonomiki przedsiêbiorstwa.

Oczywiœcie najwa¿niejsz¹ z wy¿ej wymienionych funkcji jest zagwaran-
towanie mo¿liwie najwy¿szych standardów obs³ugi klienta, co wynika wprost
z koniecznoœci zapewnienia rentownoœci ka¿dego przedsiêbiorstwa. Funk-
cja ta przejawia siê w potrzebie utrzymywania takiego poziomu zapasów,
¿e okreœlony podmiot gospodarczy jest w stanie w ka¿dej chwili spe³niaæ
oczekiwania klienta w zakresie jego potrzeb w po¿¹danym przez niego miej-
scu, czasie i asortymencie, dziêki czemu minimalizowane s¹ koszty utraco-
nych mo¿liwoœci sprzeda¿y, budowana jest marka i renoma przedsiêbior-
stwa. Jednak nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e z drugiej strony rosn¹ m.in. koszty
gromadzenia i utrzymania przedmiotowych zapasów. Po¿¹dany poziom
obs³ugi klienta osi¹ga siê poprzez w³aœciwe sterowanie poziomem zapasów,
co jest mo¿liwe dziêki wykorzystaniu odpowiednich metod temu s³u¿¹cych,
natomiast wyra¿a siê go za pomocn¹ wspó³czynnika bezpieczeñstwa k, który
przy za³o¿eniu, ¿e popyt ma rozk³ad normalny (najczêœciej spotykana sytu-
acja), wyznacza prawdopodobieñstwo wyczerpania zapasu (Tabela 1), np.:

• k=1 wówczas zachodzi 84,1% prawdopodobieñstwo zaspokojenia popytu
(tj. 84% poziom obs³ugi klienta),

• k=2 wówczas zachodzi 97,7% prawdopodobieñstwo zaspokojenia popytu
(tj. oko³o 98% poziom obs³ugi klienta),

• k=3 wówczas zachodzi 99,9% prawdopodobieñstwo zaspokojenia popytu
(praktycznie 100% poziom obs³ugi klienta).

Tabela 1
Wybrane wspó³czynniki bezpieczeñstwa i odpowiadaj¹cy im poziom obs³ugi
klienta

Wspó³czynnik Poziom obs³ugi Ryzyko wyczerpania
bezpieczeñstwa klienta zapasu

(k) [%] [%]
1,00 84,1 15,9

1,10 86,4 13,6

1,20 88,5 11,5

1,30 90,0 10,0

1,40 91,9 8,1

1,50 93,3 6,7

1,60 94,5 5,5
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W grupie najwa¿niejszych problemów decyzyjnych w przedsiêbiorstwie
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zapasami mo¿na wyró¿niæ2:

• wyodrêbnienie poszczególnych pozycji asortymentowych, których zapa-
sy bêd¹ utrzymywane,

• okreœlenie poziomu tych zapasów,
• ustalenie metod sterowania zapasami,
• wyznaczenie zasad kontroli zapasów.

Inn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z zapasami jest ich klasyfikacja. Mo¿na je dzie-
liæ wed³ug wielu kryteriów, jednak z punktu widzenia logistyki najistot-
niejszym z nich jest kryterium operatywne, dziel¹ce zapasy wed³ug proce-
sów zu¿ycia, tj.:

• zapasy cykliczne, odnawiane zgodnie z przyjêtym modelem/modelami
sterowania zapasami,

• zapasy w drodze, zamówione, a jeszcze nie otrzymane,
• zapasy antycypacyjne, gromadzone ze wzglêdu na przewidywany wzrost

zapotrzebowania (sezonowoœæ popytu, np. lody w okresie letnim),
• zapasy bezpieczeñstwa, jak sama nazwa wskazuje tworzone na wypa-

dek nag³ego wzrostu popytu i ró¿nych zak³óceñ, np. spóŸnionych dostaw.

Koszty zapasów

W strukturze kosztów zapasów dominuj¹ ich dwa rodzaje, tj:

• koszty tworzenia zapasów (Kz),
• koszty utrzymania zapasów (Ku).

1,70 95,5 4,5

1,80 96,4 3,6

1,90 97,1 2,9

2,00 97,7 2,3

2,25 98,8 1,2

2,50 99,4 0,6

2,75 99,7 0,3

3,00 99,9 0,1

Źród³o: Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa
2000, s. 98.

2 K. Ficoñ, Logistyka..., s. 225.
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Koszty tworzenia zapasów zwi¹zane s¹ z procesem sk³adania zamówieñ.
Obejmuj¹ koszty œledzenia kszta³towania siê zapasu w magazynie, przygo-
towania i przes³ania zamówienia, prowadzenia negocjacji itp. Koszty te nie
zale¿¹ od wielkoœci zamawianej partii, a sposób ich wyliczenia mo¿na przed-
stawiæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego równania:

Kz=Lz • kz=Pr/Q • kz                                         (1)

gdzie:

Kz – koszt tworzenia (uzupe³niania, odnawiania) zapasu,
Lz – liczba zamówieñ w roku,
kz – jednostkowy koszt zamawiania zapasu,
Q – wielkoœæ zmówienia,
Pr – prognoza rocznego popytu.

Druga grupa kosztów wynika z faktu samego istnienia zapasów, obej-
muje koszty utrzymywania b¹dŸ dzier¿awy magazynów, koszty kredytów,
uposa¿enia pracowników magazynów, ubezpieczenia itp. Mo¿na je podzie-
liæ na koszty zamro¿onego w zapasach kapita³u, koszty fizycznego sk³ado-
wania zapasów, koszty starzenia siê zapasów oraz koszty wyczerpania za-
pasów. W postaci matematycznej mo¿na to zapisaæ wykorzystuj¹c poni¿sze
równanie:

Ku=Zœr • ku=Q/2 • ku                                        (2)

gdzie:

Ku – roczny koszt utrzymania w zapasie jednej jednostki dobra,
Zœr – zapas œredni,
ku – jednostkowy koszt utrzymania zapasu,
Q – wielkoœæ zmówienia,

Koszty zamro¿onego w zapasach kapita³u s¹ kategori¹ kosztów hipote-
tycznych. Obrazuj¹ potencjalne korzyœci, które mo¿na by³oby osi¹gn¹æ,
gdyby zamro¿one œrodki finansowe wykorzystano w inny sposób. Zaanga-
¿owany kapita³ mo¿e byæ kapita³em w³asnym przedsiêbiorstwa lub kapita-
³em obcym.

Z kolei koszty fizycznego przechowywania zapasów wi¹¿¹ siê œciœle z gos-
podark¹ magazynow¹, z przyjêt¹ technologi¹ magazynowania, charakte-
rem operacji manipulacyjnych oraz procesami transportu wewnêtrznego,
co implikuje dwie podstawowe kategorie kosztów:

• koszty fizycznego sk³adowania zapasów,
• koszty manipulacyjnej obs³ugi zapasów.
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Kolejna grupa kosztów, tj. koszty starzenia siê zapasów s¹ trudno mie-
rzalne. ¯eby je wyraziæ w kategoriach ekonomicznych nale¿y przeprowa-
dziæ rachunek kosztów, który i tak wyra¿a jedynie pewn¹ skalê strat, jakie
niesie za sob¹ utrzymywanie okreœlonych zapasów przez zbyt d³ugi okres
czasu. Koszty te mo¿na podzieliæ na:

• koszty starzenia moralnego (zmiany upodobañ konsumenckich, nowe
tendencje we wzornictwie),

• koszty starzenia fizycznego (utrata w³aœciwoœci u¿ytkowych, cech este-
tycznych).

Ostatnia kategoria kosztów, podobnie jak koszty zamro¿onego kapita³u,
ma charakter kosztów hipotetycznych. Koszty wyczerpania zapasów wyra-
¿aj¹ potencjaln¹ utratê korzyœci jakie przedsiêbiorstwo mog³oby osi¹gn¹æ,
gdyby posiada³o odpowiedni zapas, we w³aœciwym miejscu i czasie. Mo¿na
tu wymieniæ utratê dobrego imienia, zatrzymanie procesu produkcyjnego,
niezrealizowan¹ sprzeda¿, pogorszenie standardów obs³ugi klientów, os³a-
bienie pozycji rynkowej itp.

Model poziomu zamawiania

Teoria zapasów wyró¿nia dwa podstawowe modele/metody sterowania
zapasami, s¹ to:
1) model poziomu zamawiania (ROP – Re-order Point),
2) model cyklu zamawiania (ROC – Re-order Cycle).

Model poziomu zamawiania opiera siê na dwóch normach sterowania:
• optymalnej partii zakupu (Qopt),
• poziomie alarmowym (A) zapasu.

Optymalna ekonomiczna partia zakupu zapewnia minimalizacjê ³¹cznych
kosztów (kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów). Jej formu³ê (Econo-
mic Order Quantity – EOQ) okreœla siê mianem formu³y Willsona-Harrisa,
któr¹ wyznacza siê poprzez ustalenie poziomu minimalnych ³¹cznych kosz-
tów zapasów (Rys. 1).

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e minimalne ³¹czne koszty zapasów osi¹ga siê
w sytuacji, gdy koszty tworzenia zapasów s¹ takie same jak koszty ich utrzy-
mania, to przyrównuj¹c do siebie równania 1 i 2, otrzymujemy równanie
opisuj¹ce optymaln¹ partiê zakupu:

Pr/Q · kz = Q/2 · ku

st¹d: (3)
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Najlepiej przedstawiæ to za pomoc¹ liczb, czyni¹c nastêpuj¹ce za³o¿enie.
Jesteœmy w³aœcicielami sklepu, w którym m.in. sprzedajemy pi³ki siatko-
we w iloœci 3000 sztuk rocznie, gdzie jednostkowy koszt realizacji jednego
zamówienia wynosi 100 z³, a jednostkowy koszt utrzymania zapasu 10 z³
za szt. Mo¿emy do odtwarzania zapasu tej pozycji asortymentowej wyko-
rzystaæ w³asn¹ intuicjê i sk³adaæ w ci¹gu roku np. 6 zamówieñ po 500 pi³ek
lub wykorzystaæ w tym celu normê sterowania w postaæ optymalnej partii
zakupu.

W pierwszym przypadku obliczone koszty ca³kowite zwi¹zane z uzupe³-
nianiem i utrzymywaniem zapasów wynios¹:

Kc=Kz + Ku

Kc=3000/500 • 100 + 500/2 • 10=600+2500=3100 z³

W drugim przypadku, zamiast przyjêtej wielkoœci Q=500 sztuk, wyko-
rzystamy optymaln¹ partiê zakupu, która wynosi:

wówczas

Kcopt=3000/245 • 100 + 245/2 • 10=1224+1225=2449 z³,

Rys. 1. £¹czne koszty zapasów w relacji wielkoœci zamawianej partii
Źród³o: opracowanie w³asne.

sztuk
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czyli tylko dla tej jednej pozycji asortymentowej w skali roku jesteœmy
w stanie zaoszczêdziæ 651 z³.

Poziom alarmowy z kolei sygnalizuje moment, w którym nale¿y niezw³ocz-
nie z³o¿yæ zamówienie uzupe³niaj¹ce z takim wyprzedzeniem do chwili,
w której mo¿na siê spodziewaæ wyczerpania istniej¹cego zapasu. Czyli
w momencie, gdy zapas faktyczny w magazynie (uwzglêdniaj¹cy tak¿e wcze-
œniej zamówion¹ dostawê, która mog³a jeszcze nie dotrzeæ) osi¹gnie poziom
A lub spadnie poni¿ej, sk³ada siê zamówienie uzupe³niaj¹ce. Zamawian¹
wielkoœci¹ w tym modelu jest optymalna partia zakupu, okreœlona wcze-
œniej i maj¹ca sta³¹ wielkoœæ. W zale¿noœci od sposobu uwzglêdnienia ró¿-
nych zmiennych, wp³ywaj¹cych bezpoœrednio na wielkoœæ utrzymywanych
zapasów bezpieczeñstwa (prawa strona równania), poziom alarmowy wy-
znacza siê za pomoc¹ jednego z trzech ni¿ej przedstawionych równañ:

• w sytuacji, gdy czas realizacji zamówienia L jest niezmienny:

 (4)

gdzie:

– prognoza popytu w okresie jednostkowym t (np. w tygodniu),
– œredni zaobserwowany czas realizacji zamówienia uzupe³niaj¹cego

na dane dobro, wyra¿ony w przyjêtych okresach jednostkowych t,
s – prognoza œredniego b³êdu (odchylenie standardowe popytu);

• w sytuacji, gdy czas realizacji zamówienia uzupe³niaj¹cego na dany
towar charakteryzuje siê wyraŸn¹ zmiennoœci¹:

(5)

gdzie:

 – wariancja okresu realizacji zmówienia;

• w sytuacji, gdy popyt jest wielkoœci¹ sta³¹, a okres realizacji zamówieñ
jest zmienny:

 (6)

Graficzne zobrazowanie tego modelu przedstawiono za pomoc¹ wykre-
su (rys. 2) oraz schematu wykorzystuj¹cego notacjê BPMN (rys. 3).
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Rys. 2. Model poziomu zamawiania
Źród³o: Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie..., s. 28.

Jak mo¿na zauwa¿yæ na powy¿szym rysunku, zakupy zamawiane s¹
w sta³ych wielkoœciach Qopt, natomiast zmianom podlegaj¹ momenty,
w których dokonuje siê zamówieñ – w zale¿noœci od wahañ popytu nastê-
puj¹ one z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹. W przypadku gwa³townego wzrostu popytu
odwzorowano wyst¹pienie sytuacji braku zapasu, co wynika z nieutrzymy-
wania zapasów bezpieczeñstwa.

Rys. 3. Model poziomu zamawiania przedstawiony za pomoc¹ notacji BPMN
Źród³o: opracowanie w³asne.
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Model cyklu zamawiania

Druga metoda sterownia – model cyklu zamawiania opiera siê tak¿e na
dwóch normach sterowania, s¹ to:

• maksymalny poziom zapasu (M),
• optymalny cykl zamawiania (Ropt).

Optymalny cykl zamawiania to nic innego jak okres, który powtarza siê
cyklicznie i wyznacza moment z³o¿enia zamówienia. Okreœlany jest mianem
optymalnego, gdy¿ do jego wyznaczenia nale¿y najpierw obliczyæ optymaln¹
partiê zakupu, która, jak ju¿ wiemy, jest norm¹ sterowania w poprzednim
modelu. Oblicza siê go w nastêpuj¹cy sposób3:

 (7)

gdzie:

nopt – optymalna liczba zakupów w ci¹gu roku:

(8)

Natomiast maksymalny poziom zapasów pozwala w okresie obejmuj¹-
cym optymalny cykl zamawiania Ropt i œredni czas realizacji zamówienia L
zaspokajaæ popyt w taki sposób, ¿e w zale¿noœci od przyjêtej wartoœci wspó³-
czynnika k ryzyko wyczerpania siê zapasu bêdzie na ustalonym poziomie.
Podobnie jak w przypadku poziomu alarmowego, prawa strona równania
opisuj¹cego tê normê okreœla zapas bezpieczeñstwa:

 (9)

W przeciwieñstwie do pierwszego modelu, zamówienia uzupe³niaj¹ce
sk³ada siê w sta³ych cyklach (punkty zamawiania), natomiast wielkoœæ tych
zamówieñ jest zmienna. W ustalonych momentach, wyra¿anych w przyjê-
tych jednostkach czasu (najczêœciej dniach) opracowuje siê i wystawia za-
mówienie, którego wielkoœæ wynika z aktualnej ró¿nicy pomiêdzy obliczo-
nym wczeœniej maksymalnym poziomem zapasu a rzeczywistym zapasem
w magazynie (powiêkszonym o zamówienia, które jeszcze nie dotar³y). Ideê
modelu i algorytm postêpowania przedstawiono na Rys. 4 i Rys. 5.

3 Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarz¹dania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998, s. 106.
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Rys. 5. Model cyklu zamawiania przedstawiony za pomoc¹ notacji BPMN
Źród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 4. Model cyklu zamawiania
Źród³o: Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie..., s. 29.
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Zakoñczenie

Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, nie jest mo¿liwe ca³kowite wyelimino-
wanie zapasów z ¿ycia gospodarczego. Wynika to z braku mo¿liwoœci zapew-
nienia sta³ej intensywnoœci i ci¹g³oœci przep³ywów fizycznych materia³ów,
surowców, pó³produktów, produktów, wyrobów gotowych poprzez wszyst-
kie ogniwa ³añcuchów dostaw. Jakiekolwiek wstrzymanie tych procesów
wymusza potrzebê ich magazynowania jako zapasów. Implikuje to koniecz-
noœæ dobrania takich metod sterowania poziomem tych zapasów, ¿eby od-
bywa³o siê to jak najefektywniej z punktu widzenia racjonalnego gospoda-
rowania.

W artykule omówiono jedynie dwie podstawowe metody sterowania za-
pasami odwzorowuj¹ce rzeczywistoœæ gospodarcz¹ bez uwzglêdnienia
wszystkich regu³ rz¹dz¹cych rynkiem. Wynika to z wielu powodów, m.in.
szerokiego spektrum poruszanej problematyki oraz czêsto wielu specyficz-
nych cech charakterystycznych dla konkretnych podmiotów gospodarczych,
które indywidualnie ustalaj¹ w³asne modele sterowania œciœle dostosowane
do ich potrzeb. Aczkolwiek opisane modele stanowi¹ rdzeñ wszystkich in-
nych kombinacji, w ró¿ny sposób wykorzystuj¹ normy sterowania, np. po-
przez ich wymienne stosowanie (model poziomu zapasu wyznaczaj¹cego
moment zamawiania w sta³ych cyklach zamawiania, po³¹czony model po-
ziomu zapasu wyznaczaj¹cego moment zamawiania i sta³ego cyklu zama-
wiania czy model minimum-maksimum) lub je uzupe³niaj¹ o dodatkowe
elementy i s¹ tak zwanymi szczególnymi przypadkami sterowania zapasa-
mi (zamawianie grupowe, uwzglêdnienie inflacji, uzyskanie upustów ceno-
wych, sterowanie zapasami rzadkich czêœci zamiennych).
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BASIC METHODS OF INVENTORY
CONTROL

Keywords: inventory, control models, demand, logistics.

Summary
The article discusses the important issues related to the functioning

of businesses, which are problems of inventory control. However, it focuses
only on the basic methods of rational management of inventories, which were
preceded by a short introduction about the merits of the same stocks and their
costs.

Dr in¿. Soko³owski Wojciech – jest absolwentem Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Prowadzi zajêcia dydaktyczne z przedmiotów: logistyka w przedsiê-
biorstwie, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji, infrastruktura logi-
styczna, projektowanie procesów logistycznych, zarz¹dzanie zapasami w przed-
siêbiorstwie czy informatyka w logistyce. Przedmiotem jego zainteresowañ
naukowych jest problematyka szeroko rozumianej logistyki.
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PROGNOZOWANIE RUCHU PASA¯ERSKIEGO
NA PRZYK£ADZIE PORTU LOTNICZEGO

IM. LECHA WA£ÊSY W GDAÑSKU

S³owa kluczowe: œrednia ruchoma, model Holta, model Browna, model
Wintersa.

STRESZCZENIE

W ostatnich dwóch dekadach mia³o miejsce wiele wa¿nych zmian w roz-
woju metod statystyczny i ekonometrycznych. Wraz z rozwojem informatyki
metody iloœciowe znalaz³y nowe zastosowanie i zosta³y zaimplementowane
w logistyce, g³ównie w planowaniu i prognozowaniu potrzeb materia³owych.
W niniejszym artykule zosta³y omówione podstawowe narzêdzia, które s¹
wykorzystywane w budowie prognoz potoków ruchu pasa¿erskiego w pol-
skich portach lotniczych. Do najczêœciej stosowanych klasycznych, typo-
wych metod prognozowania rozwoju zjawiska w czasie, nale¿y wykorzysta-
nie œredniego przyrostu absolutnego, œredniego tempa zmian oraz funkcje
tendencji rozwojowej. Metody wykorzystuj¹ce œredni przyrost absolutny
oraz œrednie tempo zmian nale¿¹ do metod intuicyjnych i nie wymagaj¹
wiêkszego warsztatu narzêdziowego. Autor celowo dla zilustrowania pro-
blemów przy wyborze metody prognozowania u¿ywa tych samych danych
statystycznych.

Wprowadzenie

We wspó³czesnej ekonomii, w tym i logistyce, nie uciekniemy od metod
iloœciowych oraz coraz bardziej zaawansowanych programów kompute-
rowych1. Jednak¿e ekonomii nie mo¿na redukowaæ tylko do jej aspektów

1 Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How To Solve It, Modern Heuristics, Springer Verlag Berlin-
-Heidelberg 2001.
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iloœciowych, poniewa¿ wielu z³o¿onych procesów, które odgrywaj¹ wa¿n¹ role
w ¿yciu gospodarczym, nie da siê wyraziæ za pomoc¹ jêzyka matematyki.
Zawsze nale¿y wzi¹æ pod uwagê granice mo¿liwoœci poznawczych modelu.
Jednak¿e we wspó³czesnej gospodarce œwiatowej bardziej wyrafinowane
podejœcie do procesu prognozowania wymaga stosowania aparatu iloœcio-
wego, który niew¹tpliwie prowadziæ bêdzie do wykorzystywania rozbudo-
wanych modeli przyczynowo-skutkowych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ ¿ad-
nej teorii ekonomicznej nie mo¿na wypracowaæ bez koncepcji abstrakcyj-
nych, które opieraj¹ siê na indukcji i dedukcji przy analizowaniu zjawisk
ekonomicznych2.

Œwiatowa ekspansja dzia³alnoœci gospodarczej, coraz szersze otwarcie
gospodarek narodowych oraz liberalizacja przyczyniaj¹ siê nie tylko do przy-
spieszenia dynamiki wzrostu œwiatowych obrotów towarowych, ale te¿
prowadz¹ do zwiêkszenia natê¿enia i koncentracji ruchu pasa¿erskiego
w Polsce.

W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe modele wykorzy-
stywane w logistyce przy prognozowaniu ruchu pasa¿erskiego w polskich
portach lotniczych. Przedstawione obliczenia zosta³y sporz¹dzone w oparciu
o opublikowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny dane dotycz¹ce wielko-
œci przyjazdów i wyjazdów (³¹cznie z tranzytem) w porcie lotniczym w Gdañ-
sku w latach 1999-2013. Autor dokona prognozy na podstawie przytoczo-
nych danych, a tak¿e oceni jej skutecznoœæ.

Do najczêœciej stosowanych, klasycznych, typowych metod prognozowa-
nia rozwoju zjawiska w czasie, nale¿y wykorzystanie œredniego przyrostu
absolutnego, œredniego tempa zmian oraz funkcje tendencji rozwojowej.

Pewnym rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych ze stosowaniem powy-
¿ej omówionych narzêdzi prognostycznych mo¿e byæ zastosowanie metod,
które s¹ w stanie dostosowywaæ siê do zmian w mechanizmach rozwoju
zjawiska w czasie, czyli tzw. metod adaptacyjnych3.

Wœród takich nieklasycznych metod prognostycznych najwiêksz¹ pro-
stot¹ charakteryzuj¹ siê prognozy otrzymane z modeli naiwnych. W podej-
œciu tym zak³ada siê, ¿e zjawisko bêdzie w przysz³oœci podlega³o takim sa-
mym mechanizmom jak w ostatnim znanym okresie4.

Mo¿na przy tym stosowaæ jedno z nastêpuj¹cych podejœæ: naiwna pro-
gnoza – poziom bez zmian; naiwna prognoza – przyrost bez zmian, naiwna
prognoza – procentowy przyrost bez zmian. W budowie prognoz procesów

2 J. Bogdanienko, Rozwa¿ania nad rol¹ modelowania w prognozowaniu ekonomicznym,
„Problemy zarz¹dzania”, vol. 7, nr 4 (26), Wydzia³ Zarz¹dzania UW, Warszawa 2009, s. 7.

3 R. Klóska, R. Czy¿ycki, Klasyczne i nieklasyczne metody ekonometryczne w prognozowa-
niu obrotów ³adunkowych w portach morskich, Economicus, Szczecin 2009, s. 244.

4 Ibidem.
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gospodarczych brane s¹ tak¿e pod uwagê bardziej zaawansowane modele,
takie jak: model Browna, model Holta czy model Wintersa.

Klasyczne metody w prognozowaniu

Do najczêœciej stosowanych, klasycznych, typowych metod prognozowa-
nia rozwoju zjawiska w czasie, nale¿y wykorzystanie œredniego przyrostu
absolutnego, œredniego tempa zmian oraz funkcje tendencji rozwojowej.
Przedstawione obliczenia zosta³y sporz¹dzone w oparciu o opublikowane
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny dane, dotycz¹ce wielkoœci przyjazdów,
wyjazdów (³¹cznie z tranzytem) w porcie lotniczym w Gdañsku w latach
1999-2013 (zob. Tabela 1 oraz Rysunek 1).

Tabela 1
Ruch pasa¿erów w porcie Gdañsk w latach 1999-2013 (mln)

Metod¹ pozwalaj¹c¹ doœæ dobrze opisaæ rzeczywisty mechanizm kszta³-
towania siê zjawiska w przesz³oœci, a nastêpnie wykorzystaæ ten mecha-
nizm do prognozowania wielkoœci zjawiska w przysz³oœci s¹ ró¿nego rodzaju
funkcje tendencji rozwojowej, zwane funkcjami trendu5.

5 R. Klóska, R. Czy¿ycki, op. cit., s. 243.

Rys. 1. Ruch pasa¿erów w porcie Gdañsk w latach 1999-2013
Źród³o: Opracowanie w³asne, www.stat.gov.pl, [dostêp: 15.01.2015].

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,24 0,27 0,32 0,32 0,36 0,46 0,67 1,25 1,71 1,95 1,91 2,23 2,46 2,90 2.85

Źród³o: Opracowanie w³asne, www.stat.gov.pl, [dostêp:15.01.2015].
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Niew¹tpliwie do najczêœciej stosowanych funkcji w tym zakresie nale¿¹:
funkcja liniowa, funkcje wielomianowe (w praktyce drugiego stopnia), wy-
k³adnicze, potêgowe i logarytmiczne6.

Oszacowane postacie powy¿szych funkcji, stopieñ dopasowania tych funk-
cji do danych z lat 1999-2013 oraz uzyskane na ich podstawie prognozy
na rok 2014 dla ruchu pasa¿erskiego w porcie Gdañsk prezentuje tabela 2.

Tabela 2
Klasyczne modele opisuj¹ce wielkoœæ ruchu pasa¿erskiego w porcie lotni-
czym w Gdañsku w latach 1999-2013 wraz z prognoz¹ na 2014 rok (w mln)

6 Ibidem.
7 R. Klóska, M. Hundert, R. Czy¿ycki, Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economi-

cus, Szczecin 2007, s. 181.
8 M. Chaberek, A. Jezierski, C. Mañkowski, L. Reszka, Rachunek decyzyjny w logistyce

zaopatrzenia, Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, Gdañsk 2002, s. 10.

Model Postaæ analityczna R2 Prognoza*

Liniowy y = 218126t – 414936 0,93 3,075

Potêgowy y = 116180t1,1126 0,82 2,95

Wyk³adniczy y = 175006e0,2075t 0,94 4,83

Wielomian 2 stopnia y = 8943,4t2 + 75033t – 9504,2 0,95 3,48

Logarytmiczny y = 1E+06ln(t) – 695693 0,71 2,07

* na rok 2014; wg danych portu lotniczego w Gdañsku liczba pasa¿erów za rok 2014
wynios³a 3,28 mln.

Źród³o: Opracowanie w³asne, www.stat.gov.pl, [dostêp: 15.01.2015].

Pomimo i¿ modele tendencji rozwojowej, spoœród opisanych powy¿ej kla-
sycznych podejœæ, zdecydowanie najlepiej opisuj¹ mechanizm rozwoju zjawi-
ska w przesz³oœci, to na podstawie analizy wyników znajduj¹cych siê w ta-
beli 2 mo¿na wskazaæ ich niedoskona³oœæ przy prognozowaniu ruchu pasa¿er-
skiego. Najlepszym modelem opisuj¹cym wielkoœæ ruchu pasa¿erskiego w por-
cie Gdañsk w latach 1999-2013 jest model wielomianu stopnia drugiego7.

Nieklasyczne metody w prognozowaniu

Za najw³aœciwsze metody prognozowania ruchu pasa¿erskiego w portach
lotniczych szczególnie w bliskich horyzontach czasowych, uwa¿a siê metody
statystyczne, a szczególnie mo¿na do nich zaliczyæ metody œredniej rucho-
mej. Do najczêœciej stosowanych modeli w sporz¹dzaniu prognoz zaliczymy8:
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• Browna,
• MA (Moving Average),
• Holta,
• Wintersa.

Wybór spoœród ww. metod prognozowania zale¿y przede wszystkim od cech,
jakimi charakteryzuje siê okreœlony szereg czasowy (uporz¹dkowany chro-
nologicznie zbiór informacji dotycz¹cych kszta³towania siê danej zmiennej
w czasie). W przypadku szeregów stacjonarnych lub zbli¿onych do stacjo-
narnych mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹ce metody9:

• arytmetyczna œrednia ruchoma,
• arytmetyczna œrednia wa¿ona,
• tzw. prosty model Browna.

Natomiast w przypadku szeregów niestacjonarnych, czyli takich, w któ-
rych wystêpuj¹ silne wahania w okreœlonym czasie, zaleca siê stosowanie
nastêpuj¹cych metod10:

• model Holta,
• model Wintersa.

Przechodz¹c do analizy i omówienia poszczególnych metod prognozowa-
nia ruchu pasa¿erskiego w portach lotniczych nale¿y zacz¹æ od omówienia
arytmetycznej œredniej ruchomej i jej ogólnej postaci, która przedstawia
wzór11:

gdzie:

Yt
* – prognoza w wyznaczonym okresie t,

Yi – wielkoœæ w okresie t,
k – sta³a wyg³adzenia.

Jak ju¿ wspomniano na pocz¹tku, przy du¿ych wahaniach przypadko-
wych zmiennej Y metody naiwne by³yby obarczone doœæ du¿ym b³êdem,
w zwi¹zku z tym w szeregu czasowym mo¿na zastosowaæ metodê opart¹
na œredniej ruchomej. Modele œredniej ruchomej mog¹ byæ wykorzystywane

9 S.Z. Wolski, Iloœciowe metody zarz¹dzania logistycznego w przedsiêbiorstwie, Toruñska
Szko³a Zarz¹dzania, Toruñ 1997, s. 56–75; Z.S. Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiê-
biorstwie, PWE, Warszawa 2000.

10 M. Chaberek, A. Jezierski, C. Mañkowski, L. Reszka, op. cit., s. 10–12.
11 Ibidem.
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zarówno do wyg³adzenia szeregu jak i do prognozowania. Metoda œredniej
ruchomej polega na „mechanicznym” wyrównaniu szeregu czasowego
za pomoc¹ œredniej arytmetycznej, która jest obliczana sekwencyjnie
dla wybranych kolejno obserwacji.

Przy prognozowaniu za pomoc¹ œredniej ruchomej zak³ada siê, ¿e war-
toœæ zmiennej prognozowanej w nastêpnym okresie bêdzie równa œredniej
arytmetycznej z k ostatnich wartoœci œredniej12.

Poni¿ej zaprezentowano metodê œredniej ruchomej 3-elementowej. Warto
w tym miejscu wspomnieæ, i¿ wraz ze wzrostem sta³ej wyg³adzenie roœnie
efekt wyrównania. Ponadto – im wiêksza liczba obserwacji wykorzysta-
nych do wyg³adzenia, tym wiêkszy efekt wyg³adzenia.

Na podstawie ruchu pasa¿erskiego w porcie gdañskim wyznaczono pro-
gnozê w oparciu o œredni¹ 3-elementow¹, policzono œredni oraz wzglêdny
b³¹d prognozy (Tabela 3)13.

Œrednia ruchoma 3-elementowa Yt
*

Tabela 3
Prognozowanie ruchu pasa¿erskiego w porcie lotniczym Gdañsk

12 Hydrologic Variability of the Cosumnes River Floodplain (Booth et al., San Francisco
Estuary and Watershed Science, Volume 4, Issue 2, 2006).

13 Ya-lun Chou, Statistical Analysis, Holt International, New York 1975, section 17.9.

Ruch pasa¿erski w porcie Gdañsk w latach 1999-2013
wraz z prognoz¹ na 2014 rok

t Yt Œrednia ruchoma B³¹d
3-elementowa

Yt
*

1999 249913

2000 269960

2001 319174

2002 317855 279682,3 12,00946

2003 364367 302329,7 17,02606

2004 466691 333798,7 28,47544

2005 672186 382971,0 43,02604

2006 1256014 501081,3 60,10543
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W rozpatrywanym przyk³adzie wzglêdny b³¹d prognozy dla œredniej ru-
chomej 3-elementowej dla ruchu pasa¿erskiego w porcie gdañskim wynosi
odpowiednio:

Metoda œrednich ruchomych prostych ma dwie zasadnicze wady14:

• przy wiêkszej liczbie danych obliczenia siê komplikuj¹ – nale¿y pamiê-
taæ o uœrednieniu wszystkich danych,

• metoda powy¿sza ignoruje efekt starzenia siê danych, poniewa¿ wszyst-
kie dane mimo i¿ s¹ z ró¿nych okresów czasowych maj¹ t¹ sam¹ wagê.

Jedn¹ z metod, która usuwa wadê arytmetycznej œredniej ruchomej
jest budowanie prognoz na podstawie modelu œredniej ruchomej wa¿onej.
Najmniejsze b³êdy prognozy daje œrednia z co najmniej 12 obserwacji (zob.
tabela 4). We wspomnianej metodzie wraz ze starzeniem siê obserwacji ich
wagi malej¹ tworz¹c ci¹g arytmetyczny.

Ogóln¹ postaæ œredniej ruchomej wa¿onej przedstawia nastêpuj¹cy
wzór15:

14 M. Chaberek, A. Jezierski, C. Mañkowski, L. Reszka, op. cit., s. 26.
15 J.-P. Kreiß, G. Neuhaus, Einführung in die Zeitreihenanalyse, Springer, Berlin-Heidel-

berg 2006.

2007 1715758 798297,0 53,47263

2008 1954177 1214652,7 37,84326

2009 1910563 1641983,0 14,05764

2010 2231610 1860166,0 16,64466

2011  2463132 2032116,7 17,49867

2012 2905356 2201768,3 24,21692

2013 2854344 2533366,0 11,24525

2014   2740944,0* Σ335,32

*  Prognoza na 2014 rok.
Źród³o: opracowanie w³asne.



155

Krzysztof Zió³kowski: Prognozowanie ruchu pasa¿erskiego na przyk³adzie portu...

gdzie:
Yt

* – prognoza w wyznaczonym okresie t,
Yi – wielkoœæ w okresie t,
k – sta³a wyg³adzenia,
Wi–t+k+1 – waga nadawana przez prognostê wartoœci zmiennej prognozo-

wanej w okresie t.

Dla celów prognostycznych przyjêto nastêpuj¹ce wagi:

•  0,2, •  0,3, •  0,5.

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e wagi powinny siê mieœciæ w przedziale
od 0 do 1 w³¹cznie, a suma wag powinna wynosiæ 1.

Tabela 4
Prognozowanie ruchu pasa¿erskiego w porcie lotniczym Gdañsk

Ruch pasa¿erski w porcie Gdañsk w latach 1999-2013
wraz z prognoz¹ na 2014 rok

t Yt Œrednia ruchoma B³¹d
3-elementowa

Yt
*

1999 249913

2000 269960

2001 319174

2002 317855 290557,6 7,45E+08

2003 364367 308671,7 3,1E+09

2004 466691 341374,8 1,57E+10

2005 672186 406226,6 7,07E+10

2006 1256014 548973,7 5E+11

2007 1715758 923001,0 6,28E+11

2008 1954177 1369120,4 3,42E+11

2009 1910563 1743018,7 2,81E+10

2010 2231610 1884686,2 1,2E+11

2011 2463132 2079809,3 1,47E+11

2012 2905356 2283161,6 3,87E+11

2013 2854344 2637939,6 4,68E+10

2014    2791405,2* Σ2,29E+12*

*  Prognoza na 2014 rok.
Źród³o: opracowanie w³asne.
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W przypadku wystêpowania w szeregu czasowym trendu liniowego
mo¿na do konstrukcji prognozy u¿yæ modelu podwójnej œredniej ruchomej.
Wyg³adzony wówczas szereg za pomoc¹ œredniej ruchomej ponownie wy-
g³adza siê wspomnian¹ metod¹ (st¹d nazwa – model podwójnej œredniej
ruchomej).

Model Browna jest kolejnym sposobem wykorzystywanym w celu pro-
gnozowania za³adunków/wy³adunków towarów ³¹cznie z tranzytem w pol-
skich portach morskich. Grecka litera a oznacza parametr wyg³adzenia
wyk³adniczego z okresu t, który przyjmuje wartoœci od 0 do 1 w³¹cznie.
Kolejne obserwacje z okresów t-1, t-2,…, t-i s¹ liczbami bêd¹cymi kolejny-
mi wyrazami ci¹gu geometrycznego o ilorazie (1-α), czyli α(1-α), α(1-α)2,
α(1-α)3. Jak widaæ powy¿szy ci¹g geometryczny i przypisane wagi malej¹
wraz z poruszaniem siê w przesz³oœæ, st¹d te¿ model Browna jest nazywany
modelem wyrównania wyk³adniczego16. Model Browna zaprezentowany
w tabeli 5 ma dwie zalety17:

• do prognozowania niezbêdne jest pamiêtanie tylko jednej informacji
z przesz³oœci,

• w przeciwieñstwie do œredniej ruchomej n-elementowej, w modelu Brow-
na uwzglêdniony jest „efekt starzenia siê”, tj. coraz starszym danym
przypisuje siê coraz mniejsze wartoœci wag.

Wartoœæ parametru α dobierana jest w taki sposób, aby wartoœci b³êdów
prognozy by³y najmniejsze. Parametr α mo¿na równie¿ dobraæ w sposób
subiektywny – im wiêksza jego wartoœæ, tym wiêksza waga przypisywana
jest wartoœciom bie¿¹cym Y. Wygodnym narzêdziem do wyznaczenia war-
toœci α jest modu³ Solver z Excela18.

Ogóln¹ postaæ modelu Browna przedstawia nastêpuj¹cy wzór19:

gdzie:

Yt
* – prognoza w wyznaczonym okresie t,

Yt–1 – wielkoœæ w okresie t-1,
α – parametr wyg³adzenia wyk³adniczego.

16 R.G. Brown, Exponential Smoothing for Predicting Demand, Arthur D. Little Inc., Cam-
bridge, Massachusetts 1956, s. 1–15.

17 M. Chaberek, A. Jezierski, C. Mañkowski, L. Reszka, op. cit., 32.
18 Ibidem.
19 R. G. Brown, op. cit., s. 1–15; R. G. Brown, Smoothing Forecasting and Prediction

of Discrete Time Series, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New York 1963.
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W omawianym przyk³adzie autor obliczy wzglêdny b³¹d prognozy, który
jest liczony wg takiego samego wzoru jak dla œredniej ruchomej 3- i 5-ele-
mentowej, tj.:

Tabela 5
Prognozowanie ruchu pasa¿erskiego w porcie Gdañsk (model Browna)

ROK Liczba pasa¿erów Brown B³¹d

1999 249913 279682,3 11,91188

2000 269960 252889,9 6,323184

2001 319174 268253 15,954

2002 317855 314081,9 1,187051

2003 364367 317477,7 12,8687

2004 466691 359678,1 22,93015

2005 672186 455989,7 32,16317

2006 1256014 650566,4 48,20389

2007 1715758 1195469 30,32413

2008 1954177 1663729 14,86293

2009 1910563 1925132 0,762561

2010 2231610 1912020 14,32105

2011 2463132 2199651 10,69699

2012 2905356 2436784 16,12787

2013 2854344 2858499 0,14556

2014 2854759*

*  Prognoza na 2014 rok.
Źród³o: opracowanie w³asne.

Przy pomocy wzoru zaprezentowanego poni¿ej obliczono wspomniany
b³¹d prognozy.

W przypadku, gdy w danym szeregu czasowym wystêpuje trend i waha-
nia przypadkowe, mo¿na zastosowaæ model Holta. Jest to model dwurów-
naniowy, w którym do opisu tendencji u¿ywa siê wielomianu stopnia pierw-
szego. Model ten jest bardziej elastyczny od modelu Browna, poniewa¿
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wystêpuj¹ w nim dwa parametry wyg³adzania: α i β, które mo¿na wyzna-
czyæ podobnie jak w modelu Browna za pomoc¹ Solvera z Excela20.

Do opisu modelu Holta s³u¿y nastêpuj¹cy uk³ad równañ21:

gdzie:

Ft–1 – ocena wartoœci œredniej w okresie t–1,
St–1 – przyrostu trendu w okresie t–1,
α, β – parametry modelu o wartoœciach z przedzia³u (0,1].

Natomiast równanie prognozy ma nastêpuj¹c¹ postaæ:

Yt
* = Fn + (t – n)Sn

Poni¿ej zaprezentowano model Holta (zob. Tabela 6). W omawianym mo-
delu przyjêto arbitralnie α = 0,90 oraz β = 0,40, przyjêto równie¿, i¿ F1 = Y1
a S1 = Y2 – Y1.

Tabela 6
Prognozowanie ruchu pasa¿erskiego w porcie Gdañsk (model Holta)

20 C. Holt, Forecasting Trends and Seasonal by Exponentially Weighted Averages, „Office
of Naval Research Memorandum”, reprinted in Holt, Charles C. (January–March 2004),
Forecasting Trends and Seasonal by Exponentially Weighted Averages, „International
Journal of Forecasting”.

21 Ibidem.

Rok Liczba pasa¿erów F S F+S

1999 249913 249913,0 20047,0

2000 269960 269960 20047 269960,0

2001 319174 307507,2 27047,08 297007,1

2002 317855 324534,7 23039,25 330546,5

2003 364367 357649,8 27069,58 351604,3

2004 466691 433902,3 46742,77 404392,6

2005 672186 595569,6 92712,58 526614,9

2006 1256014 1028921 228968,2 824537,9

2007 1715758 1532611 338856,6 1367777,9
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Do oceny dopuszczalnoœci prognozy Y pos³u¿ono siê b³êdami prognoz
wygas³ych. Przy pomocy wzoru zaprezentowanego poni¿ej obliczono wspo-
mnian¹ dopuszczalnoœæ prognozy.

W przypadku, gdy w szeregu czasowym oprócz wahañ trendu wystêpuj¹
te¿ wahania sezonowe, najbardziej adekwatnym do ustalenia prognozy
zmiennej Y jest model Wintersa. Model Wintersa mo¿e przybraæ postaæ
modelu addytywnego (zob. tabela 7) lub te¿ modelu multiplikatywnego22.

Do opisu modelu addytywnego Wintersa s³u¿y nastêpuj¹cy uk³ad
równañ23:

gdzie:

Ft – oszacowanie czêœci sta³ej szeregu podlegaj¹cej wahaniom przypad-
kowym,

St – oszacowanie czêœci przyrostowej szeregu, równie¿ podlegaj¹cej wa-
haniom przypadkowym,

22 P.R. Winters, Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages, „Manage-
ment Science” (3), 1960, s. 324–342.

23 S. Prajakta, Time series Forecasting using Holt-Winters Exponential Smoothing, Kan-
wal Rekhi School of Information Technology, Bombay 2004; http://janek.ae.krakow.pl/
[dostêp: 07.12.2014]; NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, [dostêp:
07.12.2014].

2008 1954177 1921093 358707 1891317,6

2009 1910563 2058258 270090,1 2191183,2

2010 2231610 2270305 246873 2305130,8

2011 2463132 2484750 233901,9 2504207,1

2012 2905356 2830675 278710,8 2763461,2

2013 2854344 2956361 217500,9 3048175,4

2014 2956360,5

*  Prognoza na 2014 rok.
Źród³o: opracowanie w³asne.
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Ct – oszacowanie czêœci sezonowej trendu, te¿ nastawionej na dzia³anie
czynnika losowego,

Yt – wartoœci empiryczne szeregu w okresie t,
Yt

* – wartoœci teoretyczne szeregu wyg³adzonego.

Sta³e wyg³adzania:

0 ≤ α, β, γ ≤ 1

Dodatkowe oznaczenie:

r – liczba sezonów w jednym cyklu.

Prognozê dla modelu Wintersa oblicza siê w sposób nastêpuj¹cy:

Dla modelu addytywnego:

YT* = Ft + (T-t) St + Ct-r

Dla modelu multiplikatywnego:

YT* = (Ft + (T-t) St) Ct-r

Wartoœci pocz¹tkowe F i S mo¿na obliczyæ wykorzystuj¹c œredni¹ ruchom¹
3-elementow¹.

Alfa=0,870; Beta=1,000; Gamma=0,217.

Tabela 7
Prognozowanie ruchu pasa¿erskiego w porcie Gdañsk (model Wintersa)

Rok Liczba F(t) S(t) C(t) Prognoza
pasa¿erów

1999 249913 -39312,5

2000 269960 -19265,5

2001 319174 29948,5

2002 317855 28629,5

2003 364367 289225,5 400589 -14442,3

2004 466691 512459,3 223233,8 -25024,4 675372,2

2005 672186 654387,3 141928 27308,42 710668,6

2006 1256014 1171343 516955,6 40807,03 823623,7

2007 1715758 1724753 553409,9 -13258,6 1729106
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Zakoñczenie

Obok metod iloœciowych wykorzystywanych w logistyce w prognozowa-
niu popytu rynkowego stosowane s¹ równie¿ metody intuicyjne do których
mo¿na zaliczyæ takie metody jak: ekspertów, delficka, „burzy mózgów”, sce-
nariuszy oraz analogii historycznej24.

Zastosowanie metod iloœciowych w logistyce, szczególnie w prognozowa-
niu, nie jest tematem tabu. Wielu menad¿erów tworzy plan dzia³alnoœci
w oparciu o prognozê, a dobrze sformatowana i uzgodniona prognoza jest
podstaw¹ planu logistycznego, niezale¿nie od jej sprawdzalnoœci.

Ta sytuacja powoduje, ¿e mimo u³omnoœci modeli zarówno matematycz-
no-statystycznych, jak i myœlowych, jak dot¹d ludzkoœæ nie dysponuje lep-
szymi narzêdziami, które mog¹ s³u¿yæ omawianym analizom, a dla zobra-
zowania jak u³omne s¹ to metody, niech czytelnikowi pos³u¿y wyjaœnienie
czym jest prognozowanie: „Forecasting is the art of saying what will hap-
pen, and then explaining why it didn’t”25.

24 D. Aaker, Strategic Market Management, John Wiley & Sons , New York 2001, s. 108;
N. Dalkey, O. Helmer, An Experimental Application of the Delphi Method to the use of
experts. Management Science, 9(3), Santa Monica, California 1963, s. 458–467; Gallupe,
R.B., Dennis, A.R., Cooper, W.H., Valacich, J.S., Bastianutti, L.M. and Nunamaker,
J.F., Electronic Brainstorming and Group Size, „Academy of Management Journal”, Vol.
35, No. 2, New York 1992, s. 350–369.

25 http://www1.secam.ex.ac.uk/, [dostêp: 02.02.2015].

2008 1954177 2018068 293315,4 -33469,9 2264904

2009 1910563 1938914 -79154,3 15213,95 2277914

2010 2231610 2147765 208851,4 50158,87 1874974

2011 2463132 2460819 313053,9 -9875 2406776

2012 2905356 2917381 456561,8 -28810,1 2763998

2013 2854344 2908659 -8722,15 105,6996 3345133*

*  Prognoza na 2014 rok.
Źród³o: opracowanie w³asne.
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Forecasting passenger traffic at Gdansk
Lech Walesa Airport

Keywords: moving average, Holt’s model, Brown model, Winters model.

Summary
In the last two decades there have been many important changes in the

development of statistical and econometric methods. With the development
of computer science, quantitative methods have found a new use and have
been implemented in logistics, mainly in the planning and forecasting of mate-
rial requirements. This article discusses the basic tools that are used in the
construction forecasts of passenger traffic flow in Polish airports.
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WWWWWaldemar KUNZaldemar KUNZaldemar KUNZaldemar KUNZaldemar KUNZ

INNOWACYJNE ZARZ¥DZANIE
JAKO DETERMINANTA ROZWOJU

SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY

S³owa kluczowe: innowacje, zarz¹dzanie, rozwój, gmina.

STRESZCZENIE

Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki na najni¿szym
szczeblu samorz¹dów, jakim s¹ gminy, wymaga zdolnoœci innowacyjnego
zarz¹dzania prowadz¹cego do tworzenia i przekszta³cania wiedzy w nowe
produkty, technologie czy us³ugi. Umiejêtnoœci te decyduj¹ dziœ o sukcesie
rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i ca³ych
regionów. Dlatego tak istotna jest kreatywnoœæ i aktywnoœæ w³adz samo-
rz¹dowych w zakresie podejmowania prorozwojowych dzia³añ, nacechowa-
nych nowoczesnym, bo innowacyjnym zarz¹dzaniem. Potwierdzaj¹ to za-
równo koncepcje teoretyczne podkreœlaj¹ce, ¿e budowa trwa³ego rozwoju
regionu determinowana jest przez zasoby i umiejêtnoœæ innowacyjnego ich
wykorzystania, jak równie¿ potwierdza to badanie w³asne autora, przepro-
wadzone na przyk³adzie polskich gmin.

Wprowadzenie

W Polsce bardzo dynamiczny rozwój regionalizmu nast¹pi³ po zmianach
ustrojowych na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Zlikwi-
dowane zosta³y bariery polityczne i instytucjonalne uniemo¿liwiaj¹ce wy-
ra¿anie swojej odrêbnoœci regionalnej czy regionalnych interesów.

W kontekœcie tych przemian wyj¹tkowego znaczenia nabiera innowa-
cyjne zarz¹dzanie, które staje siê podstawow¹ p³aszczyzn¹ rozwoju gmin
i regionów zorientowanych na wzmacnianie konkurencyjnoœci i innowacyj-
noœci gospodarki. Dodatkowo, rosn¹ce oczekiwania mieszkañców, motywuj¹
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w³adze samorzadowe do dzia³ania niestandardowego, wdra¿ania bardziej
efektywnych dzia³añ.

Zatem innowacyjnoœæ i wiedza przes¹dzaj¹ o tempie i efektywnoœci pro-
cesów modernizacyjnych, nie tylko w sektorze prywatnym, ale w takim
samym stopniu równie¿ w sferze publicznej.

Problematyka innowacyjnoœci gmin

W historii ekonomii zarówno samo pojêcie innowacji, jak i jej znaczenie
w procesach gospodarczych definiowane jest na ró¿ne sposoby1. W potocz-
nym rozumieniu innowacja oznacza coœ nowego i innego od dotychczaso-
wych rozwi¹zañ; kojarzy siê z potrzebn¹ zmian¹ na lepsze2. S³owo to pocho-
dzi od ³aciñskiego innovatio czyli odnowienie3.

Pojêcie innowacji do ekonomii wprowadzi³ J. Schumpeter, nadaj¹c jej
rolê w kreowaniu zysku nadzwyczajnego oraz pojmowaniu roli przedsiê-
biorczoœci jako si³y motorycznej procesów rozwoju. J. Schumpeter za inno-
wacjê przyjmowa³4:

• wprowadzenie nowego wyrobu (lub nowego gatunku konkretnego funk-
cjonuj¹cego ju¿ wyrobu),

• wprowadzenie nowej lub udoskonalonej techniki produkcji,
• uruchomienie nowego rynku zbytu,
• wdro¿enie nowej metody sprzeda¿y lub zaopatrzenia,
• zastosowanie nowych materia³ów, tworzyw, pó³fabrykatów,
• wprowadzenie nowej organizacji przemys³u.

Bardzo ciekawa jest definicja stworzona przez OECD, wed³ug której
„innowacja to wdro¿enie w praktyce gospodarczej nowego albo znacz¹co
udoskonalonego produktu, us³ugi lub procesu, w tym tak¿e wdro¿enie no-
wej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniuj¹cej sposób pracy
lub relacje firmy z otoczeniem”5.

1 W. Œwitalski, Innowacje i konkurencyjnoœæ. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2005, s. 80 oraz W. Kasperkiewicz, Innowacyjnoœæ, konkurencyjnoœæ i rynek
pracy w procesie transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2009.

2 R., Tucker, Driving growth through innovation. Berrett-Koehler Publisher, San Francisco
2008, s. 18.

3 W. Janasz, K. Kozio³, Determinanty dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw, PWE,
Warszawa 2007, s. 12.

4 Za: B. Dobiega³a–Korona, Strategie innowacji w budowie kapita³u klienta, http://www.sgh.
waw.pl/katedry/kzs/Konferencja/3.%20Barbara%20Dobiegala-Korona.pdf  [dostêp 04.10.
2014].

5 OECD, Eurostat 2008.
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W literaturze przedmiotu innowacje s¹ rozumiane ró¿norodnie, choæ
mo¿na w poszczególnych definicjach wyró¿niæ wspólny mianownik. W niniej-
szym ujêciu przedmiotem innowacji mo¿e byæ produkt, proces produkcyjny,
nowa technika, nowy system zarz¹dzania, szeroko rozumiana organizacja,
a tak¿e nowy rynek i nowe metody marketingu. Jest ona efektem skumulo-
wania w regionie zarówno kapita³u ludzkiego, spo³ecznego, otoczenia biz-
nesu, jak i dobrej infrastruktury.

Na innowacyjnoœæ warto patrzeæ szerzej ni¿ tylko przez pryzmat trady-
cyjny, czyli wprowadzania nowych produktów czy technologii. Gminy inno-
wacyjne to takie, które umiej¹ wykorzystaæ swój potencja³ w nowym wymia-
rze. W tym kontekœcie gmina jest miejscem interakcji potrzebnych do zaist-
nienia procesów innowacyjnych, które powoduj¹, ¿e ka¿da gmina, nawet ta
z niekorzystnymi warunkami geograficznymi, mo¿e stworzyæ produkt
innowacyjny i kreowaæ swój rozwój.

G³ówne kierunki inwestycji realizowanych
przez polskie gminy

W niniejszym artykule wykorzystano wybrane wyniki badañ w³asnych
autora, które zosta³o prowadzone w okresie od listopada 2013 roku do kwiet-
nia 2014 roku (6 miesiêcy). W sumie wys³ano 1200 e-maili z kwestionariu-
szem ankiety i proœb¹ o udzia³ w badaniu, czyli zwrócono siê do blisko po-
³owy wszystkich gmin w Polsce6. Ostatecznie próba badawcza wynios³a
156 gmin.

Najwiêcej gmin bior¹cych udzia³ w badaniu zlokalizowanych by³o w woje-
wództwie mazowieckim oraz podlaskim (14 gmin), na kolejnej pozycji zna-
laz³o siê województwo pomorskie oraz wielkopolskie (13 gmin). Z kolei naj-
mniejszy wskaŸnik zwrotu ankiet otrzymano w województwie podkarpac-
kim (3 ankiety)7. Poni¿ej zaprezentowano wybrane wyniki badañ.

Na rysunku 1 przedstawiono, jakie w opinii pracowników urzêdów gminy
s¹ najwa¿niejsze cele zapisane w lokalnych strategiach.

Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, ¿e w strategii bada-
nych gmin najczêœciej zapisane s¹ cele zwi¹zane z rozwojem infrastruktury
drogowej – na taki cel wskaza³o a¿ 118 gmin, czyli przesz³o 76% wszystkich
bior¹cych udzia³ w badaniu. Na kolejnej pozycji znalaz³a siê infrastruktura
komunalna (66,2%) oraz ochrona zdrowia (50%). Najmniej wskazañ otrzy-

6 Wed³ug stanu z 31 marca 2014 roku w Polsce by³o 2479 gmin.
7 Taka struktura przestrzenna gmin w badaniu nie wynika z braku rzetelnoœci badacza,

gdy¿ z ka¿dego województwa do badania typowano za ka¿dym razem tak¹ sam¹ liczbê
gmin.
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mano w kategorii badania i rozwój innowacji, rynek pracy oraz sektor MSP.
To ostatnie jest o tyle ciekawe, ¿e analiza licznych strategii gmin w Polsce
ukaza³a, ¿e sektor MSP i dzia³ania nakierowane na zwiêkszenie jego udzia³u
w regionie jest bardzo czêsto celem priorytetowym w przyjêtych dokumen-
tach. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e czêœæ urzêdników nie zrozumia³a za-
stosowanego skrótu.

Z punktu widzenia realizowanego tematu najistotniejsze znaczenie ma
jednak fakt, ¿e tylko 6 gmin, tj. niespe³na 4% wskaza³o, ¿e w swojej strate-
gii rozwoju przyjê³o cele o charakterze innowacyjnym. Wydaje siê, ¿e takie
podejœcie urzêdników do tego zagadnienia wynika z braku wiedzy na temat
czym s¹ innowacje8. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³y one uto¿samiane przede
wszystkim z wprowadzaniem czegoœ nowego i unikatowego. Taki wynik
w swoich badaniach otrzymali A. i B. Tuziak, którzy prowadzili badania
na temat innowacyjnoœci i rozwoju gmin w województwie podkarpackim.
Na pytanie otwarte o rozumienie pojêcia „innowacji” w cytowanym badaniu
najwiêcej respondentów (35,4%) wskaza³o, ¿e jest to wprowadzenie czegoœ

8 Autor celowo nie uj¹³ we wstêpie kwestionariusza ankiety definicji innowacji, gdy¿ mo-
g³oby to naprowadzaæ respondentów na konkretne odpowiedzi. Jednak ju¿ brak wskaza-
nia rozwoju innowacyjnego w ramach realizowanych strategii pokazuje, ¿e urzêdnicy
wype³niaj¹cy ankiety posiadali niewystarczaj¹co rozwiniête komponenty poznawcze
w zakresie innowacji na poziomie gminy.

Rys. 1. Najwa¿niejsze cele realizowane w gminach.
Źród³o: opracowano na podstawie badañ w³asnych.
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nowego9, z kolei 1/4 badanych stwierdzi³a, ¿e innowacje polegaj¹ na wpro-
wadzeniu nowych lub zmodernizowanych technologii, produktów i us³ug10

(co na poziomie gminy ma zdecydowanie ma³¹ skalê).
W innym pytaniu badani mieli ju¿ u³atwione zadanie, gdy¿ otrzymali

konkretnie wymienione obszary, w których gmina zrealizowa³a innowacjê.
Wskazano 248 wprowadzonych rozwi¹zañ innowacyjnych, co pokaza³o,
¿e badani urzêdnicy nie umieli samodzielnie rozró¿niæ czym jest innowa-
cja, a czym zwyk³a zmiana rozwojowa. Szczegó³owe wyniki prezentuje po-
ni¿szy rysunek.

9 A. i B. Tuziak, D. Borbecka-Jamro i W. Jastrzêbski, Innowacyjnoœæ i rozwój. Uniwersytet
Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 83.

10 Ibidem, s. 84.
11 Spo³eczeñstwo informacyjne – problemy rozwoju, pod red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa

2007, s. 47.

Uzyskane odpowiedzi pokazuj¹, ¿e najwiêcej badanych urzêdników wska-
za³o na wprowadzenie w ich gminie rozwi¹zañ innowacyjnych w zakresie
e-gminy, czy e-government, co oznacza zastosowanie teleinformatyki
w administracji wszystkich szczebli pañstwa11. Na rozwi¹zania w zakresie
e-gminy wskaza³o w sumie 41 gmin, ze wszystkich województw. Dzia³ania
w tym zakresie nale¿y oceniæ bardzo pozytywnie, gdy¿ maj¹ one du¿e zna-
czenie dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i spo³ecznego. W pierwszym

Rys. 2. Liczba wprowadzonych innowacji w podanych obszarach
Źród³o: opracowano na podstawie badañ w³asnych.
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wymiarze umo¿liwiaj¹ skrócenie czasu za³atwienia wielu formalnoœci, jak
chocia¿by zameldowanie, czy za³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej, które
jak wiadomo maj¹ wp³yw na poziom rozwoju gminy. Z kolei dla ludnoœci
oznaczaj¹ podniesienie satysfakcji ze wspó³pracy z lokalnym urzêdem,
gdy¿ pozwalaj¹ wyeliminowaæ czas oczekiwania na obs³ugê. W tym miejscu
warto dodaæ, ¿e wed³ug danych GUS roœnie liczba osób korzystaj¹cych
z tego rodzaju us³ug, co ilustruje tabela 1.

Tabela 1.
Osoby korzystaj¹ce z us³ug administracji publicznej z wykorzystaniem
Internetu [w %]

Wyszczególnienie 2011 2012

Osoby korzystaj¹ce z us³ug administracji 27,6 31,6publicznej z wykorzystaniem Internetu

Wyszukiwanie informacji na stronach 20,9 24,9administracji publicznej

Pobieranie formularzy urzêdowych 14,4 15,1

Wysy³anie wype³nionych formularzy 8,8 10,6

Źród³o: Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce, GUS 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf (dostêp 17.05.2014).

W 2012 r. odsetek osób korzystaj¹cych z us³ug e-administracji wzrós³
w skali roku o 4,0 p.p. do 31,6%. Co czwarta osoba za pomoc¹ Internetu
wyszukiwa³a informacje na stronach administracji publicznej. Najrzadziej
korzystano z us³ug e-administracji w celu wysy³ania wype³nionych formu-
larzy – 10,6%.

Analizuj¹c dane przedstawione na rysunku 2 mo¿na dalej wskazaæ, ¿e
na drugim miejscu wœród rozwi¹zañ innowacyjnych wprowadzonych przez
badane gminy znalaz³a siê oferta kulturalna i imprez (na tak¹ odpowiedŸ
wskaza³o a¿ 37 gmin, czyli blisko co czwarta badana gmina). Gminy, które
zakreœli³y pozytywn¹ odpowiedŸ, poddano wyrywkowej weryfikacji w celu
oceny faktycznego poziomu innowacyjnoœci. Wœród badanych ofert w wiêk-
szoœci gmin mo¿na faktycznie wskazaæ na zastosowanie innowacji, g³ównie
w zakresie wykorzystania znaków, tradycji, ofert czy produktów regional-
nych. Wszystkie elementy zwi¹zane z histori¹ i tradycj¹ s¹ unikatowe a ich
wykorzystanie nale¿y identyfikowaæ z innowacyjnoœci¹ gminy, która w ten
sposób wykorzystuje swoje rzadkie zasoby.

Na trzecim miejscu pod wzglêdem liczby wskazañ znalaz³y siê rozwi¹-
zania ekologiczne, do których mo¿na dodatkowo zakwalifikowaæ rozwi¹za-
nia w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii. Rozwi¹zania ekologiczne to
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przede wszystkim oczyszczalnie œcieków i wprowadzenie gospodarki segre-
gacji odpadów na poziomie lokalnym. Du¿o wiêksze znaczenie innowacyjne
ma zastosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii. Polski Sejm przyj¹³ w roku
2001 Strategiê Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument przewidu-
j¹cy 7,5% udzia³ OZE w bilansie energetycznym kraju w roku 2010 i 14%
w dziesiêæ lat póŸniej. W 2002 roku udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w ca³kowitym zu¿yciu energii pierwotnej w kraju wynosi³ 2,75%. Najwiêcej
energii odnawialnej produkuj¹ województwa pomorskie i kujawsko-pomor-
skie. Rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce nie sprzyja fakt, ¿e nasz
kraj posiada bogate z³o¿a wêgla kamiennego i brunatnego12.

Wœród badanych gmin, które wprowadzi³y na swoim terenie rozwi¹za-
nia w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii, wystêpuj¹ ró¿ne ich rodzaje,
w tym: farmy wiatrowe, energia s³oneczna, energia wodna i biomasa. Dzia-
³ania w tym kierunku s¹ po¿¹dan¹ tendencj¹ i powinny byæ przez gminy
realizowane w jak najwiêkszym stopniu, gdy¿ korzyœci maj¹ znaczne prze-
³o¿enie na rozwój gospodarczy i spo³eczny. Z jednej strony gmina uzyskuje
oszczêdnoœci w bud¿ecie na skutek wprowadzonych rozwi¹zañ, a uzyskane
pieni¹dze mo¿e przeznaczyæ na inne cele. Z kolei dla spo³eczeñstwa lokal-
nego w d³u¿szej perspektywie oznacza to czystsze powietrze oraz mo¿li-
woœæ korzystania z rozwi¹zañ wprowadzanych za uzyskane przez gminê
oszczêdnoœci.

Na kolejnej pozycji znalaz³y siê rozwi¹zania w obszarze ostrzegania kry-
zysowego, które zwi¹zane s¹ przede wszystkim z ostrzeganiem przeciwpo-
wodziowym. Poszczególne gminy podjê³y decyzjê o budowie systemu szyb-
kiego reagowania na poziomie ochrony przeciwpowodziowej. Jako przyk³ad
mo¿na podaæ rozwi¹zanie wspólne gmin, w ramach którego zosta³y za³o¿o-
ne kolumny z g³oœnikami i syren¹ we wszystkich so³ectwach.

Innym przyk³adem jest system powiadamiania przez sms. Jeœli pojawi
siê zagro¿enie ze strony warunków atmosferycznych, to wysy³ane jest ostrze-
¿enie w skali mikro. Us³uga powiadamiania przez sms jest bezp³atna. Celem
systemów ostrze¿eñ powodziowych jest odpowiednio wczesne, bezpoœred-
nie zawiadamianie mieszkañców i u¿ytkowników terenów zalewowych
o zagro¿eniu, umo¿liwiaj¹ce im podjêcie dzia³añ ograniczaj¹cych straty ma-
terialne.

Ciekawe rozwi¹zania, jednak wprowadzane w polskich gminach zdecy-
dowanie na mniejsz¹ skalê, s¹ realizowane w obszarze budowania marki
gminy oraz rozwoju produktów regionalnych. Dokonana weryfikacja poka-
za³a, ¿e produkty regionalne s¹ faktycznie przez gminy wykorzystywane

12 K. Wêglarzy, I. Skrzy¿ala, B. Matros, Odnawialne Ÿród³a energii w gminie, http://www.eu-
ro25.pl/srodowisko/insert-ener-odnaw.pdf [dostêp 15.05.2014].
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w szerokim zakresie. W³adze lokalne na szerok¹ skalê staraj¹ siê promo-
waæ swoje tradycjê i unikatowoœæ. Niektóre z gmin wyst¹pi³y o zatwierdze-
nie produktów regionalnych. Z kolei inne traktuj¹ je jako lokaln¹ atrakcjê,
co jednak nie umniejsza ich poziomu innowacyjnoœci. Nale¿y bowiem mieæ
œwiadomoœæ, ¿e produkty regionalne same w sobie s¹ unikatowe i innowa-
cyjne i nale¿y tylko umiejêtnie nimi zarz¹dzaæ. Jednak wiele gmin, choæ
posiada takie zasoby i wykorzystuje produkty regionalne, nie potrafi na ich
podstawie budowaæ pozytywnej marki i mocnego wizerunku, który da³by
im przewagê konkurencyjn¹.

Warto równie¿ dodaæ, ¿e badane gminy, które zadeklarowa³y wprowadze-
nie innowacji, uczyni³y to przede wszystkim w latach 2008-2010 (tabela 2).
Taki wynik by³ raczej do przewidzenia i wynika z dwóch czynników.

Województwo 2000- 2004- 2008- Nigdy nie Razem
-2003 -2007 -2010 wprowadzono

wiêcej ni¿
1 innowacji

Dolnoœl¹skie 0 2 4 3 9

Kujawsko-pomorskie 0 0 4 5 9

Lubelskie 0 0 2 4 6

Lubuskie 0 0 1 4 5

£ódzkie 0 0 0 3 3

Ma³opolskie 0 0 3 2 5

Mazowieckie 0 1 10 1 12

Opolskie 0 0 6 5 11

Podkarpackie 1 1 2 2 6

Podlaskie 0 1 4 5 10

Pomorskie 0 0 3 4 7

Œl¹skie 0 1 4 3 8

Œwiêtokrzyskie 1 1 5 3 10

Warmiñsko-mazurskie 0 0 4 1 5

Wielkopolskie 0 0 4 6 10

Zachodnio-pomorskie 0 4 9 2 15

Razem 2 11 65 53 131

Źród³o: opracowano na podstawie badañ w³asnych

Tabela 2.
Okres wprowadzania najwiêkszej liczby innowacji
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Po pierwsze – wzrostu œwiadomoœci gmin na temat potrzeby dzia³ania pro-
innowacyjnego i dzia³añ w zakresie rozwoju regionalnego. Z kolei drugim
aspektem jest wsparcie finansowe. Jak wykazano ju¿ wczeœniej, podstawo-
wym Ÿród³em finansowania innowacji na poziomie lokalnym s¹ œrodki unij-
ne. Polskie gminy w okresie programowania 2007-2013 mia³y mo¿liwoœæ
skorzystania z licznych dofinansowañ, co w po³¹czeniu ze wzrostem œwia-
domoœci da³o wymierne efekty.

Na kolejnym rysunku (3) dokonano zestawienia ukazuj¹cego obszary
rozwoju badanych gmin, w których odnotowano wp³yw innowacyjnoœci.

Rys. 3. Obszary rozwoju gminy do których przyczyni³y siê wprowadzone innowacje
Źród³o: opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Z ogólnych danych wynika, ¿e wprowadzane w badanych gminach inno-
wacje przyczyni³y siê g³ównie do rozwoju trzech obszarów: infrastruktury
wodno-œciekowej, ochrony œrodowiska oraz postrzegania gminy.

Analiza w³asna wykaza³a, ¿e czêœæ z badanych gmin faktycznie realizuje
aktywn¹ politykê nakierowan¹ na innowacjê. Nadal jednak podstawowe
znaczenie maj¹ dzia³ania o charakterze tradycyjnym. Przyk³adem mog¹ tu
byæ zmiany w obszarze edukacji. W wiêkszoœci gmin nie mo¿na tu mówiæ
o innowacyjnoœci, gdy¿ podstawowe zmiany dotycz¹ remontu placówek edu-
kacyjnych lub wybudowania nowych, ewentualnie doposa¿enia w podstawo-
we sprzêty. Owszem wszystkie te dzia³ania wp³ywaj¹ na rozwój spo³eczno-
-gospodarczy gminy, ale nie maj¹ charakteru innowacji.

Dlatego te¿, choæ jeœli chodzi o wp³yw innowacji na rozwój wybranych
obszarów gminy, wskazañ samych ankietowanych jest du¿o, to w rzeczywi-
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stoœci nale¿y przede wszystkim podkreœliæ, ¿e niewiele gmin realizuje
w pe³ni innowacyjne dzia³ania.

W ankiecie poproszono badanych o ocenê, jakie g³ówne bariery stoj¹
na przeszkodzie do wprowadzania rozwi¹zañ innowacyjnych (por. rysunek 4).

13 Źród³o: http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_
efs/Documents/Rola_gmin_w_kreowaniu_innowacyjnosci_w_regionie_swietokrzyskim.pdf
[dostêp 30.10.2014].

14 A. i B. Tuziak, D. Borbecka-Jamro i W. Jastrzêbski, Innowacyjnoœæ i rozwój, op. cit., s. 130.

Rys. 4. G³ówne bariery istniej¹ce w gminie w zakresie wprowadzania innowacji
Źród³o: opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Wœród g³ównych barier w zakresie wprowadzania nowych innowacji
badane gminy wskaza³y na brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych (129
wskazañ, tj. 83,7%) lub po prostu brak wsparcia finansowego (35 wska-
zañ). Warto równie¿ dodaæ, ¿e brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych
jest barier¹ wskazywan¹ na pierwszym miejscu w wielu innych badaniach.
W swoim badaniu Z. Olesiñski, A. Predygier, M. Leœniewski oraz A. Rzepka,
którzy weryfikowali gminy w województwie œwiêtokrzyskim wykazali,
¿e 61% gmin bior¹cych udzia³ w badaniu jako g³ówn¹ barierê rozwoju wska-
za³o brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych13. W cytowanych wcze-
œniej badaniach A. i B. Tuziak brak œrodków finansowych stanowi³ barierê
dla 54,1% ankietowanych gmin14.
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W budowaniu innowacji du¿e znaczenie maj¹ œrodki unijne. Na wiel-
koœæ ich wykorzystania przez gminy wp³yw ma œwiadomoœæ, ale równie¿
poziom wiedzy urzêdników w zakresie procedury pozyskiwania œrodków.
Ogólnie bariery w wykorzystaniu œrodków strukturalnych mo¿na tak¿e po-
dzieliæ na nastêpuj¹ce typy15:

• bariery finansowe,
• bariery proceduralne,
• bariery ekonomiczne (rynkowe),
• bariery prawne,
• problemy zwi¹zane ze zdolnoœci¹ instytucjonaln¹ jednostek uczestnicz¹-

cych w systemie wdra¿ania,
• problemy zwi¹zane z beneficjentami,
• inne bariery.

Przy rozpatrywaniu barier proceduralnych pojawiaj¹ siê problemy zwi¹-
zane z systemem wyboru i oceny projektu europejskiego oraz utrudnienia
w dostêpie do œrodków strukturalnych spowodowane du¿ymi wymogami
zwi¹zanymi z wnioskami o dofinansowanie. Problemy pojawiaj¹ siê tak¿e
w obszarze zbyt w¹skiego okreœlenia projektodawców projektów finanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz przy realizacji umów
o dofinansowanie; dotycz¹ równie¿ zdolnoœci instytucjonalnej jednostek,
które nale¿¹ do systemu wdra¿ania œrodków strukturalnych. Pojawiaj¹ siê
takie trudnoœci, jak niedobór kadry obs³uguj¹cej wdra¿anie funduszy struk-
turalnych, niedostateczne doœwiadczenie w zakresie wdra¿ania i zarz¹dza-
nia tymi funduszami, a tak¿e dotycz¹ce monitoringu i kontroli procesu wdra-
¿ania funduszy unijnych oraz brak wymiany informacji i wspó³pracy miêdzy
instytucjami zajmuj¹cymi siê systemem wdra¿ania unijnych œrodków.

Analizuj¹c trudnoœci zwi¹zane z barierami finansowymi, nale¿y wymie-
niæ utrudnienia w pokryciu wydatków z bud¿etu pañstwa zwi¹zanych
z realizacj¹ projektów unijnych oraz wzrastaj¹ce zad³u¿enie samorz¹dów
lokalnych.

Do barier po stronie beneficjenta nale¿¹ s³aboœci instytucjonalne na ka¿-
dym z etapów korzystania z funduszy strukturalnych. Dotycz¹ one:

• prawid³owego przygotowania projektów,
• przygotowania dokumentacji,
• prawid³owego udokumentowania realizowanych dzia³añ,
• w³aœciwego przygotowania wniosku o p³atnoœæ oraz rozliczenie projektu.

15 Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu œrodków strukturalnych, PSDB, Warszawa
2007, s. 4.
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Ostatnim pytaniem w ankiecie by³a proœba o ogóln¹ ocenê wp³ywu inno-
wacji na rozwój gminy. Wyniki zestawiono w formie graficznej na rysunku 5.

16 A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
£ódzkiego, £ódŸ 2011, s. 176.

Rys. 5. Jak ogólnie oceniaj¹ Pañstwo wp³yw innowacji na rozwój gminy [w %]
Źród³o: opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Osoby wype³niaj¹ce ankietê w bardzo ró¿ny sposób ocenia³y stopieñ
wp³ywu innowacji na rozwój gminy. Najwiêcej wskazañ, tj. 31,8% otrzyma-
no na ocenê œredni¹, co jest odpowiedzi¹ poœredni¹ i nie daje jasnego obra-
zu. Odpowiedzi pozytywne tj. du¿y i bardzo du¿y zakreœli³o w sumie 35,7%
badanych, a oceny negatywne, tj. ¿aden i ma³y 32,5%. Taka struktura po-
kazuje, ¿e nieznacznie wiêcej gmin dostrzega interakcjê pomiêdzy wprowa-
dzeniem innowacji a rozwojem gminy. Jednak ogólnie otrzymane oceny
powinny niepokoiæ. Pokazuj¹ bowiem, ¿e jeszcze du¿a czêœæ gmin nie pre-
zentuje odpowiedniego poziomu œwiadomoœci w zakresie koniecznoœci wpro-
wadzania innowacji lub ogólnie pojêtego rozwoju. Mo¿e to wynikaæ z ni-
skiej œwiadomoœci osób wype³niaj¹cych kwestionariusz ankiety, jednak nadal
by³y to osoby reprezentuj¹ce gminê. Otrzymane wyniki znajduj¹ równie¿
potwierdzenie w badaniach innych autorów. A. Nowakowska w swoim
badaniu wykaza³a, ¿e polityka proinnowacyjna w kontekœcie polityki tra-
dycyjnej posiada ni¿sz¹ rangê w rozwoju gmin. W swoich wnioskach autor-
ka wskaza³a, ¿e w³adze gmin w sposób przeciêtny postrzegaj¹ rolê regio-
nalnej polityki innowacyjnej w kontekœcie innych polityk sektorowych16.
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Innowacyjne zarz¹dzanie jako determinanta
rozwoju spo³eczno-gospodarczego gminy

W tym obszarze nie warto na innowacyjnoœæ patrzeæ przez pryzmat tra-
dycyjny, czyli wprowadzania nowych produktów czy technologii. Gminy in-
nowacyjne to takie, które umiej¹ wykorzystaæ swój potencja³ w nowym
wymiarze. Ich potencja³ to przede wszystkim warunki naturalne, ale rów-
nie¿ kultura, tradycja i lokalna spo³ecznoœæ. Takie spojrzenie akcentuj¹
równie¿ wspó³czesne nurty nauk ekonomicznych i regionalnych, gdzie pod-
kreœla siê, ¿e procesy innowacyjne maj¹ terytorialny, systemowy i kulturowy
charakter. Akcentuj¹ wspó³pracê i zaufanie wyrastaj¹ce z kontekstu kul-
turowego i œrodowiska regionalnego jako fundamentu procesu kreacji, ab-
sorpcji i dyfuzji innowacji.

Wœród wymienionych czynników trudno wskazaæ na jeden maj¹cy fun-
damentalne znaczenie, bowiem wszystko zale¿y od jego „si³y” i pomys³u
na wykorzystanie. Z ca³¹ pewnoœci¹ najprostsze w budowaniu przewagi
konkurencyjnej z wykorzystaniem innowacji jest wykorzystanie warunków
naturalnych. Jeœli dana gmina posiada unikatowe walory geograficzne,
jak np. bliskoœæ morza czy dostêpnoœæ do z³ó¿, ju¿ na starcie ma przewagê
nad innymi gminami.

Z punktu widzenia dzia³añ w³adz lokalnych ciekawym zagadnieniem
jest kultura i tradycja. Wiele gmin, a przede wszystkim w³adz nie zdaje
sobie sprawy, jak te dwa czynniki mog¹ przyczyniaæ siê do rozwoju regionu.
Tradycje i kultura mog¹ stanowiæ potencja³, w oparciu o który bardzo ³atwo
jest wdro¿yæ nowy produkt innowacyjny. Ró¿norodnoœæ jest w³aœnie tym
obiektem, którego w³adze gmin powinny poszukiwaæ i rozwijaæ, gdy¿ to on
stanowi cech¹ odró¿niaj¹c¹ dany region od innego.

Kolejnym elementem jest w³¹czenie lokalnych spo³ecznoœci w proces
innowacyjny. Postrzeganie potencja³u gminy przez jej mieszkañców czêsto
jest niedoceniane, a w praktyce mog³oby przyczyniaæ siê do powstania wielu
pomys³ów, z których niektóre mog¹ okazaæ siê bardzo dobrymi rozwi¹za-
niami. Wyniki badañ pokaza³y, ¿e w tym zakresie warto skupiæ siê na rozwi¹-
zaniach zwi¹zanych z ekologi¹. S¹ to innowacyjne rozwi¹zania, które mog¹
byæ wprowadzane w podmiotach samorz¹dowych, jak szko³y czy oœrodki
zdrowia, ale równie¿ byæ skierowane do osób prywatnych. Wa¿ne jest budo-
wanie œwiadomoœci spo³eczeñstwa o potrzebie tego typu rozwi¹zañ, ich za-
letach dla gminy oraz wp³ywie na budowanie potencja³u gospodarczego.

Dodatkowo – definiuj¹c nowe ujêcie zarz¹dzania innowacyjnego nale¿y
wskazaæ na partnerstwo publiczno-prywatne. Gminy, aby byæ innowacyjne,
musz¹ maksymalnie absorbowaæ czynniki pochodz¹ce z zewn¹trz. W tym



178

Waldemar Kunz: Innowacyjne zarz¹dzanie jako determinanta rozwoju...

zakresie wa¿ne jest przyci¹ganie nowych przedsiêbiorców i inwestycji.
Wsparcie gminy mo¿e tu przybieraæ ró¿ny charakter: od stosowania odpo-
wiedniego systemu ulg i zwolnieñ podatkowych, a¿ po wprowadzenie w miarê
mo¿liwoœci dotacji na rozwój. Jednak tak¿e tutaj dostrzega siê barierê.
W³adze lokalne, podobnie jak pañstwowe, bardzo czêsto s¹ postrzegane przez
pryzmat nieuczciwego dzia³ania w relacji samorz¹d-przedsiêbiorstwo. Wiele
przedsiêwziêæ, które gminy chc¹ realizowaæ przy wspó³udziale partnerów
prywatnych, odnoszonych jest do dzia³añ o charakterze nieuczciwej konku-
rencji i korupcji. Autor wielokrotnie spotka³ siê z brakiem mo¿liwoœci dzia-
³ania na skutek nieprzychylnych opinii o nowych partnerach w³adz samo-
rz¹dowych czy wykonawców danych zleceñ. Partnerstwo publiczno-prywat-
ne jest koniecznym elementem w budowaniu innowacyjnoœci gminy i jej
rozwoju ekonomiczno-spo³ecznym. Sam samorz¹d nie jest w stanie zapew-
niæ odpowiedniego poziomu rozwoju bez wspó³pracy z prywatnymi podmio-
tami. Brak œwiadomoœci w tym obszarze ma negatywny wp³yw na postêp
w regionie. Problemem s¹ tu przede wszystkim ma³e i zacofane gminy, które
nie przyci¹gaj¹ inwestorów, a z drugiej strony spo³eczeñstwo, które ci¹gle
jeszcze myœli w kategoriach poprzedniego systemu. Nie mo¿na zaprzeczyæ,
¿e w administracji publicznej korupcja wystêpuje, jednak nie mo¿na siê jej
doszukiwaæ we wszystkich dzia³aniach, zw³aszcza w obszarach nieznanych,
którymi s¹ procesy innowacyjne.

Podsumowuj¹c mo¿na wskazaæ, ¿e innowacyjne zarz¹dzanie gmin¹
to wykorzystanie posiadanego potencja³u przez prowadzenie nowoczesnej
strategii, opartej na wykorzystaniu czynników konkurencyjnych tkwi¹cych
zarówno w samej gminie, jak i na zewn¹trz. W tym kontekœcie innowacja
jest zlokalizowanym terytorialnie procesem. Gmina jest miejscem interak-
cji potrzebnych do zaistnienia procesów innowacyjnych, a z drugiej strony
mamy do czynienia ze sprzê¿eniem zwrotnym, gdy¿ innowacje wp³ywaj¹
na rozwój poszczególnych obszarów gminy. Podstawowe znaczenie ma tu-
taj nowoczesne myœlenie w³adz samorz¹dowych, nakierowane na przysz³oœæ.
Aby gmina by³a zarz¹dzania innowacyjnie, nie mo¿e jedynie kopiowaæ
pomys³ów innych gmin, musi dostrzegaæ w³asny potencja³ i kreowaæ go
na niepodwa¿alny atut. Ka¿da gmina, nawet ta z niekorzystnymi warun-
kami geograficznymi i oddalona od g³ównych aglomeracji, mo¿e stworzyæ
produkt, który bêdzie niebanalny i „nowy”. Kolejnym krokiem jest odpo-
wiednia promocja. Analiza dzia³añ promocyjnych stosowanych przez bada-
ne gminy wykaza³a, ¿e postrzegane s¹ one g³ównie przez pryzmat stwo-
rzenia w³asnej strony internetowej oraz promowanie lokalnych atrakcji.
Jednak wspó³czeœnie to zdecydowanie za ma³o. Jeœli gmina posiada ju¿ po-
tencja³ i zbuduje odpowiedni produkt, który w porównaniu z innymi gmi-
nami mo¿na nazwaæ innowacyjnym, to musi go promowaæ w taki sposób,
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aby jak najwiêcej osób siê o nim dowiedzia³o. Ma³e i œrednie gminy powinny
w tym zakresie „podpatrzeæ” techniki i metody stosowane przez du¿e gminy.

 W budowaniu zdolnoœci innowacyjnych gmin i regionów w³adze publicz-
ne, dysponuj¹ szerok¹ palet¹ metod i narzêdzi stymulowania proinnowa-
cyjnych postaw i zasobów w regionie. Wœród nich pierwszoplanow¹ rolê
odgrywaj¹ instrumenty strategiczne, tworz¹ce i doskonal¹ce rozwi¹zania
systemowe. Umo¿liwiaj¹ one w³adzom regionalnym perspektywistyczne
i antypacyjne podejœcie do kreowania zdolnoœci innowacyjnych regionów,
zaœ podmiotom funkcjonuj¹cym w regionie dostarczaj¹ wiedzy i informacji
o procesach zachodz¹cych w œrodowisku regionalnym, u³atwiaj¹ adaptacjê
i ograniczaj¹ ryzyko dzia³ania w konkretnej przestrzeni.

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e gminy innowacyjne to takie, które
potrafi¹ umiejêtnie zarz¹dzaæ swoim potencja³em. W tym celu nale¿y umieæ
korzystaæ z doœwiadczeñ, wiedzy i umiejêtnoœci skumulowanych w prze-
sz³oœci. Wiele regionów nie jest w stanie samodzielnie rozwijaæ procesów
innowacyjnych, dlatego konieczne jest otwarcie siê na otoczenie i wzmac-
nianie powi¹zañ zewnêtrznych oraz relacji o charakterze publiczno-pry-
watnym, umo¿liwiaj¹cych rozwój mechanizmów absorpcji i dyfuzji innowa-
cji. Z kolei istniej¹ca typologia czynników jest list¹ d³ug¹ i nie ma charak-
teru enumeratywnego. Pokazuje perspektywy i kierunki rozwoju, jakie mog¹
podejmowaæ gminy, aby poprzez politykê innowacyjn¹ osi¹gn¹æ szersz¹ skalê
i dynamikê rozwoju regionalnego. W wymienionych kategoriach istniej¹
jednak obszary, w których gminy ju¿ obecnie bardzo dobrze sobie radz¹.
Przyk³ady dobrej praktyki innowacyjnej w polskich gminach s¹ faktami
wymagaj¹cymi promocji i upowszechnienia.

Przyk³ady dobrej praktyki innowacyjnego
zarz¹dzania w polskich gminach

Źród³ami wiedzy o dobrych praktykach innowacyjnych polskich gmin s¹:

• dokumentacja konkursów na najbardziej innowacyjn¹ gminê,
• zrealizowane badania naukowe innowacyjnoœci gmin w wybranych wo-

jewództwach,
• informacje o innowacjach zawarte na stronach internetowych gmin,
• charakterystyki najbardziej innowacyjnych polskich przedsiêbiorstw

prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie okreœlonych gmin.

Najwiêcej innowacyjnych rozwi¹zañ gminy wprowadzi³y w zakresie od-
nawialnych Ÿróde³ energii. Poni¿ej przedstawiono kilka przyk³adów tego
typu rozwi¹zañ wprowadzonych w polskich gminach.
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Przyk³adem mo¿e byæ gmina Janów Podlaski, która przeprowadzi³a
w 2008 roku modernizacjê gminnej kot³owni. Kot³y olejowe wymieniono
na opalane biomas¹17.

Kot³ownia o nominalnej mocy cieplnej 1200 kW (2 kot³y po 600 kW)
opalana s³om¹ zast¹pi³a dotychczasow¹ wyeksploatowan¹ kot³owniê ole-
jow¹. Kot³ownia produkuje energiê ciepln¹ dostarczan¹ sieci¹ ciep³ownicz¹
do trzech osiemnastorodzinnych budynków mieszkalnych, budynku Gmin-
nego Oœrodka Kultury, budynku Urzêdu Gminy, budynków Szko³y Podsta-
wowej i Gimnazjum Publicznego, budynku Oœrodka Zdrowia oraz remizy
stra¿ackiej. Dostarcza równie¿ ciep³o do nowo powsta³ego budynku hali
sportowej. 

Kolejnym przyk³adem rozwi¹zania w zakresie energii odnawialnej s¹
farmy wiatrowe w gminie Wilków (województwo opolskie). Z koñcem 2012
roku zosta³a oddana do u¿ytkowania Farma Wiatrowa P¹gów w wojewódz-
twie opolskim, o mocy 51 MW18. Farma sk³ada siê z najnowoczeœniejszych
i najwy¿szych turbin wiatrowych, jakie do tej pory zainstalowano w Polsce.
Energia elektryczna wyprodukowana na farmie oddawana jest do stacji
energetycznej w Oleœnicy, a transportowana podziemn¹ lini¹ kablow¹ WN
o niespotykanej dot¹d w kraju d³ugoœci ponad 22 km.

17 Źród³o: Janów Podlaski: Kot³ownia na biomasê – http://www.eko-gminy.pl/dobre-prakty-
ki-archiwum/luty-2011/126-janow-podlaski-kotlownia-na-biomase [dostêp 20.02.2015].

18 Źród³o:Farma wiatrowa P¹gów. Polenenergia – http://pepsa.com.pl/pl/strona/farma-wia-
trowa-pagow. [dostêp 20.02.2015].

Rys. 6. Farma wiatrowa w gminie Wilków
Źród³o: Farma wiatrowa P¹gów – http://www.wilkow.pl/764/farma-wiatrowa-pagow.html
(dostêp 5.02.2015r.)
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Dziêki tej inwestycji do kasy gminy Wilków co roku bêdzie wp³ywaæ po-
datek w wysokoœci 2% wartoœci budowli. Pieni¹dze uzyskane z podatku
pomog¹ w szeroko rozumianej modernizacji wszystkich so³ectw na terenie
gminy19.

Z kolei bardzo bogate doœwiadczenia zwi¹zane z pozyskiwaniem energii
ze Ÿróde³ odnawialnych posiada pomorska gmina Gniewino. To w³aœnie
energetyka w ci¹gu ostatnich kilku lat mia³a du¿y wp³yw na tempo roz-
woju gmin. Poni¿ej przedstawiamy informacje o najwa¿niejszych inwesty-
cjach ze Ÿróde³ odnawialnych:

1. Elektrownia Wodna ¯arnowiec – najwiêksza w Polsce elektrownia
szczytowo-pompowa. Jej budowê rozpoczêto w 1976 r. a uruchomienie
nast¹pi³o w 1983 r. Górny zbiornik elektrowni o powierzchni 122 ha
i pojemnoœci 13 mln metrów szeœciennych wybudowany zosta³ w miej-
scu dawnej wsi Kolkowo. Funkcjê dolnego zbiornika pe³ni Jezioro ¯ar-
nowieckie. Turbiny elektrowni o ³¹cznej mocy 716 MW uruchamiane s¹
zdalnie z Krajowej Dyspozycji Mocy w Warszawie.

2. Farma wiatrowa w Lisewie – czyli popularne „wiatraki”. Jest to zes-
pó³ 18 turbin wiatrowych o ³¹cznej mocy 10,8 MW. W 1991 r. powsta³a
tu pierwsza w Polsce nowoczesna turbina wiatrowa o wysokoœci 32,7 m
i mocy 150 kW, w 2005 r. oddano do u¿ytku 14 nowych turbin o wysoko-
œci 60 m i mocy po 600 kW. Trzy ostatnie – jak dot¹d – wiatraki posta-
wiono w 2007 r.

3. Ekologiczne ogrzewanie – ogrzewanie p³ywalni krytej w Gniewinie
zapewnione jest dziêki kolektorom s³onecznym na dachu oraz piecom
na zrêbki, które s¹ pozyskiwane ze znajduj¹cych siê na terenie gminy
ponad 70 ha plantacji wierzby energetycznej – roœliny, z której opa³
jest niezwykle efektywny, ponadto szybko ona odrasta i poch³ania szko-
dliwy dwutlenek wêgla20.

Hala sportowa w S³omnikach jest przyk³adem inwestycji realizowanej
z kampanii „Innowacyjna Polska 2010-2020”. Kampania ma na celu popu-
laryzacjê energooszczêdnych rozwi¹zañ architektonicznych w budynkach
u¿ytecznoœci publicznej oraz zachêcenie decydentów do ich realizacji. Akcja
obejmuje wszystkie 379 powiatów i 2749 gmin w Polsce. Inicjatorzy akcji
przedstawiaj¹ innowacyjne projekty energooszczêdnych hal sportowych oraz
przedszkoli, które mog¹ uzupe³niæ infrastrukturê edukacyjno-sportowo-

19 Źród³o: http://wilkow.pl/764/farma-wiatrowa-pagow.html [dostêp 15.02.2015].
20 Źród³o: http://sgpeo.pl/Energia_wodna,10 [dostêp 15.02.2015].
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-rekreacyjn¹ w gminach i powiatach. Kampania „Innowacyjna Polska 2010-
-2020” skierowana jest do w³adz samorz¹dowych oraz liderów regionalnych
i lokalnych struktur partyjnych na terenie ca³ego kraju.

Podsumowuj¹c mo¿na wskazaæ, ¿e odnawialne Ÿród³a energii mog¹ sta-
nowiæ istotny udzia³ w bilansie energetycznym poszczególnych gmin. Mog¹
przyczyniæ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego regionu,
a zw³aszcza do poprawy zaopatrzenia w energiê na terenach o s³abo rozwi-
niêtej infrastrukturze energetycznej. Jednak nale¿y siê zastanowiæ, czy tego
rodzaju dzia³ania faktycznie s¹ innowacjami w pewnym tego s³owa rozu-
mieniu. W ogólnym za³o¿eniu przyjêto, ¿e innowacja jest czymœ nowym –
unikatowym, co stanowi nie tylko wartoœæ dodan¹, ale równie¿ przyczynia
siê do wzrostu rozpoznawalnoœci regionu (gminy) i jej potencja³u gospodar-
czo-spo³ecznego. Analizowane w polskich gminach innowacje na poziomie
ekologii wydaj¹ siê nie byæ innowacjami sensu stricto, gdy¿ nie spe³niaj¹
wszystkich wskazanych powy¿ej przes³anek. Omówione rozwi¹zania naj-
czêœciej stanowi¹ transfer lub kopiê ju¿ wczeœniej zastosowanych rozwi¹-
zañ. Jeœli ju¿ s¹ nowe, to nie zawsze wp³ywaj¹ na wzrost rachunku ekono-
micznego gminy. Rozwi¹zania ekologiczne to przede wszystkim wartoœæ
dodana i element budowy wizerunku gminy. Jednak praktyka innych pañstw
i miast pokazuje, ¿e nie musi to byæ regu³¹. Gminy mog¹ wprowadzaæ praw-
dziwe innowacje. Dla poparcia tej tezy warto przedstawiæ inwestycjê, która
powstaje w centrum Kopenhagi, gdzie w 2016 roku powstanie nowoczesna
spalarnia odpadów, a na niej sztucznie naœnie¿ny oœrodek narciarski (rysu-
nek 6)21. Rozci¹gaj¹cy siê na dachu budynku stok o powierzchni 31 tys.
metrów kwadratowych zamiast œniegu bêdzie pokryty syntetycznym gra-
nulatem pochodz¹cym z recyklingu. Dziêki temu jazda na nartach bêdzie
mo¿liwa przez ca³y rok. Pomyœlano nawet o trasach dla narciarzy o ró¿-
nych stopniach zaawansowania, które bêd¹ poprowadzone tak¿e na dole.
Na górê bêdzie siê wje¿d¿aæ wind¹ poruszaj¹c¹ siê wzd³u¿ komina zak³adu,
a przy okazji ogl¹daæ, co dzieje siê w œrodku elektrowni. Na wysokoœci 100
metrów znajdzie siê platforma widokowa, a ca³y obiekt bêdzie otoczony
przez park z nartostrad¹, który po³¹czy zak³ad z pobliskim osiedlem miesz-
kalnym. Dodatkow¹ atrakcj¹ maj¹ byæ koliste k³êby pary wypuszczane przez
komin zak³adu, w nocy podœwietlane laserami. Ma to przypominaæ o zna-
czeniu recyklingu i o tym, ¿e nawet najnowoczeœniejsze zak³ady, takie jak
nowe Amagerforbraending, wytwarzaj¹ gazy spalinowe. Ca³oœæ ma byæ
oddana do u¿ytku w 2016 roku.

21 Źród³o:http://www.forbes.pl/czysty-zysk-trudnych-inwestycji,artykuly,157261,1,1html.
[dostêp: 29.01.2015].
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Rys. 7. Projekt nowoczesnej spalarni odpadów w centrum Kopenhagi
Źród³o: http://www.forbes.pl/czysty-zysk-trudnych-inwestycji,artykuly,157261,1,1.html
[dostêp: 29.01.2015].
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Przyk³ad ten pokazuje równie¿, jak niska jest œwiadomoœæ spo³eczna
innowacji. Gminy, które zdecydowa³yby siê na budowê takiej spalarni i przy-
gotowa³yby innowacyjny projekt nie tylko skorzysta³yby finansowo, ale mo-
g³yby równie¿ staæ siê bardzo atrakcyjnym terenem inwestycyjnym i spo-
³ecznym, co poci¹ga za sob¹ mo¿liwoœci rozwoju w takich obszarach,
jak mieszkalnictwo, edukacja, czy rekreacja. Po raz kolejny mo¿na podkre-
œliæ, ¿e polskie gminy w znacznej czêœci transferuj¹ rozwi¹zania, ale g³ów-
nie te, które nie wykorzystuj¹ faktycznego potencja³u innowacyjnoœci. Mog¹
siê one przyczyniaæ do podnoszenia atrakcyjnoœci inwestycyjnej, jednak
raczej bêd¹ ukierunkowane na rozwój spo³eczny regionu.

Doœæ powszechnym i ciekawym przyk³adem proinnowacyjnego zarz¹-
dzania, tym razem w zakresie promocji regionu, jest kreowanie unika-
towych produktów regionalnych. Innowacyjnoœæ zarówno takich dzia³añ
jak i samych produktów, opiera siê na fakcie, ¿e s¹ to produkty niepowta-
rzalne, które wyró¿niaj¹ siê na tle innych produktów. Ciekawe rozwi¹zania
w zakresie kreowania produktu regionalnego zastosowa³a gmina Pszczó³ki
z województwa pomorskiego.

Pszczelarstwo w gminie Pszczó³ki opiera siê na tradycjach i szczegól-
nych dla tych terenów roœlinnoœci i mikroklimacie. Efektem wieloletniej
dzia³alnoœci pszczelarzy jest wpisanie miodu pszczó³kowskiego na „Listê
produktów tradycyjnych”, prowadzon¹ przez Ministra Rolnictwa. Ponadto
w Pszczó³kach dzia³a jedna z najstarszych pasiek prowadzona przez Hen-
ryka Kamiñskiego. W gminie znajduje siê jedyne w województwie pomor-
skim, a mo¿e nawet i w Polsce, Muzeum Miodu. Jest to muzeum interak-
tywne, które poza zwiedzaniem pozwala odwiedzaj¹cym na „doœwiadcze-
nie” wielu miodowych przyjemnoœci. Mo¿na tu posmakowaæ ró¿nych ga-
tunków miodu, rozebraæ na czêœci i z³o¿yæ prezentowane eksponaty, „skrêciæ”
z wêzy w³asn¹ œwieczkê, a tak¿e zagraæ w grê planszow¹ „Pszczela Gmina”,
która prezentuje wszystkie miejscowoœci. Muzeum Miodu cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem, g³ównie dzieci i m³odzie¿y.

Dzia³alnoœæ zwi¹zana z miodem jest silnie promowana przez gminê
na zewn¹trz, w celu budowania marki gminy, a wszystkie elementy z tym
zwi¹zane s¹ w³¹czane do budowania wizerunku gminy. W tym zakresie
gmina przygotowuje specjalne wydawnictwa promuj¹ce, organizuje wizyty
wycieczek szkolnych w Muzeum Miodu oraz jest organizatorem œwiêta
miodu pszczó³kowskiego. Innym przyk³adem s¹ lipskie (województwo pod-
laskie) pisanki, które zosta³y wpisane na „Listê produktów regionalnych”
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi22. Dziêki publikacjom etnografów i dzien-
nikarzy oraz dzia³aniom promocyjnym pisanki z Lipska s¹ rozpoznawane

22 Źród³o: http://pszczolki.pl/index.php/start [dostêp: 29.01.2015].
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w ca³ej Polsce i na œwiecie. Wiele muzeów posiada w swojej kolekcji lipskie
pisanki. S¹ one obecne w wielu kolekcjach prywatnych.

W gminie Lipsk tradycja pisania pisanek jest wszystkim znana i kul-
tywowana. Tradycyjna metoda batikowa jest przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Wzornictwo inspirowane jest przyrod¹: s³oneczniki, gwiazdki,
palemki, k³oski, p³atki œniegu, paj¹czki, ga³¹zki i rozety. Dzieci w Lipsku
ju¿ od przedszkola poznaj¹ technikê i tradycyjne, proste wzornictwa.
Podczas warsztatów, w Muzeum czy Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury,
dzieci samodzielnie opisuj¹ pisanki i póŸniej zg³aszaj¹ je na konkurs.
Zawsze zdobywaj¹ nagrodê.

Zainteresowanie pisankarstwem rozszerza siê poza region podlaski.
W warsztatach bior¹ udzia³ dzieci i m³odzie¿ z ca³ej Polski. Pisankarstwa
ucz¹ siê równie¿ doroœli23.

Podsumowuj¹c krótk¹ charakterystykê wykorzystania produktów re-
gionalnych przez gminy nale¿y przede wszystkim podkreœliæ, ¿e maj¹ one
znaczny potencja³ innowacyjny. Same w sobie s¹ innowacj¹, a jednoczeœnie
przyczyniaj¹ siê do wzrostu atrakcyjnoœci regionu i aktywnoœci gospodarczej
oraz turystycznej. Nale¿y jedynie umiejêtnie nimi zarz¹dzaæ. Wszystkie te
elementy optymalnie wykorzystane pozwalaj¹ na rozwój spo³eczno-gospo-
darczy gminy.

Zakoñczenie

Przedstawione w niniejszym artykule przyk³ady ukaza³y, ¿e w³adze sa-
morz¹dowe w bardzo ma³ym zakresie maj¹ œwiadomoœæ na temat innowa-
cji i innowacyjnoœci. Jest to zaskakuj¹ce, w sensie negatywnym. Pokazuje,
¿e na poziomie administracji samorz¹dowej szczebla gminnego w rzeczywi-
stoœci trudno mówiæ o innowacyjnym zarz¹dzaniu, gdy¿ nawet najwa¿niej-
sze osoby w urzêdzie czêsto nie s¹ w stanie zidentyfikowaæ tego zagadnie-
nia w stosunku do w³asnego regionu.

Ogólnie w Polsce widoczna jest tendencja do polaryzacji innowacji, które
kumuluj¹ siê w wiêkszych oœrodkach. Jednoczeœnie aglomeracje takie jak:
Warszawa, Trójmiasto, Poznañ czy Wroc³aw, skupiaj¹ wiêksz¹ czêœæ rea-
lizowanych procesów innowacyjnych. Wiele badañ wykazuje równie¿,
¿e w strukturze kraju uwidacznia siê silny biegun rozwoju w postaci regio-
nów Polski Po³udniowej (Dolnoœl¹skie, Œl¹skie, Ma³opolskie), okreœlany mia-
nem „Autostrady Innowacji”24. Zaskakuj¹ca jest równie¿ mocna pozycja

23 Źród³o:http://dziennikpowiatowy.pl/lipskie-pisanki-znane-na-calym-swiecie.html [dostêp:
29.01.2015].

24 Źród³o: http://www.ec.europa.eu/enterprice/policies/entrepreneurship, [dostêp 3.03.2015].
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województwa pomorskiego, która znajduje potwierdzenie w wielu anali-
zach. Ich dzia³ania nastawione s¹ na wykorzystanie potencja³u tkwi¹cego
w regionie, ale równie¿ na budowanie szerokich relacji maj¹cych na celu
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Du¿e znaczenie w tym zakresie maj¹
równie¿ relacje miêdzynarodowe. Ma³e gminy, które wziê³y udzia³ w bada-
niu, nie dzia³aj¹ na tak¹ skalê, ale przede wszystkim nie posiadaj¹ takich
umiejêtnoœci. Problem bowiem polega na tym, ¿e polskie gminy dysponuj¹
potencja³em innowacyjnym, jednak nie umiej¹ go odpowiednio wykorzy-
stywaæ, a okres transformacji systemowej nie przyniós³ istotnych zmian
w tym obszarze. Równoczeœnie regionalny wymiar polityki innowacyjnej
w gminach jest stosunkowo nowym i s³abym obszarem aktywnoœci w³adz
samorz¹dowych. Niwelowanie dystansu rozwojowego polskich gmin wymaga
w pierwszej kolejnoœci dowaloryzowania potencja³u wewnêtrznego i uru-
chomienia endogenicznych zasobów regionalnych, wykorzystanie doœwiad-
czeñ, wiedzy i umiejêtnoœci skumulowanych w przesz³oœci. Konieczne jest
wydobycie „uœpionego” potencja³u i nadanie mu nowej wartoœci, w kontek-
œcie budowania przewagi konkurencyjnej w nowym wymiarze. Konieczne
jest nowe, innowacyjne spojrzenie na zarz¹dzanie gminnym potencja³em.

Szans¹ dla polskich gmin, niezdolnych w du¿ej mierze do innowacyjnego
zarz¹dzania, jest otwarcie siê na otoczenie i wzmacnianie powi¹zañ zew-
nêtrznych, umo¿liwiaj¹cych rozwój mechanizmów absorpcji i dyfuzji inno-
wacji. Mo¿liwoœæ trwa³ego, innowacyjnego rozwoju spo³eczno-gospodarcze-
go gmin uzale¿nione jest w znacznym stopniu od zdolnoœci absorpcji poten-
cja³u, elastycznoœci i umiejêtnoœci adaptacji struktur regionalnych. Istotne
znaczenie ma równie¿ œwiadomoœæ i kreatywnoœæ w³adz lokalnych, które
maj¹ decyduj¹cy wp³yw na kierunki i tempo rozwoju gmin.

Analizuj¹c perspektywy i kierunki rozwoju wykorzystania innowacyj-
nego zarz¹dzania w rozwoju polskich gmin, nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e wprowadzanie innowacji bezpoœrednio przez gminy (rozumiane
tutaj jako samorz¹dy) to jedno. Jednak nale¿y tak¿e wskazaæ na istotny
aspekt, jakim jest popieranie i wspieranie przez gminy innowacji realizo-
wanych przez sektor prywatny. Nale¿y mieæ tutaj œwiadomoœæ, ¿e wspó³-
praca w³adz samorz¹dowych z sektorem prywatnym mo¿e mieæ ogromne
znaczenie w zakresie kreowania innowacji, je¿eli jest odpowiednio prowa-
dzona. Chodzi tu przede wszystkim o stworzenie korzystnych warunków
dla rozwoju przedsiêbiorstw, które w swoim podstawowym dzia³aniu ukie-
runkowane s¹ na innowacje. Wsparcie gminy dla przedsiêbiorczoœci ma
bezpoœrednie prze³o¿enie na postrzeganie jej przez pryzmat wyników w³a-
œnie firm.

Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest umiejêtnoœæ pozyskiwania fun-
duszy na finansowanie dzia³añ innowacyjnych i szeroko pojêtego rozwoju.
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Przysz³oœciowym kierunkiem rozwoju systemu finansowego gmin w Polsce,
w obliczu ograniczonego zakresu dochodów samorz¹dowych, staje siê umie-
jêtne wykorzystanie instrumentów finansowych spoza zakresu finansów
publicznych. Kolejnym istotnym Ÿród³em wsparcia finansów publicznych
staj¹ siê œrodki unijne. Dziêki Unii Europejskiej otworzy³y siê przed pol-
skimi samorz¹dami nie tylko nowe wyzwania, ale i nowe mo¿liwoœci pozy-
skania unijnych funduszy na inwestycje infrastrukturalne. Fundusze te
pozwalaj¹ budowaæ i odnawiaæ istniej¹c¹ infrastrukturê oraz dostosowywaæ
j¹ do standardów unijnych – w szczególnoœci dotyczy to ochrony œrodowi-
ska, rozwoju edukacji, ochrony zdrowia i inwestycji drogowych, a wiêc sek-
torów które wymagaj¹ wysokich nak³adów finansowych. Umiejêtne pozy-
skanie i zarz¹dzanie dotacjami unijnymi u³atwia samorz¹dom utrzymanie
wysokiego stopnia realizowanych inwestycji, jak równie¿ wp³ywa na pod-
niesienie jakoœci ¿ycia mieszkañców.

Wyzwaniom wspó³czesnej gospodarki mog¹ sprostaæ jedynie regiony
posiadaj¹ce zdolnoœæ tworzenia proinnowacyjnych zasobów i postaw, kre-
owania œrodowiska innowacyjnego oraz wewn¹trzregionalnych mechani-
zmów adaptacji i uczenia siê. Polskie gminy, choæ widz¹ koniecznoœæ rozwoju
i podnoszenia konkurencyjnoœci w obszarze gospodarki i jakoœci ¿ycia miesz-
kañców, to jednak patrz¹ zbyt w¹sko na tê problematykê. Zarz¹dzanie po-
przez innowacje ci¹gle postrzegane jest w kategorii dzia³añ przedsiêbiorstw,
a nie nowoczesnego spojrzenia na region, jego potencja³, i przysz³y kieru-
nek rozwoju. Wydaje siê, ¿e minie jeszcze wiele lat, zanim w³adze samorz¹-
dowe bêd¹ w stanie budowaæ naprawdê konkurencyjne gminy wykorzystu-
j¹c koncepcjê innowacyjnego zarz¹dzania, swoj¹ pomys³owoœæ i i kreatyw-
noœæ, i przestan¹ jedynie kopiowaæ rozwi¹zania stosowane w innych gmi-
nach i regionach krajów Europy.
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INNOVATIVE MANAGEMENT AS DETERMINANT
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

OF COMMUNITY

Keywords: management, innovation, development, community.

Summary
Building a modern and competitive economy at the lowest level of local

government which are communes, requires innovative management which
would lead to the creation and transformation of knowledge into new products,
technologies or services. Today these skills decide about the market success
of both individual entities and entire regions. That is why creativity and activi-
ty of local authorities to undertake developmental activities characterized
by modernity and innovative management are such important factors. This is
confirmed by both the theoretical concepts, emphasizing that the construction
of sustainable development of the region is determined by the resources
and the ability to use innovation, also the author’s own research carried out
and based on the Polish municipalities confirms that. The challenges of mo-
dern economy can be met only by regions which have the ability to create pro-
innovative resources and attitudes, and which aim at creating an innovative
environment and intra-regional mechanisms for adaptation and learning.
Although Polish municipalities, see the need to develop and raise the competi-
tiveness of their economy and the quality of life of their inhabitants, they still
look too narrowly on these issues. Management through innovation is continu-
ously seen in the categories of business activities, rather than as a modern
view on the region, its potential, and the future direction of its development.
It seems that it will still be many years before the local authorities will be able
to build truly competitive municipalities and using the concept of innovative
management which is about ingenuity and creativity, and stop copying solu-
tions applied in other municipalities and regions of Europe.

Waldemar Kunz – magister ekonomii i pedagogiki, absolwent Studiów Dok-
toranckich Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu Gdañskiego, przedsiêbior-
ca, wieloletni praktyk samorz¹dowy. Od 2012 roku zwi¹zany z Wy¿sz¹ Szko³¹
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.



191

Waldemar Kunz: Innowacyjne zarz¹dzanie jako determinanta rozwoju...

Ewa MAEwa MAEwa MAEwa MAEwa MATUSKATUSKATUSKATUSKATUSKA

ZARZ¥DZANIE KOMPETENCJAMI
JAKO STRATEGIA OPARTA O WARTOŒCI

S³owa kluczowe: zarz¹dzanie kompetencjami, kompetencje kluczowe
organizacji, strategia organizacji, zarz¹dzanie wartoœciami.

STRESZCZENIE

Artyku³ zawiera propozycjê w³¹czenia metodologii zarz¹dzania kompe-
tencjami w ca³oœciowej strategii personalnej do ogólnej strategii dzia³ania
wspó³czesnej organizacji. Opisuje zwi¹zek kompetencji pracowniczych
i kompetencji organizacji zawarty w ca³oœciowym podejœciu do zarz¹dzania
kompetencjami w procesach kadrowych. Proponuje traktowaæ p³aszczyznê
wartoœci zdefiniowanych w unikatowym modelu kompetencji kluczowych
organizacji, jako predyktor jej sukcesu rynkowego i jednoczesnej satysfak-
cji zawodowej pracownika.

Wprowadzenie

Rozpoznanie preferencji i wartoœci wa¿nych dla klientów jest warun-
kiem istnienia ka¿dej organizacji, ale kluczow¹ rolê odgrywaj¹ tu równie¿
kompetencje i wartoœci reprezentowane przez jej pracowników – niemate-
rialne aktywa, które dzisiaj decyduj¹ o efektywnoœci pracy, innowacyjnoœci
i ogólnej produktywnoœci firm. Na prze³omie XX i XXI wieku konstatowane
jest zasadnicze przejœcie w ekonomii: „z epoki kapitalizmu finansowego
do wieku ludzi”1, ku tzw. „gospodarce opartej na wiedzy” (knowledge based
economy), co Peter Drucker uzasadnia nastêpuj¹co: „wiedza jest g³ównym

1 Hesketh A., Managing the value of your talent. A new framework for human capital
measurement. Valuing your Talent, Chartered Institute of Personnel and Development,
London 2014.
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Ÿród³em konkurencji dla osób i dla gospodarki ogólnej”2. Wskazuje to na
znaczenie kapita³u ludzkiego w strategiach zarz¹dzania, a tak¿e na klu-
czow¹ rolê zarz¹dzania kompetencjami w obszarze funkcji personalnej
nowoczesnej organizacji.

W polskich przedsiêbiorstwach trwa obecnie redefinicja roli i zadañ dzia-
³ów kadr na tle transformacji ogólnej filozofii strategii personalnej: od kon-
cepcji „zarz¹dzania zasobami ludzkimi” (ZZL, Human Resources Manage-
ment), do koncepcji „zarz¹dzania kapita³em ludzkim” (ZKL, Human Capi-
tal Management)3. W wymiarze funkcjonalnym oznacza to przechodzenie
komórek personalnych od roli reaktywnej i wspieraj¹cej (tradycyjny dzia³
kadr), do roli pro-aktywnej i partnerskiej (HR partnering). U pod³o¿a tej
zmiany le¿y postêpuj¹ca informatyzacja i automatyzacja powtarzalnych
czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ procesów kadrowych, coraz czêœciej dele-
gowanych na outsourcing, oraz rosn¹ca wœród osób zarz¹dzaj¹cych œwia-
domoœæ, ¿e przewaga konkurencyjna organizacji i jej szanse na innowacje
wynikaj¹ przede wszystkim z akumulacji tzw. „kluczowych kompetencji”
(key competencies). Kompetencje kluczowe organizacji s¹ pochodn¹ kom-
petencji zatrudnianych w organizacji pracowników (w tym – mened¿erów)
oraz zgromadzonego w firmie kapita³u relacyjnego.

Dla sukcesu organizacji niezbêdny jest dobór odpowiedniego „modelu
zarz¹dzania kompetencjami” opartego na wartoœciach, które wynikaj¹ z jej
misji, z celu powo³ania jej do ¿ycia. Zbyt czêsto w polskich organizacjach
zarz¹dzanie kompetencjami bywa traktowane fragmentarycznie i instru-
mentalnie – jako jedynie funkcja techniczna wspomagaj¹ca efektywnoœæ
procesów kadrowych. Zmiana tej perspektywy staje siê oraz bardziej pa-
l¹c¹ kwesti¹, zarówno w sektorze przedsiêbiorstw, jak i instytucji. Nie tylko
w œwietle systematycznego odp³ywu pracowników w wysokimi kompeten-
cjami do firm zagranicznych, ale przede wszystkim z uwagi na stale nisk¹
innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw. Podobnie jak preferencje klientów
przedsiêbiorstw s¹ coraz bardziej zdefiniowane i wymagaj¹ce, tak i rosn¹
oczekiwania spo³eczne w zakresie transparentnoœci i kompetencji pracow-
ników zarówno firm, jak i urzêdów. Dlatego te¿ zarz¹dzanie kompetencjami
to podstawa nowoczesnego zarz¹dzania organizacj¹, zarówno komercyjn¹,
jak i instytucjonaln¹.

2 Drucker P., The New Society of Organizations, Harvard Business Review, September-
-October 1992.

3 Por. Jamka B., Czynnik ludzki we wspó³czesnym przedsiêbiorstwie: zasób czy kapita³?
Od zarz¹dzania kompetencjami do zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011.
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Kompetencje pracownicze

Pojêcie „kompetencji pracowniczych”, stosowane w szerokim ujêciu4, jest
œciœle powi¹zane ze skutecznoœci¹ i sprawnoœci¹ wykonywania zadañ zwi¹-
zanych z prac¹. Obecnie pojêcie kompetencji stale poszerza swój zakres
i poza kompetencjami pracowniczymi, jako odrêbne, wyró¿niane s¹ kompe-
tencje: organizacyjne, stanowiskowe, kluczowe, zarz¹dcze, wspó³pracowni-
ków, itp.5 Tak¿e kompetencje pracownicze ujmowane bywaj¹ coraz szerzej
i znaczeniowo zaczynaj¹ zbli¿aæ siê do zakresu pojêcia „kapita³u ludzkie-
go”6, co wydatnie utrudnia ich specyfikacjê i analizê.

Kompetencje pracownicze (lub kompetencje zawodowe), postrzegane jako
prognostyk oczekiwanej wydajnoœci pracy, od zawsze by³y w centrum uwagi
w³aœcicieli i osób zarz¹dzaj¹cych, chocia¿ niegdyœ nie u¿ywano tego pojêcia7.
W odró¿nieniu od jednowymiarowego pojêcia „kwalifikacji’, pojêcie „kom-
petencji pracowniczych” kompleksowo ujmuje zachowania pracownika
w pracy, opisuj¹c je w trzech wymiarach: wiedzy, umiejêtnoœci i postaw8.
Sk³adniki tak rozumianych kompetencji to:

1) kwalifikacje – czyli wiedza zawodowa (knowledge) pracownika potwier-
dzona uzyskanymi dyplomami i certyfikatami oraz wynikaj¹ca z jego
doœwiadczenia zawodowego,

2) umiejêtnoœci (skills) – opanowane w ramach treningu zawodowego i zgro-
madzonego doœwiadczenia ¿yciowego,

3) postawy demonstrowane w pracy (attitudes) – bêd¹ce nawykami beha-
wioralnymi (efekt wczeœniejszej socjalizacji) oraz wynikaj¹ce z oddzia-
³ywania stosowanych wobec pracownika metod, technik i narzêdzi
zarz¹dzania w organizacji.

Źróde³ interpretacji z³o¿onej natury kompetencji i ich kluczowej roli
w globalnej efektywnoœci organizacji nale¿y poszukiwaæ w publikacjach
Davida McClellanda oraz Richarda Boyatzisa, którzy zaczêli u¿ywaæ po-
jêcia kompetencji dla opisu skutecznego zarz¹dzania mened¿erów i pod-
kreœlali znaczenie motywacji pracowników dla ogólnej produktywnoœci

4 W ujêciu w¹skim – prawnym, pojêcie kompetencji stosowane jest, jako formalne umoco-
wanie, uprawnienie do wykonywania okreœlonego rodzaju zadañ, decyzji, zobowi¹zañ itp.

5 Por. Oleksyn T. Zarz¹dzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 25.
6 Por. Jamka B. op. cit., 2011.
7 Najpowszechniej u¿ywanym pojêciem podobnym by³o ( i niestety stale bywa) pojêcie „kwa-

lifikacji”, które jest znacznie wê¿sze od pojêcia kompetencji.
8 Por. Filipowicz G., Zarz¹dzanie kompetencjami, Difin, Warszawa 2004, s. 17.
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firm9. McClelland w 1973 roku sformu³owa³ konkretne wnioski dla mene-
d¿erów w zakresie kszta³towania kompetencji pracowników, zalecaj¹c im:

• dostarczanie regularnych informacji zwrotnych o poziomie wydajnoœci
pracy pracownika (kluczowa rola feedback podczas oceniania pracy);

• d¹¿enie do zrozumienia powi¹zañ pomiêdzy zindywidualizowanymi
motywami a poziomem wydajnoœci pracy poszczególnych pracowników
(ró¿nicowanie bodŸców motywacyjnych);

• tworzenie zespo³ów wspieraj¹cych wzajemne uczenie siê podczas wyko-
nywania zadañ w pracy (praca zespo³owa, mentoring)10.

Szeroka perspektywa postrzegania kompetencji przyczyni³a siê do po-
wstania du¿ej liczby bardzo ró¿nych ujêæ definicyjnych, które akcentuj¹
b¹dŸ bardziej przedmiotowe podejœcie do kompetencji pracownika (postrze-
gaj¹c je jako zasób organizacji), b¹dŸ podejœcie bardziej podmiotowe
(postrzegaj¹c je jako zasób pracownika). Nie brakuje równie¿ takich po-
dejœæ, które próbuj¹ godziæ jednostkowy i organizacyjny punkt widzenia
na kompetencje pracownicze. Oto niektóre z nich:

• R. Boyatzis – definiuje kompetencje, jako „potencja³ istniej¹cy w cz³o-
wieku, prowadz¹cy do takiego zachowania, które przyczynia siê do za-
spokojenia wymagañ na danym stanowisku pracy ramach parametrów
organizacji, co z kolei daje po¿¹dane wyniki”11;

• Claude Levy-Leboyer – kompetencje to „zbiory zachowañ, które pewne
osoby opanowuj¹ lepiej ni¿ inne, co sprawia, ¿e w okreœlonej sytuacji
dzia³aj¹ one sprawniej”12;

• Rolf Arnold – „Kompetencje s¹ okreœlone podmiotowo i stawiaj¹ w cen-
trum uwagi raczej mo¿liwoœci rozwojowe i samo dzia³anie twórczej i in-
dywidualnej jednostki, a nie (jak w przypadku kwalifikacji) wykonanie
tylko okreœlonych zadañ (…) Dotycz¹ ca³ej osoby, a nie tylko jej wiedzy
czy umiejêtnoœci, rozci¹gaj¹ siê na system wartoœci i postawê, a nie
jedynie na posiadan¹ wiedzê”13;

9 D.C. McClelland, R.E. Boyatzis, Leadership motive pattern and long-term success
in management, „Journal of Applied Psychology”, 1982, 67(6), s. 737–743.

10 D.C. McClelland, Testing for competence rather than for „intelligence”. „American Psy-
chologist”, 1973, Nr 28(1), s. 3.

11 D.C. McClelland, R.E. Boyatzis, Leadership motive pattern and long-term success
in management, „Journal of Applied Psychology”, 1982, Nr 67, s. 737.

12 C. Levy-Leboyer, Kierowanie kompetencjami. Bilanse doœwiadczeñ zawodowych, Poltext,
Warszawa 1997, s. 32.

13 R. Arnold, Von der Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung. Neue Denkmodelle und
Gestaltungsansätze in einem sich verändernden Handlungsfeld  [w:] Arbeitsgemeinschaft
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• Anna Szczêsna i Tomasz Rostkowski – „Kompetencje to wszystkie cechy
pracowników – wiedza, doœwiadczenia, umiejêtnoœci, ambicje, zdolno-
œci, wyznawane wartoœci, style dzia³ania, których posiadanie, wykorzy-
stanie i rozwijanie przez pracowników umo¿liwia realizacjê strategii
firmy, w której s¹ zatrudnieni”14;

• Ma³gorzata Kossowska i Iwona So³tysiñska – „Pracownik kompetentny
to taki, który dziêki swojej postawie i celom osobistym bêdzie chcia³
i potrafi³ w³aœciwie wykorzystaæ nabyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci, tak by
doprowadziæ do jak najlepszej realizacji powierzonych mu zadañ”15;

• Aleksy Pocztowski – kompetencje to „to ogó³ w³aœciwoœci cz³owieka, które
tworz¹ zwi¹zek przyczynowo-skutkowy z osi¹ganymi przez niego wy-
sokimi lub ponadprzeciêtnymi efektami pracy, które maj¹ wymiar uni-
wersalny”16;

• Tadeusz Oleksyn – „Kompetencje pracownicze obejmuj¹: wewnêtrzn¹
motywacjê, uzdolnienia, predyspozycje, wiedzê, doœwiadczenie, prakty-
czne umiejêtnoœci, zdrowie i kondycjê, inne cechy psychofizyczne wa¿ne
z punktu widzenia procesów pracy, postawy i zachowania oczekiwane
w miejscu zatrudnienia, a tak¿e formalne uprawnienia do dzia³ania”17.

Opisane powy¿ej rozmaite koncypowanie przedmiotu kompetencji wy-
nika z nak³adania siê odmiennych perspektyw interdyscyplinarnych w uj-
mowaniu podstawowych charakterystyk „kompetencji” jako determinant
efektywnego dzia³ania cz³owieka w organizacji i odmiennych celów ich ana-
lizy18. Ten dylemat rozstrzyga propozycja postrzegania kompetencji pra-
cowniczych w perspektywie uczenia siê przez ca³e ¿ycie (life long learning)
wprowadzona bezpoœrednio w 2010 roku do zapisów nowej strategii rozwoju
Unii Europejskiej pt. Europa 2020 19 a wczeœniej, w 2006 r., zdefiniowana
w tzw. europejskich ramach odniesienia (European Qualification Frame –

Qualifikations-Entwicklungs-Management, Waxmann, Münster-New York-München-Ber-
lin 1997, s. 253–307.

14 A. Szczêsna, T. Rostkowski, Zarz¹dzanie kompetencjami [w:] Nowoczesne metody zarz¹-
dzania zasobami ludzkimi, pod red. T. Rostkowskiego, Difin, Warszawa 2004, s. 41.

15 M. Kossowska, I. So³tysiñska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 15

16 A. Pocztowski, Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. PWE, War-
szawa 2013, s. 153.

17 T. Oleksyn, op. cit., s. 25.
18 Ibidem, s. 17–35.
19 Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020. Strategia na rzecz

inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, Bruksela,
z dn. 03.03.201, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, [dostêp: 17.11.
2015].
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EQF )20. Te ostatnie (w Polsce wdra¿ane obecnie jako Polska Rama Kwali-
fikacji) wytyczy³y now¹ orientacjê w tworzeniu wszystkich programów edu-
kacyjnych, a wiêc równie¿ programów rozwoju kompetencji pracowniczych.
Jest to orientacja oparta na wyniku uczenia siê (outcome), a nie na wsadzie
edukacyjnym (input), ukierunkowana na efekty kszta³cenia, które musz¹
byæ zdefiniowane w³aœnie jako kompetencje. W ujêciu EQF kompetencje
sk³adaj¹ siê z trzech wymiarów: wiedzy, umiejêtnoœci i kompetencji spo-
³ecznych (osobistych). Swym zakresem obejmuj¹ tym samym: sferê rozwoju
poznawczego (wiedza nabyta i stale nabywana), sferê rozwoju operacyjnego
(umiejêtnoœci posiadane, rozwijane i nabywane) oraz sferê rozwoju osobo-
woœciowego (zmiennoœæ motywów dzia³ania tkwi¹cych w postawach, war-
toœciach, celach ¿yciowych, zainteresowaniach, itp.) Tym samym, obie per-
spektywy – zachowania pracownika podlegaj¹cego aktualnej obserwacji
przez mened¿erów oraz jego zachowania potencjalne (ukryte) – ³¹cz¹ siê.
Nie u³atwia to jednak wcale zarz¹dzania kompetencjami pracowniczymi,
gdy¿ wspó³czesnym „pracownikiem wiedzy” nie da siê skutecznie zarz¹-
dzaæ bez jego woli i wspó³pracy. Podsumowuj¹c, kompetencje pracownika
jako rezultat jego rozwoju zawodowego i osobistego wynikaj¹ z dwóch Ÿróde³
oddzia³ywania:
1) metod, technik i narzêdzi nowoczesnego systemu zarz¹dzania organi-

zacj¹, zw³aszcza w obszarze zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
2) œwiadomej aktywnoœci pracowników ukierunkowanej na uczenie siê

przez ca³e ¿ycie (long life learning) i planowanie w³asnych œcie¿ek roz-
woju zawodowego.

Kompetencje wszystkich pracowników tworz¹ zasadnicz¹ czêœæ zbior-
czego potencja³u kompetencji organizacji21. Dla zrozumienia warunków tej
relacji niezbêdne jest wskazanie punktów wspólnych i roz³¹cznych kompe-
tencji pracowników i kompetencji organizacji.

Kompetencje w strategii ZZL

Relacje kompetencji pracowniczych i kompetencji organizacji wydaj¹ siê
oczywiste, ale takimi nie s¹ z uwagi na niejednokrotnie rozbie¿ne motywy
jednostkowego i zespo³owego zachowania organizacyjnego. W ostatnich

20 Kompetencje kluczowe w uczeniu siê przez ca³e ¿ycie – europejskie ramy odniesienia –
za³¹cznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia siê przez ca³e ¿ycie, opublikowany w Dzien-
niku Urzêdowym Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006 r./L394.

21 T. Oleksyn, op. cit., s. 23.
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latach organizacje w Polsce coraz powszechniej tworz¹ modele kompeten-
cyjne, odpowiadaj¹ce ich celom strategicznym i posiadanej strukturze or-
ganizacyjnej. Ró¿ne zestawy kompetencji s¹ wymagane na ró¿nych stano-
wiskach pracy w organizacji, a poziom osi¹gniêty w poszczególnych zakre-
sach kompetencyjnych odzwierciedla status quo profesjonalizmu zawodo-
wego pracownika i przek³ada siê na unikatowe kompetencje ca³ej organizacji.
Tym samym, obie grupy kompetencji: kompetencje organizacji i kompeten-
cje pracowników wzajemnie siê przenikaj¹. S¹ one przedmiotem strate-
gicznego zarz¹dzania zasobami ludzkimi (SZZL) w organizacji i wyznaczaj¹
skorelowane i logicznie powi¹zane ze sob¹ zadania realizowane w poszcze-
gólnych procesach kadrowych (por. Rys. 1).

Rys. 1. Obszary zarz¹dzania kompetencjami w systemie ZZL
Źród³o: S. Nikodemska, Kompetencje od A do Z (cz.2) Profil i model kompetencji, „Per-
sonel i Zarz¹dzanie”, 2014, Nr 10 (295), s. 49.

Podczas rekrutacji i selekcji pracowników na nowe lub wakuj¹ce stano-
wiska pracy tworzone s¹ tzw. „profile kompetencyjne”. Wynik pracowniczej
oceny okresowej potencjalnie wskazuje na „luki kompetencyjne”, tj. na ob-
szary, w których pracownik powinien zaktualizowaæ lub doszkoliæ swoje
kompetencje zawodowe. Negatywna ewaluacja kompetencji pracownika
(zazwyczaj – wynik kilku ocen okresowych) czêsto jest powodem jego dere-
krutacji w formie zwolnienia z pracy. Triada podstawowych procesów ka-
drowych: rekrutacja – ocena – derekrutacja, to jednak¿e zdecydowanie zbyt
w¹skie ramy dla pe³nego wykorzystania potencja³u zarz¹dzania kompe-
tencjami w organizacji. Potrzebê holistycznego podejœcia do tematu kom-
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petencji w organizacji podkreœla T. Oleksyn: „zarz¹dzanie kompetencjami
stanowi podstawê dla ca³ego systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi”22.
Pracownicy – swoimi kompetencjami zawodowymi, zaœ mened¿erowie –
swoimi kompetencjami mened¿erskimi, jak i kompetencjami ich pracowni-
ków. Zintegrowany system ZZL, zgodny z przyjêt¹ ogóln¹ strategi¹ zarz¹-
dzania, powinien kszta³towaæ po¿¹dane z punktu widzenia organizacji jej
kluczowe kompetencje – tj. model kompetencji (por. Rys. 2).

22 Ibidem, s. 10–11.

Rys. 2. Zarz¹dzanie kompetencjami w strategicznym ZZL
Źród³o: E. Matuska, Competence Management in Frame of Human Capital Manage-
ment [w]: Managing diversity in the organization. Creativity – Competence – Knowledge
– Trust, pod red. A. Sokó³, Sciemcee, Londyn 2015, s. 68.

Kompetencje powinny byæ zintegrowane ze wszystkimi procesami ka-
drowymi oraz z ca³¹ polityk¹ doskonalenia zawodowego prowadzon¹ w or-
ganizacji23. Wymaga to zgodnoœci proponowanych modeli kompetencyjnych
ze strategi¹ statutow¹ czy biznesow¹ organizacji. Takie podejœcie do zarz¹-
dzania kompetencjami w organizacji oferuje szansê na satysfakcjê zawo-
dow¹ pracownikom, a jej samej – na ¿ywotn¹ szansê konkurencyjnoœci.
Warunkiem jest tu baza wartoœci, na których firma opiera swoj¹ koncepcjê
dzia³ania, wartoœci, które równie¿ sk³onny bêdzie podzielaæ ka¿dy jej pra-
cownik, co zamanifestuje swoim organizacyjnym zachowaniem dedykowa-
nym celom organizacji, z którymi on równie¿ siê uto¿samia.



199

Ewa Matuska: Zarz¹dzanie kompetencjami jako strategia oparta o wartoœci

Kompetencje jako Ÿród³o wartoœci

W koncepcji strategicznego ZZL pracownicy postrzegani jako zasób or-
ganizacji, wymagaj¹ ochrony przed eksploatacj¹ oraz inwestycji w ich roz-
wój. Strategie ZZL to jednak strategie przede wszystkim reaktywne – sku-
pione na monitorowaniu zmian sytuacji zewnêtrznej i wewnêtrznej doty-
cz¹cej zasobów ludzkich organizacji i na uruchamianiu odpowiednich reak-
cji na te zmiany. Dlatego, w praktycznych egzemplifikacjach, zarz¹dzanie
kompetencjami czêsto bywa ujmowane cz¹stkowo i zazwyczaj ogranicza
siê reakcji na wykryte „luki kompetencyjne”24. W tym w¹skim podejœciu,
typowym dla ZZL, zarz¹dzanie kompetencjami to dwa personalne procesy
zarz¹dcze: proces doboru i proces oceny kadr. To zdecydowanie ma³o w kon-
tekœcie mo¿liwoœci modelu kompetencji w firmie (por. Rys.1).

Ca³oœciowe spojrzenie na kompetencje oferuje koncepcja zarz¹dzania
kapita³em ludzkim, która dostrzega w pracownikach organizacji potencja³
tworzenia wartoœci25. Zgodnie z nim: „Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim
w organizacji polega na optymalnym lokowaniu w niej ludzi i ich zasobów
na pojawiaj¹cych siê sukcesywnie polach, na których mog¹ oni zidentyfiko-
waæ w³asne wartoœci, jako zgodne z nadrzêdn¹ strategi¹ organizacji i towa-
rzysz¹cym jej modelem biznesowym26. Pracownicy s¹ kapita³em, który od-
powiednio lokowany w organizacji, tworzy wartoœæ na podobnych zasadach
jak kapita³ finansowy. Zmienia to spojrzenie na integracjê biznesowych stra-
tegii ogólnych i personalnych – strategia personalna urasta do rangi stra-
tegii kluczowej27.

Inna jest te¿ rola dzia³u personalnego – HR (por. Tabela 1).
Œledzenie przyrostu/spadku potencja³u posiadanego kapita³u ludzkiego

w aspekcie strategicznego zarz¹dzania organizacj¹ ma kluczowe znaczenie.
Firma nie mo¿e tworzyæ efektywnych pro-aktywnych strategii biznesowych
(np. rozwoju nowych produktów/us³ug), czy personalnych (np. planuj¹c suk-
cesje na stanowiska mened¿erskie), nie weryfikuj¹c przes³anek sukcesu
tych¿e. Dlatego konieczny jest pomiar wartoœci kapita³u ludzkiego w two-
rzeniu nie tylko ju¿ otrzymanych, ale i antycypowanych rezultatów finan-
sowych firmy.

23 Montier R., Alai D., Kramer D., Measuring and evaluating: competency models develop
top performance, Training and Development, 2006, s. 47–50.

24 B. Jamka, op. cit., 2011.
25 W. Stotz, Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten

Mitarbeitern, München–Wien: Oldenbourg, 2007, s. 11.
26 A. Hesketh, Managing the value…, op. cit., s. 31.
27 P. Meyer-Ferreira, P. Human Capital strategisch eninsetzen. Modelle und Konzepte für

die Unternehmenspraxis,Luchterhand, Köln 2010, s. 36–38.
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Implikuje to nowy kierunek badañ w obszarze HR: „(…) w jaki sposób
strategiczne zasoby kapita³owe cz³owieka wytwarzaj¹ ró¿nie postrzegane
lub rzeczywiste wartoœci, w zale¿noœci od sposobu, w jakim s¹ one ³¹czone”28.
Pomiar spodziewanego „zwrotu z inwestycji” (ROI – Return of Investment)
w kapita³ ludzki stanowi wyzwanie dla liderów XXI wieku. Wiadomo tylko,
¿e prawdopodobnie nie mo¿e on byæ prowadzony zgodnie z zasadami wypra-
cowanymi w odniesieniu do pomiaru inwestycji w zasoby ludzkie, czy te¿
nawet w obszarze zarz¹dzania talentami. Zasady te s¹ zbyt linearne w ujmo-
waniu tak ró¿norodnego i dynamicznego zjawiska, jakim jest zasób kapita-

Tabela 1
Funkcja personalna w podejœciu ZZL oraz ZKL

Tradycyjny dzia³ HR – ZZL Nowoczesny dzia³ HR – ZKL

Skupia siê na optymalizacji stanu Zarz¹dza równomiernie
zatrudniania (rekrutacja/derekrutacja) wszystkimi procesami kadrowymi

U¿ywa prostych technik selekcji U¿ywa z³o¿onych technik selekcji,
i oceny pracowników analizy luki kompetencyjnej,

feedback, itp.

Nie jest zobligowany do definiowania Jest zobligowany do starannego
obiektywnych celów i kryteriów definiowania obiektywnych celów
dla wszystkich procesów kadrowych i kryteriów dla poszczególnych

procesów kadrowych

Nie ingeruje wprost w procesy grupowe Aktywnie modeluje procesy
w firmie grupowe w firmie

Samodzielnie odpowiada za integracjê Wraz z zarz¹dem tworzy programy
procesów kadrowe integracji procesów kadrowych

Fragmentaryczne zarz¹dzanie Ca³oœciowe zarz¹dzanie
kompetencjami kompetencjami
Dzia³a reaktywnie: skupia siê na reago- Dzia³a pro-aktywnie: skupia siê
waniu na zagro¿enia i mo¿liwie szybkiej na przewidywaniu ewentualnych
reakcji na ju¿ zaistnia³¹ sytuacjê zagro¿eñ i wczesnej interwencji

przed ich wyst¹pieniem

Zabezpiecza wartoœæ ekonomiczn¹ Zabezpiecza wartoœæ ekonomiczn¹
firmy firmy i wartoœci osobiste

pracowników

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie N. Higgins, Human capital management ver-
sus HR, 2010, https://www.coursehero.com/file/11212275/Similarities-Between-Hrm-and-
Hc2 [Internet, dostêp: 18.04.2015]

28 R.E. Ployhard, A.J. Nyberg, G. Reilly, M.A. Maltarich, Human Capital is Dead; Long Live
Human Capital Resources!, „Journal of Management”, 2014, Vol. 40, Nr 2, s. 393.
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³u ludzkiego, podlegaj¹cy g³ównie subiektywnie kontrolowanym czynnikom,
takim jak: aspiracje, cele ¿yciowe, system wartoœci pracownika. Deklaracje
pracownika na temat jego rzeczywistych aspiracji, czy celów ¿yciowych i ich
stopnia powi¹zania z celami firmy, oczywiœcie mog¹ (i na ogó³ s¹) byæ zbie-
rane podczas wywiadu selekcyjnego z potencjalnym pracownikiem, lub te¿
podczas prowadzenia rozmowy oceniaj¹cej z pracownikiem zatrudnionym.
Wartoœæ obiektywna tych¿e deklaracji jest weryfikowana przez akty obser-
wowalnego zachowania. Zachowanie organizacyjne pozwalaj¹ce szacowaæ
przysz³e zachowania pracownika29 uwidacznia najlepiej komponent posta-
wy zawarty w kompetencjach. Jest to jednak¿e komponent kompetencji
najs³abiej diagnozowalny, gdy¿ jego w³aœciwe rozpoznanie wymaga:

• posiadania w firmie narzêdzi w postaci trafnie dobranych deskryptorów
behawioralnych (tj. profili kompetencyjnych na stanowiskach i modelu
kompetencji kluczowych w organizacji);

• umiejêtnoœci profesjonalnego pos³ugiwania siê nimi jako technikami oceny
kompetencji pracowniczych przez specjalistów dzia³u personalnego.

Dlatego, w organizacji potrzebny jest adekwatny predyktor zbie¿noœci
przysz³ych zachowañ pracownika i jej celów strategicznych, w których pla-
nuje ona wykorzystaæ posiadany zasób kapita³u ludzkiego. Takim predyk-
torem mog¹ byæ wartoœci podzielane przez organizacjê i przez pracownika.
Wymagaj¹ one jednak wspólnej p³aszczyzny opisu, którym mo¿e byæ uszyty
na miarê organizacji (tailor made) model jej kompetencji kluczowych.

Zakoñczenie

Funkcja personalna w polskich organizacjach przechodzi obecnie
transformacjê z fazy zarz¹dzania zasobami ludzkimi do fazy zarz¹dzania
kapita³em ludzkim. Zmienia to w sposób zasadniczy podejœcie do zarz¹dza-
nia kompetencjami, które potencjalnie obejmuje wszystkie procesy kadrowe
i powinno byæ stosowane jako podejœcie ca³oœciowe w strategii personalnej,
a nie – jak zazwyczaj dotychczas – jedynie fragmentaryczne. Ponadto, ramy
kluczowych kompetencji organizacji mog¹ byæ u¿yteczne w ogólnym strate-
gicznym zarz¹dzaniu firm¹. Kompetencje posiadaj¹ wymiern¹ wartoœæ ryn-
kow¹ i powinny byæ przedmiotem ewaluacji. Realna mo¿liwoœæ oszacowa-
nia planowanego zwrotu z inwestycji w kompetencje pracowników istnieje
przy zastosowaniu dobrze zdefiniowanego modelu kompetencji kluczowych
organizacji. Model taki egzemplifikuje prawdopodobn¹ zbie¿noœæ wartoœci

29 Np. czy pracownik sprawdzi siê, jako cz³onek planowanego zespo³u projektowego.
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organizacyjnych i pracowniczych, i tym samym – pozwala przewidywaæ
wyst¹pienie rzeczywistego zaanga¿owania pracownika w aktywne osi¹ga-
nie celów organizacji.
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COMPETENCE MANAGEMENT AS A STRATEGY
BASED ON VALUES

Keywords: competence management, key competencies of the organization,
organizational strategy, management values.

Summary
The article points out the need to integrate competence management

methodology used for HR strategy with the process of building overall busi-
ness strategy. It demands the pass from HR approach to the concept of human
capital management (HCM). Competence management can be used for mana-
ging personnel processes and for a strategic management. The common plat-
form offer values desirable for organization. An author specifies the relation-
ship between employees’ competencies and key competencies of the organiza-
tion and how they both can be included in a strategic management. Compares
differences in personal function realized seen from the stand point of HR
and HCM to stress role of values. In conclusion the unique organization’s com-
petency model is summarized as a predictor both for its market success,
as well as for personal career satisfaction of the employees’.

Ewa Matuska – dr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Karola w Pradze,
mened¿er w spó³kach kapita³owych, ekspert projektów rozwoju kapita³u ludz-
kiego. Adiunkt w Wy¿szej Hanzeatyckiej Szkole Zarz¹dzania w S³upsku i wspó³-
pracownik Katedry Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w WSAiB w Gdyni.
Zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze zarz¹dzania kompetencja-
mi, psychologii zarz¹dzania oraz ekonomii behawioralnej.
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SKUTECZNOŒÆ DZIA£ANIA
PRZEDSIÊBIORSTWA

– CELE ZESPO£OWE I INDYWIDUALNE

S³owa kluczowe: cele, zespó³, strategia, skutecznoœæ.

STRESZCZENIE

Celem artyku³u jest odpowiedŸ na pytanie, czy mo¿na jednoczeœnie osi¹-
gn¹æ cele zespo³owe i indywidualne w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa nasta-
wionego na zysk (maksymalizacjê zysku). St¹d te¿ zasz³a koniecznoœæ wy-
jaœnienia pojêcia skutecznoœci oraz innych walorów sprawnego dzia³ania.
W obszarze metodycznym zastosowano model decyzyjny, na podstawie któ-
rego cz³onkowie zespo³u (gracze) wybieraj¹ najlepsze strategie dzia³ania,
aby osi¹gn¹æ cele zespo³owe i indywidualne. W celu optymalizacji procesu
decyzyjnego wprowadzono nowy termin – symboliczny punkt równowagi.
Na podstawie zachowania graczy i ich decyzji ustalono, ¿e cele zespo³owe
i indywidualne mog¹ byæ osi¹gniête jednoczeœnie w przedsiêbiorstwie nasta-
wionym na zysk. Z tym, ¿e cele zespo³owe s¹ dominuj¹ce. Maksymalizacja
zysku, jako nadrzêdny cel przedsiêbiorstwa, ogranicza osi¹gniêcie celów
indywidualnych w zespole – na wysokim poziomie co do wartoœci.

Wprowadzenie

Na ogó³ przyjmujemy, ¿e skutecznoœæ dzia³ania dotyczy osi¹gania celów.
A skutecznoœæ dzia³ania zespo³u lub innej dzia³alnoœci zorganizowanej zwi¹-
zana jest z osi¹ganiem celów formalnie ustalonych i przyjêtych do realizacji
na bazie okreœlonych parametrów, w tym w okreœlonym czasie. Cele indy-
widualne traktuje siê przy tym jako albo drugorzêdne i bez wiêkszego zna-
czenia dla wyniku koñcowego dzia³ania, np. zespo³u roboczego, albo te¿
maj¹ce okreœlone znaczenie, ale podporz¹dkowane w ca³oœci celom zespo³o-
wym. Czy zatem – w takim rozumieniu zale¿noœci pomiêdzy celami zespo³u
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jako ca³oœci a celami indywidualnymi cz³onków zespo³u – powstaje realne
zagro¿enie dla osi¹gniêcia celów tych pierwszych? Czy cele zespo³owe zo-
staj¹ osi¹gniête w ca³oœci, w ograniczonym zakresie, czy te¿ staj¹ siê nie-
mo¿liwe do osi¹gniêcia a priori? Gdzie wiêc, w tej architekturze mo¿liwych
dzia³añ i wariantów rozwi¹zañ, jest miejsce na osi¹gniêcie celów indywidu-
alnych? Wiele tego rodzaju stwierdzeñ czy pytañ zaprz¹ta obecnie umys³y
mened¿erów i specjalistów na wszystkich szczeblach zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem. Czy mo¿na pogodziæ cele zespo³owe i indywidualne w toku
prowadzonej dzia³alnoœci nastawionej na zysk? Czy maksymalizm przed-
siêbiorstwa zak³ada w ogóle – i ewentualnie w jakim zakresie – osi¹gniêcie
celów indywidualnych przez pracowników?

Celem artyku³u bêdzie zatem próba odpowiedzi na te i inne pytania.
Ze wzglêdu na wielow¹tkowoœæ podejmowanego tematu1, bêdzie on rozpatry-
wany w obszarze podejmowania decyzji, racjonalnoœci dzia³ania i teorii gier.

Skutecznoœæ jako wiod¹cy walor w dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa

Skutecznoœæ kojarzona jest g³ównie z celami, do których siê d¹¿y a na-
stêpnie je osi¹ga. Mo¿e dlatego u¿ywane s¹ wymiennie wyra¿enia typu:
dzia³anie skuteczne – dzia³anie celowe. W jednym i drugim przypadku d¹¿y
siê do osi¹gniêcia skutku zamierzonego, jakim jest cel dzia³ania. Aby jednak
postawione cele osi¹gn¹æ, niezbêdne s¹ do tego energia oraz koncentracja
ze strony mened¿erów i pozosta³ych pracowników zorganizowanych w pro-
cesie tworzenia okreœlonego wyniku u¿ytkowego dla przedsiêbiorstwa.
Wyjaœniæ zatem wypada oba te terminy. „Energia to zapa³ podsycany osobi-
stym zaanga¿owaniem. To si³a, która pcha mened¿era do przodu, pozwala
pokonywaæ przeszkody i dotrzymywaæ napiêtych terminów”2. To si³a wew-
nêtrzna nadaj¹ca dzia³aniu okreœlon¹ dynamikê, w przeciwieñstwie, a jed-
noczeœnie w uzupe³nieniu do stanu koncentracji na okreœlonym zadaniu.
„Koncentracja to nic innego jak umiejêtnoœæ skupienia uwagi na jakimœ
celu i konsekwencja w d¹¿eniu do jego osi¹gniêcia”3. W przypadku koncen-
tracji mamy do czynienia raczej ze statycznym, ale tak¿e wywa¿onym spo-
sobem postêpowania. Skutecznoœci dzia³ania nale¿y zatem upatrywaæ

1 S. P³oski, Etyka w biznesie poœród strategii wygrywaj¹cych  [w:] Zarz¹dzanie bezpieczeñ-
stwem w sektorze publicznym i biznesie, red. T. Bia³as, M. Grzybowski, J. Tomaszewski,
WSAiB, Gdynia 2009, s. 195–204.

2 H. Bruch, S. Ghoshal, Wystrzegaj siê zapracowanych mened¿erów, „Harvard Business
Review Polska”, 2003, kwiecieñ, s. 56.

3 Ibidem.
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w umiejêtnym ³¹czeniu obu tych kategorii spo³ecznych, które razem wziête
mog¹ wydatnie wspomóc proces wyznaczania celów i ich osi¹gania. Na tej
podstawie przypisaæ te¿ komuœ mo¿emy znaczn¹ skutecznoœæ w dzia³aniu
lub jej brak.

Skutecznoœæ jest tak¿e zwi¹zana z innymi walorami sprawnego dzia³a-
nia. Do wa¿niejszych nale¿y zaliczyæ korzystnoœæ i ekonomicznoœæ. Terminy
te bardzo szczegó³owo wyjaœnia nauka o prakseologii. Natomiast w ogól-
nym ujêciu, korzystne dzia³anie ma wówczas miejsce, o ile dochodzi do uzy-
skania jakiejkolwiek korzyœci iloœciowej b¹dŸ jakoœciowej, choæby najmniej-
szej. Dlatego te¿ ka¿de dzia³anie skuteczne jest tak¿e dzia³aniem korzyst-
nym. Przyk³adowo, wejœcie przedsiêbiorstwa z produktem na nowe rynki
skutkuje zwiêkszeniem sprzeda¿y ogó³em.

Ekonomicznoœæ zaœ jest miar¹ nieco bardziej z³o¿on¹. W tym przypadku
zachodzi koniecznoœæ odniesienia siê zarówno do uzyskanego wyniku koñ-
cowego z dzia³alnoœci, jak równie¿ nak³adu poniesionego. Wynik dodatni
wskazuje na wystêpowanie ekonomicznoœci dzia³ania, co jednak nie musi
oznaczaæ ekonomicznoœci satysfakcjonuj¹cej. Ujemny zaœ wynik oznacza
jej brak lub znacz¹cy niedostatek. W uzupe³nieniu opisu ekonomicznoœci
warto dodaæ, ¿e mo¿e ona przybieraæ formê oszczêdnoœci lub te¿ wydajnoœci.
Zale¿y to jednak od przyjêtego punktu odniesienia, czy to – odpowiednio –
nak³adu poniesionego, czy te¿ wyniku u¿ytkowego z dzia³alnoœci. Stwier-
dzenie, ¿e dzia³anie skuteczne jest w ka¿dym przypadku ekonomiczne, nie
jest stwierdzeniem prawdziwym. Na przyk³ad, prowadzenie walki cenowej
przedsiêbiorstwa z konkurentem na rynku, mimo nawet os³abienia tego
konkurenta, daje ni¿szy dochód jednostkowy ze sprzeda¿y towaru.

Wa¿ne zatem jest to, aby dostrzegaæ powy¿sze miary sprawnego dzia³a-
nia w prowadzonej dzia³alnoœci biznesowej oraz zale¿noœci wystêpuj¹ce
miêdzy nimi i odpowiednio na nie reagowaæ. Na tej podstawie mo¿na bo-
wiem budowaæ plany, projekty i programy dzia³ania nastawione na wynik
koñcowy przedsiêbiorstwa, zarazem skuteczny, ale te¿ korzystny i ekono-
micznie uzasadniony.

Atrybuty iloœciowe zespo³u i jego dzia³ania

Wed³ug Petera Druckera praca na ogó³ toczy siê w przedsiêbiorstwie
w zespo³ach zadaniowych. „Tylko nieliczni z nas pracuj¹ w pojedynkê i osi¹-
gaj¹ sukcesy. Znakomita wiêkszoœæ osi¹ga sukcesy pracuj¹c w grupach”4.
Obie formy pracy przynosz¹ zamierzony skutek, jakim jest osi¹gniêcie

4 P. Drucker, Jak zarz¹dzaæ samym sob¹, „Harvard Business Review Polska”, 2003, marzec,
s. 50.
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celów dzia³ania, obie jednak wymagaj¹ ró¿nego podejœcia, tak w kwestii
planowania, organizowania, motywowania, jak i kontroli wyników. Obie te
formy daj¹ te¿ mo¿liwoœæ osi¹gania celów indywidualnych.

Pole aktywnoœci zespo³owej jest wyznaczane na podstawie ustalonych
celów, przyjêtych zasad postêpowania, czy te¿ kryteriów wyboru uznanych
w danym okresie za priorytetowe. Temu winni siê podporz¹dkowaæ uczest-
nicy pracy zespo³owej. Ten swoisty przymus ekonomiczny i organizacyjny
jednoczeœnie, jest akceptowany, co oznacza, ¿e cele zespo³u stoj¹ w nad-
rzêdnoœci w relacji do celów indywidualnych. Nie musz¹ one byæ tak¿e wza-
jemnie sprzeczne, dlatego te¿ poszczególne elementy organizacji (zespo³u),
w procesie synergii dzia³añ, przyczyniaj¹ siê do powodzenia ca³oœci, a wiêc
osi¹gania celów grupowych i indywidualnych jednoczeœnie. W jakim jed-
nak zakresie i na jakich warunkach cele indywidualne s¹ akceptowane
przez zespó³? Pytanie to jest kluczowe w kwestii skutecznoœci, korzystnoœci
i ekonomicznoœci dzia³añ zespo³u jako ca³oœci oraz osób dzia³aj¹cych w jego
ramach i w interesie tego zespo³u oraz w³asnym.

Podporz¹dkowanie celów indywidualnych celom zespo³u wynika nie tylko
z formalnych i organizacyjnych uwarunkowañ, ale te¿ pozycji i si³y oddzia-
³ywania jednostki na grupê, której to pozycja i si³a jest wypadkow¹ dotych-
czasowego zaanga¿owania i osi¹gniêtych wyników. Pierre Bourdieu twier-
dzi na przyk³ad, „¿e pierwszy ruch nie zale¿y od nas, zale¿y od nas co naj-
wy¿ej ruch drugi”5. Zatem jednostka dzia³aj¹ca w zespole winna dopaso-
waæ siê do istniej¹cych warunków pracy zespo³owej i reagowaæ odpowiednio,
tzn. przedstawiaæ w³asne cele mo¿liwe do osi¹gniêcia. Praktyka tego ro-
dzaju jest wskazana z kilku powodów. Po pierwsze, w interesie grupy le¿y
osi¹ganie okreœlonych celów, co bez znacz¹cego zaanga¿owania wszystkich
osób w zespole jest w jakimœ stopniu obarczone ryzykiem. Po drugie, zespó³
w swoj¹ dzia³alnoœæ ma wpisan¹ racjonalnoœæ gospodarowania zasobami,
co oznacza, ¿e przy danym nak³adzie pracy d¹¿y siê do maksymalizacji
wyniku koñcowego, b¹dŸ te¿ przy danym wyniku koñcowym, starania ze-
spo³u id¹ w kierunku minimalizacji nak³adu poniesionego. Oba sposoby
realizacji zadañ i osi¹gania celów zak³adaj¹ wiêc uwzglêdnienie tak¿e inte-
resów poszczególnych jednostek danego zespo³u. I po trzecie, dzia³anie
i osi¹ganie celów le¿y w naturze ka¿dego – i tego pracuj¹cego w pojedynkê,
i tego dzia³aj¹cego w zespole. Tak wiêc, wiêcej w nas jest z praktyka, ani¿eli
teoretyka. Stwierdzenie, ¿e jesteœmy praktykami w trzech czwartych na-
szych dzia³añ6, mo¿e sugerowaæ chêæ osi¹gniêcia wszelkich celów, zarówno

5 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2001, s. 125.

6 Ibidem, s. 120.
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zespo³owych jak i indywidualnych. St¹d wynika równie¿ potrzeba budowa-
nia relacji i obustronnego oddzia³ywania zespo³u na jednostki wchodz¹ce
w jego sk³ad i poszczególnych jednostek na zespó³. Czy mo¿na zatem prak-
tycznie to zjawisko przedstawiæ? Spróbujemy to uczyniæ na przyk³adzie.

Praktyka dzia³ania zespo³u i osi¹gania celów

Praktyka dzia³ania zespo³u, w sensie ogólnym, sk³ada siê z trzech pod-
stawowych elementów:
1) okreœlenie celu,
2) podjêcie decyzji,
3) okreœlenie skutecznoœci dzia³ania.

Cel to okreœlone zamierzenie, co do iloœci i jakoœci dobra, które chcemy
osi¹gn¹æ i mo¿emy oceniæ w danym okresie.

Decyzja stanowi zatwierdzony sposób postêpowania, poparty rachun-
kiem ekonomicznym i nadaj¹cy moc sprawcz¹ okreœlonemu dzia³aniu.

Skutecznoœæ wyra¿a dzia³anie, w wyniku którego osi¹gniête zostaj¹ cele.
Te trzy elementy praktycznego dzia³ania, uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie,

determinuj¹ dzia³anie zespo³u i jego wyniki w danym okresie. Wyniki
w tym sensie nale¿y rozpatrywaæ jako wyniki zespo³owe oraz indywidualne,
a w ramach indywidualnych jako wyniki kooperacji b¹dŸ konkurencji wew-
nêtrznej. Oznacza to wystêpowanie w zespole pierwiastków wspó³pracy
i rywalizacji, które nadaj¹ pracy zespo³owej bardziej realny wymiar. Dotyczy
to ró¿nych obszarów dzia³alnoœci zespo³u, m.in. okreœlenia pola aktywnoœci
ekonomiczno-spo³ecznej, podzia³u pracy, wyników pracy – iloœciowych i ja-
koœciowych oraz rozdzielnictwa korzyœci materialnych i niematerialnych.
Dlatego cele, decyzje i dzia³ania stanowi¹ podstawê rozwoju zespo³u w wy-
miarze ekonomicznym oraz rozwoju indywidualnego cz³onków zespo³u
w wymiarze spo³ecznym.

Model decyzyjny – g³ówne za³o¿enia

Podejmowanie decyzji indywidualnych, a w nastêpstwie tego uzyskanie
wyników koñcowych, winno byæ poddane okreœlonemu wzorcowi postêpo-
wania, przyjêtemu za w³aœciwy z punktu widzenia stawianych celów i ich
osi¹gania. Takim wzorcem mo¿e byæ model decyzyjny, okreœlaj¹cy cele mo¿-
liwe do osi¹gniêcia, warunki wspó³pracy, proces planowania, wzajemne re-
lacje wewn¹trz zespo³u. Dla naszych potrzeb pos³u¿ymy siê modelem decy-
zyjnym w nastêpuj¹cej formie:
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Przedstawiony model zak³ada udzia³ w grze decyzyjnej dwóch stron,
przynale¿nych do tego samego zespo³u, realizuj¹cego wspólne cele, ale te¿
cele indywidualne. Mo¿liwe decyzje do podjêcia œwiadcz¹ albo o wspó³pracy
przy realizacji zadañ (W1, W2), albo o rywalizacji w ramach zespo³u (R1, R2),
lub te¿ stanach poœrednich (W1, R2; W2, R1). Model jest w³aœciwy dla gry
kooperacyjnej ze wzglêdu na pracê zespo³ow¹, wyp³aty o sumie niezerowej
oraz wieloetapowy charakter.

Pola aktywnoœci dla podejmowanych decyzji przez obie strony (graczy),
maj¹ nastêpuj¹ce charakterystyki:
1) pole (W1, W2), okreœla maksymalny wynik zespo³owy (4 pkt). Obaj

gracze 1 i 2 d¹¿¹ do wspó³pracy,
2) pola (W1, R2; W2, R1), okreœlaj¹ maksymalny wynik indywidualny jed-

nej ze stron (3 pkt), oraz jednoczeœnie minimalny wynik indywidualny
drugiej strony (0 pkt). Jeden gracz upatruje korzyœci dzia³aj¹c w poje-
dynkê, nie podejmuje przy tym wspó³pracy. Drugi gracz wychodzi nato-
miast z propozycj¹ wspó³pracy, ale jej nie otrzymuje i dlatego rezygnuje
z dzia³ania w pojedynkê,

3) pole (R1, R2), okreœla minimalny wynik zespo³owy (2 pkt). Obaj gracze
dzia³aj¹ wy³¹cznie w pojedynkê, nie podejmuj¹ wspó³pracy.

Ka¿de pole gry (aktywnoœci ekonomicznej i spo³ecznej), okreœla zatem
wynik (wyp³ata), na skutek podjêtego œwiadomie wyboru okreœlonej strate-
gii przez obu graczy i w perspektywie wielokrotnego podejmowania decyzji.

W celu dalszego rozszerzenia opisu modelu decyzyjnego, warto przy-
toczyæ w tym miejscu stwierdzenie J. Nasha odnoœnie do podejmowanych
przez graczy wyborów strategii dzia³ania. „Ka¿dy gracz wybiera najlepsz¹
strategiê, zak³adaj¹c, ¿e pozostali równie¿ wybrali swoje najlepsze strate-
gie”7. Stwierdzenie to jest s³uszne, zosta³o udowodnione matematycznie,
ma te¿ sporo zastosowañ praktycznych. Stwierdzenie to jednak dotyczy gry
decyzyjnej o charakterze konkurencyjnym, o sumie zerowej, posiadaj¹cej
tzw. punkt równowagi (optimum gry), oraz powtarzalnej.

7 S. Nasar, Piêkny umys³, Albatros, Muza, Warszawa 2002, s. 96.

Strategie W2 R2

W1 2,2 0,3

R1 3,0 1,1

Rys. 1. Model decyzyjny
Źród³o: opracowanie w³asne.



211

Sergiusz P³oski: Skutecznoœæ dzia³ania przedsiêbiorstwa – cele zespo³owe...

W przypadku modelu przez nas prezentowanym wystêpuj¹ zasadnicze
ró¿nice. Gra ma charakter kooperacyjny z zasady, dotyka bowiem aspek-
tów pracy zespo³owej, jest gr¹ o sumie niezerowej. Pozosta³e cechy s¹ po-
dobne, tj. posiadanie punktu równowagi oraz powtarzalnoœæ decyzji. Dlatego
w grze kooperacyjnej, o sumie niezerowej stwierdziæ nale¿y, ¿e ka¿dy gracz
wybiera najlepsz¹ strategiê dla siebie i/lub zespo³u, uwzglêdniaj¹c najlepsze
wybory strategii przez innych, tak¿e dotycz¹ce korzyœci indywidualnych
i/lub zespo³owych. Dopuszczalne jest nieuwzglêdnianie stanowiska drugiej
strony, obarczone jest to jednak wiêkszym ryzykiem z gry.

Z pocz¹tku sytuacja opisana wydaje siê byæ nierozstrzygniêta. Jednak
w rzeczywistoœci tak nie jest. Po dokonaniu bowiem wyboru co do tego,
w czyim interesie wybieramy najlepsz¹ strategiê (indywidualnym, zespo³o-
wym), nasze dzia³anie staje siê œciœle ukierunkowane. Aby uœciœliæ to za-
gadnienie, wprowadzimy do opisu dane liczbowe, charakteryzuj¹ce, tzw.
wyp³aty, stawki w grze czy te¿ cele do osi¹gniêcia.

I tak pierwsze pole w modelu decyzyjnym (2,2) okreœla, ¿e ka¿dy wybiera
najlepsz¹ strategiê dla zespo³u, bez wzglêdu na to jak¹ strategiê wybierze
druga strona. W wyniku takiego podejœcia otrzymujemy parê strategii wspó³-
praca-wspó³praca i maksymaln¹ korzyœæ punktow¹ w grze.

Nastêpne drugie pole decyzyjne (0,3) okreœla sytuacjê, w której jedna
ze stron (pierwszy gracz), podejmuje najlepsz¹ strategiê dla zespo³u
z uwzglêdnieniem tego, jak¹ strategiê podejmie druga strona (drugi gracz).
W tym przypadku mamy do czynienia ze stanowiskiem uzgodnionym przez
obie strony w zespole, b¹dŸ tylko poczynionym za³o¿eniem przez pierwsze-
go gracza – mo¿liwoœci realizowania celów indywidualnych przez drugiego
gracza, przy czym za³o¿enie to nie ma ju¿ charakteru planowanego, obar-
czone jest zatem ryzykiem zwi¹zanym z osi¹ganiem celów zespo³owych.
Rozstrzygniêciem tego podejœcia jest para strategii: wspó³praca-rywaliza-
cja, oraz minimalna wartoœæ punktowa jednej ze stron i jednoczeœnie mak-
symalna drugiej. Rywalizacja w tym sensie winna byæ rozumiana jako prak-
tyka kontrolowana, tzn. przewidywalna i akceptowana.

Pole trzecie w macierzy decyzyjnej (3,0) okreœla sytuacjê, w której pierw-
szy gracz podejmuje najlepsz¹ strategiê indywidualn¹ z uwzglêdnieniem
tego, jak¹ strategiê podejmie drugi gracz. Sytuacja ta mo¿e przypominaæ
poprzedni¹, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e w tym przypadku pierwszy gracz zak³ada
akceptacjê swoich celów indywidualnych przez innych cz³onków zespo³u.
Mo¿e to mieæ charakter tak¿e uzgodniony b¹dŸ przewidywalny z du¿ym
prawdopodobieñstwem wyst¹pienia zgody na realizacjê celów indywidual-
nych. Mo¿e wyst¹piæ jednak realne poró¿nienie w zespole w ocenie efek-
tywnoœci wyniku zespo³owego i odst¹pienie od porozumienia dotychczas
zawartego. Nie mo¿na zatem i w tym przypadku mówiæ o braku ryzyka
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w procesie podejmowania decyzji. Rozstrzygniêciem dla tego podejœcia
jest para strategii rywalizacja-wspó³praca oraz maksymalna wartoœæ punk-
towa dla jednej strony i minimalna dla drugiej.

Ostatnie czwarte pole w modelu decyzyjnym (1,1) jest polem szczegól-
nym. Ka¿da bowiem ze stron wybiera najlepsz¹ strategiê indywidualn¹,
bez wzglêdu na to, jak¹ strategiê podejmie druga strona. Nie ma wiêc tu
mowy o uzgodnieniu wspólnej polityki dzia³ania na rzecz zespo³u b¹dŸ re-
alizacji interesów tylko jednej ze stron. Cel zespo³u nale¿y zatem rozpatry-
waæ wy³¹cznie jako sumê osi¹gniêæ indywidualnych, a w tym konkretnym
przypadku najni¿sz¹ z mo¿liwych do osi¹gniêcia. Otrzymujemy zatem parê
strategii rywalizacja-rywalizacja i najni¿szy wynik zespo³owy. Pierwiastki
rywalizacji w zespole wystêpuj¹ tu wiêc w czystej formie. Czy taki wynik
jest satysfakcjonuj¹cy dla zespo³u? Czy pokrywa siê z celami zamierzony-
mi zespo³u? Jak rzutuje on na dalsz¹ wspó³pracê w zespole? Spróbujemy
odpowiedzieæ na te pytania.

Czy para strategii rywalizacja-rywalizacja jest satysfakcjonuj¹ca dla ze-
spo³u? OdpowiedŸ brzmi: nie. Zarówno od strony iloœciowej, jak i jakoœcio-
wej, mo¿liwy do uzyskania wynik jest niesatysfakcjonuj¹cy. Przypomnijmy
w tym miejscu, ¿e indywidualnie gracz mo¿e uzyskaæ od 0 do 3 pkt. w ka¿-
dym etapie decyzyjnym, zaœ zespo³owo od 2 do 4 pkt. Uzyskany wiêc wynik
po 1 punkcie dla ka¿dego gracza, oraz 2 punkty dla zespo³u, sytuuje uzy-
skane wartoœci w dolnych przedzia³ach punktowych, a w przypadku zespo³u
w ostatnim z nich. Trudno wiêc mówiæ w tej sytuacji o satysfakcji z uzyska-
nego wyniku co do iloœci.

Je¿eli chodzi o jakoœæ w dzia³alnoœci zespo³owej, to traktowaæ j¹ nale¿y
jako trwa³oœæ wspó³pracy, czego skutkiem jest osi¹ganie zamierzonych ce-
lów, tak zespo³owych, jak i indywidualnych przez poszczególnych graczy.
Tak rozumiana jakoœæ nie jest równie¿ satysfakcjonuj¹ca w tym przypad-
ku. Obustronna bowiem rywalizacja uniemo¿liwia uzyskanie wy¿szych zdo-
byczy punktowych i w powa¿nym stopniu utrudnia powrót do wspó³pracy
obu stronom, b¹dŸ nawi¹zanie tej wspó³pracy. Mo¿emy zatem dopowiedzieæ,
¿e wynik zespo³u w ujêciu iloœciowym, tj. minimalny, nie pokrywa siê z cela-
mi okreœlonymi przez zespó³. Powinien byæ on zatem poprawiony na mocy
solidniejszych relacji pomiêdzy cz³onkami zespo³u.

Jeœli zaœ chodzi o odpowiedŸ na pytanie, jak wynik uzyskany rzutuje na
dalsz¹ wspó³pracê w zespole, nale¿y stwierdziæ ¿e ka¿dorazowe pojawienie
siê w pracy zespo³owej relacji typu: rywalizacja-rywalizacja, musi sk³aniaæ
do g³êbszego namys³u i postawienia pytania – dlaczego tak siê dzieje?
Czy dlatego, ¿e cele indywidualne s¹ tak istotne, czy mo¿e stoj¹ w sprzecz-
noœci z celami zespo³owymi, a mo¿e zespó³ nie wypracowa³ jeszcze skutecz-
nych, korzystnych i ekonomicznych procedur wspó³pracy w dzia³aniu.
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Jakakolwiek by³aby to przyczyna, praca zespo³owa opiera siê na funda-
mencie wspó³pracy i wysi³kach czynionych do jej utrwalenia.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pewien aspekt w rzeczonej sprawie. Otó¿
chodzi o tzw. punkt równowagi8. W opisywanym modelu decyzyjnym jest to
pole (1,1). O ile w grze konkurencyjnej spe³nia on swoje zadanie, wyznacza
bowiem granice bezpieczeñstwa dla uzyskanych wartoœci indywidualnych
wszystkich zainteresowanych, o tyle w grze kooperacyjnej powinien budziæ
nasze zastrze¿enia. Oczywiœcie nie przes¹dza on o zmianie charakteru gry
z kooperacyjnej na konkurencyjn¹, poniewa¿ co do zasady praca zespo³owa
wymaga wspó³pracy. Ale te¿ nie daje on poczucia bezpieczeñstwa w toku
prowadzonej dzia³alnoœci zespo³owej. Mo¿e byæ np. oznak¹ kryzysu w zespole
i pocz¹tkiem prac naprawczych w jego dalszej dzia³alnoœci albo uniemo¿li-
wiaæ dalsz¹ wspó³pracê i osi¹ganie wspólnych celów. Nie mo¿e byæ jednak
w pracy zespo³owej punktem odniesienia dla podejmowanych decyzji w d³u¿-
szym okresie. Nie spe³nia kryteriów bezpieczeñstwa w pracy zespo³owej,
nie jest celem, nie utrwala pozytywnych relacji w zespole. Jest natomiast
przyczynkiem do dyskusji o potrzebie ustanowienia innego, symbolicznego
punktu równowagi, spe³niaj¹cego oczekiwania zespo³u w zakresie realizo-
wanych zadañ i osi¹ganych celów.

Symboliczny punkt równowagi okreœla zatem najlepsz¹ strategiê dla ze-
spo³u wybran¹ przez ka¿dego gracza, przy za³o¿eniu, ¿e pozostali gracze
te¿ wybior¹ najlepsz¹ strategiê dla zespo³u. Jeœli jeden tylko gracz zasto-
suje siê do powy¿szej zasady, uzyskujemy pewnoœæ, ¿e otrzymany wynik
nie bêdzie wynikiem minimalnym co do wartoœci. A w przypadku zastoso-
wania siê obu graczy, bêdzie to wartoœæ maksymalna. Symboliczny punkt
równowagi, w naszym przyk³adzie punkt (2,2), jest wartoœci¹, od której
mo¿na odst¹piæ w uzasadnionych warunkach, tj. w interesie jednego z gra-
czy (osi¹gniêcia celów indywidualnych). Proces ten nie mo¿e mieæ jednak
charakteru ci¹g³ego, gdy¿ w d³u¿szym okresie zak³óca osi¹ganie celów ze-
spo³owych. Symboliczny punkt równowagi spe³nia wiêc kryteria bezpieczeñ-
stwa dla pracy zespo³owej, mo¿e stanowiæ cel zamierzony, utrwala pozy-
tywne relacje w zespole. Nie gwarantuje jednak 100% skutecznoœci w dzia-
³aniu, tj. przy podejmowaniu decyzji w ramach zespo³u.

8 W przypadku braku punktu równowagi w grze decyzyjnej du¿o trudniej jest o wypraco-
wanie wspólnego stanowiska. Zachodzi potrzeba u¿ycia strategii mieszanych jako œrodka
w procesie racjonalnego podejmowania decyzji. S. P³oski, Racjonalnoœæ wyborów strategii
dzia³ania w warunkach konfliktu interesów gospodarczych – wyniki eksperymentu
[w:] Konkurencyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw na rynku UE, nr 2, red. A. Zamojska-
-Adamczak, T. Czerwiñska, W. Golnau, T. Jurkiewicz, R. P³oska, UG, Sopot 2006, s. 187–
–198.
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Ocena skutecznoœci dzia³ania zespo³ów zadaniowych

Przedstawiony model decyzyjny by³ stosowany przez autora wielokrot-
nie w okresie ostatnich 3-4 lat. Adresowany by³ do zarz¹dzaj¹cych ma³ymi
i œrednimi przedsiêbiorstwami oraz do mened¿erów i specjalistów z ró¿-
nych obszarów wiedzy, tj. finansów, informatyki, logistyki i zarz¹dzania
projektami.

Na podstawie przyjêtych za³o¿eñ merytorycznych i formalnych oraz osi¹-
gniêtych wyników z gry (pracy zespo³owej), mo¿na spróbowaæ oceniæ poziom
wspó³pracy w zespo³ach, stopieñ osi¹gniêcia celów indywidualnych i zespo-
³owych, a tak¿e samo zjawisko rywalizacji w pracy zespo³owej.

Do g³ównych zatem wniosków jakoœciowych i iloœciowych9 nale¿y zali-
czyæ nastêpuj¹ce:
1) w pracy zespo³owej przewa¿aj¹ starania do osi¹gania celów zespo³owych.

Najwiêcej przypadków odnotowa³o osi¹gniêcie celów zespo³owych (70-90%),
2) wystêpuje akceptacja ze strony zespo³ów do osi¹gania celów indywidu-

alnych, pod warunkiem jednak osi¹gniêcia tak¿e celów zespo³owych
(10-20%),

3) maj¹ miejsce przypadki nieosi¹gania obu celów, zarówno indywidual-
nych, jak i zespo³owych (5-10%).

Z powy¿szych danych wynika, ¿e wspó³praca w zespo³ach prowadzona
by³a nale¿ycie. Wysoki procent osi¹gniêcia celów zespo³owych jest tego efek-
tem. Dodatkowo otwarcie zespo³ów na cele indywidualne te¿ jest zjawi-
skiem godnym podkreœlenia.

Poza tym interesuj¹cy jest fakt wystêpowania przypadków nieosi¹gniê-
cia zarówno celów zespo³owych, jak i indywidualnych. Niski wskaŸnik pro-
centowy jest wskaŸnikiem pozytywnym, niemniej w pracy zespo³owej nale¿y
liczyæ siê z realnym wystêpowaniem tego rodzaju rozwi¹zania. Warto wiêc
okreœliæ, ju¿ w pocz¹tkowej fazie realizacji zadañ, mo¿liwe korzyœci do osi¹-
gniêcia, zarówno przez zespó³, jak i poszczególne jednostki wchodz¹ce
w jego sk³ad.

9 Wartoœci iloœciowe odnoœnie do celów indywidualnych i zespo³owych, zosta³y podane sza-
cunkowo, ze wzglêdu na wystêpowanie szeregu czynników zale¿nych, tj. ró¿n¹ cennoœæ
korzyœci, niejednoznacznoœæ stanowiska w sprawie ustalenia celów, lub brak wyboru stra-
tegii dzia³ania. Skutkowa³o to brakiem dodatkowych danych do uœciœlenia wyników i ich
publikacji. Celem autora nie by³ jednak dok³adny pomiar zjawiska, a jedynie poznanie
jego istoty, oraz przetestowanie na tej podstawie sprawnoœci dzia³ania modelu decyzyjnego.
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Zakoñczenie

W pocz¹tkowej czêœci artyku³u postawione zosta³y dwa pytania, kluczo-
we dla podjêtego tematu. Dla przypomnienia: czy mo¿na pogodziæ cele ze-
spo³owe z indywidualnymi w dzia³alnoœci nastawionej na zysk oraz czy
maksymalizm przedsiêbiorstwa zak³ada osi¹ganie celów indywidualnych.

Na podstawie modelu decyzyjnego oraz wyników uzyskanych w procesie
jego zastosowania mo¿emy stwierdziæ, ¿e cele indywidualne i zespo³owe da
siê pogodziæ w dzia³alnoœci nastawionej na zysk. Jest bowiem miejsce dla
celów indywidualnych w przypadku osi¹gania celów zespo³owych. Cele ze-
spo³owe dominuj¹ cele indywidualne, ale ich nie wykluczaj¹. Musz¹ byæ
one jednak osi¹gniête w pierwszej kolejnoœci, przed celami indywidualny-
mi, b¹dŸ równolegle w tym samym czasie.

Na drugie pytanie odpowiemy negatywnie. Maksymalizm przedsiêbior-
stwa niestety wyklucza osi¹gniêcie celów indywidualnych. Dodajmy, ¿e cho-
dzi tu o cele indywidualne, tzw. rozwojowe – na wysokim poziomie co do
wartoœci. Natomiast cele indywidualne ulokowane na niskim poziomie ak-
ceptacji wliczone s¹ w bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa i s¹ osi¹gane
za przyczyn¹ celów nadrzêdnych czyli zespo³owych. Trudno jest zbilanso-
waæ cele zespo³owe i indywidualne w taki sposób, aby uzyskaæ dla nich
efekt typu max-max. Wynik maksymalny z jednej strony wyklucza uzyska-
nie wyniku maksymalnego z drugiej. Tylko odst¹pienie od celu maksymal-
nego ze strony zespo³u mo¿e przynieœæ osi¹gniêcie celów indywidualnych
na wy¿szym poziomie wartoœci. Jednoczeœnie wy¿sze wyniki indywidualne
daj¹ te¿ wy¿szy wynik zespo³owy. Zamiast wiêc maksymalizowaæ cele
i wyniki przedsiêbiorstwa, mo¿e lepszym rozwi¹zaniem jest próba optyma-
lizacji tych wielkoœci. Inaczej mówi¹c, chodzi o racjonalne gospodarowanie
zasobami w d³u¿szym okresie.
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THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY
– TEAM AND INDIVIDUAL GOALS

Keywords: goals, team, strategy, effectiveness.

SUMMARY
The aim of this article is to answer the question of whether you can simulta-

neously achieve the objectives of team and individual in the company’s for pro-
fit (maximization of profit). Therefore , it was necessary to clarify the concept
of effectiveness, as well as other advantages smooth operation. In the area
of methodical decision-making model was used based on which team members
(players) choose the best strategies to achieve team and individual goals. In
order to optimize the decision-making process introduced a new term – a sym-
bolic point of equilibrium. On the basis of the behavior of players and their
decisions it determined that team and individual goals can be achieved at the
same time in the company a profit. With that team goals are dominant. Profit
maximization as the primary aim of the company, reduced the achievement
of individual goals the team, a high level of value.

dr Sergiusz P³oski – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wy¿szej
Szko³y Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
Zainteresowania naukowe dotycz¹ zarz¹dzania procesami, oraz problematyki
podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwie.
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DOKTORAT OTWIERA DROGÊ
NIE TYLKO DO ŒWIATA NAUKI

S³owa kluczowe: wiedza, nauka, fakty, metody badañ, osobliwoœæ nauk
spo³ecznych, wartoœci, pasja.

STRESZCZENIE

Wed³ug International Standard Classification of Occupations publiko-
wanych przez specjalistów Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie
doktorat jest pi¹tym i najwy¿szym stopniem wykszta³cenia wspó³czesnego
cz³owieka. Otwiera mu drogê nie tylko do tajemniczego œwiata nauki.
Pomaga tak¿e cz³owiekowi kszta³towaæ wysokie kwalifikacje specjalisty.

Opracowanie wartoœciowej pracy doktorskiej jest trudnym wyzwaniem.
Trzeba siê starannie przygotowaæ do podjêcia tego zadania. Artyku³ uczy,
co trzeba wiedzieæ o faktach i metodach badañ. Uczy tak¿e jak zorganizo-
waæ proces badañ, by osi¹gn¹æ cel w planowanym czasie. Refleksje ujête
w artykule podpowiadaj¹ tak¿e i to, ¿e mo¿na przygotowaæ bardzo dobry
doktorat bez nadmiernego wysi³ku.

Wstêp

W okresie wspó³czesnej gospodarki globalnej nast¹pi³y g³êbokie zmiany
w metodach edukacji. Jedn¹ z tych zmian jest wzrost popytu na prace dok-
torskie. W krajach zachodnich w latach siedemdziesi¹tych XX wieku ludzie
pragn¹cy pozyskaæ kwalifikacje wysokiej klasy specjalistów w gospodarce
i sektorze publicznym zaczêli anga¿owaæ swój czas i pieni¹dze podejmuj¹c
badania dla uzyskania tytu³ów doktora. W Polsce przedtem i obecnie dok-
toraty s¹ ustawowym wymogiem zatrudnienia w dzia³ach nauki i w dydak-
tyce szkó³ wy¿szych.
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W 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Wy¿szej Szko³y Admi-
nistracji i Biznesu zorganizowano Studium doktoranckie. Autorka niniej-
szego opracowania w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15
przygotowa³a szeœciogodzinny wyk³ad dla doktorantów o metodologii ba-
dañ w naukach spo³ecznych. Niniejsze opracowanie napisano dla dwóch
celów. Pierwszy – dla wzbogacenia wiedzy o tematach omawianych na wy-
k³adach i uzupe³nienia wiedzy, dla której zabrak³o czasu na spotkaniach.
Drugi – dla wzmocnienia motywacji doktorantów do zrealizowania podjêtej
decyzji czyli do opracowania interesuj¹cej, u¿ytecznej i twórczej dysertacji
z nauk spo³ecznych. Podjêcie badañ przez doktoranta, ich wykonanie
oraz opracowanie wyników nie jest zadaniem ponad si³y, jeœli siê zna ele-
mentarne warunki i zasady pracy naukowej. Ich zastosowanie czyni bada-
nia atrakcyjn¹ osobist¹ przygod¹, rozwija kwalifikacje zawodowe i wzbo-
gaca zasoby wiedzy naukowej.

Treœæ opracowania ujêto w szeœciu rozdzia³ach:

• produktem finalnym doktoratu jest wiedza naukowa,
• kryteria oceny prac doktorskich jako opracowañ naukowych,
• uniwersalne i indywidualne metody stosowane w naukach œcis³ych i spo-

³ecznych,
• osobliwoœæ metod badawczych w naukach spo³ecznych,
• wartoœci wyzwaniem dla badañ spo³ecznych,
• znaczenie pasji w pracy badawczej.

Wiedza naukowa finalnym produktem doktoratu

Pierwszy rozdzia³ uzasadnia twierdzenie, ¿e koñcowym produktem dok-
toratu jest wiedza naukowa. Ukierunkowuje uwagê czytelnika na temat
czym ró¿ni siê wiedza naukowa od innych rodzajów wiedzy. Drugi rozdzia³
odpowiada na pytanie czym siê charakteryzuje wiedza naukowa.

Nie potrafimy sformu³owaæ jednoznacznej definicji wiedzy. Dlatego z licz-
nych definicji s³ownikowych wybieramy takie, które nas najbardziej prze-
konuj¹. Doœæ czêsto wybiera siê dwie definicje: „wiedza to zespó³ przekonañ
zgodnych z rzeczywistoœci¹”1 i „wiedza to zasób wiadomoœci, które ludzie
zdobywaj¹ i przekazuj¹ nastêpnym pokoleniom”2.

W bogatych zasobach ró¿norodnej wiedzy ludzkoœci znajduje siê stosun-
kowo ma³o wiedzy naukowej. Dlatego doktorant musi siê nauczyæ odró¿-

1 S. Skorupka, H. Auderska, Z. £empicka (red.), Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, PWN,
Warszawa 1968, s. 891.

2 M. Bañko (red.), Inny s³ownik jêzyka polskiego PWN, PWN, Warszawa 2000, s. 1001.
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niaæ wiedzê naukow¹ od innych rodzajów wiedzy. Ta umiejêtnoœæ bardzo
u³atwia wybór i realizacjê tematu doktorskiego.

Dla u³atwienia czytelnikowi odpowiedzi na pytanie, czym jest wiedza,
przedstawiamy w tym rozdziale trzy Ÿród³a informacji: subiektywn¹ wiedzê
filozofów, koncepcjê Karla Poppera i koncepcjê Ernesta Nagla.

Twierdzenia filozofów staro¿ytnej Grecji wyra¿one w aforyzmach3 zawie-
raj¹ bardzo odmienne odpowiedzi na pytanie, czym jest wiedza. Dla Hera-
klita „wiedza jest drugim s³oñcem dla tych, którzy j¹ posiadaj¹”. Dla Ajschy-
losa „nie ma gorszego z³a od s³ów, które k³ami¹”. Demokryt zwraca uwagê
na to, ¿e „istniej¹ dwa rodzaje wiedzy – wiedza prawdziwa, której Ÿród³em
jest rozum oraz wiedza nieprawdziwa, której Ÿród³em s¹ zmys³y”. Ten filozof
uwa¿a, ¿e „rozumowe poznanie dobra prowadzi cz³owieka do zadowolenia
i pogody ducha”. Eurypides twierdzi, ¿e „jêzyk prawdy jest z natury prosty”.
Niezwyk³¹ myœl znajdujemy u Plutarcha – „z wszystkich ludzkich rzeczy
tylko wiedza jest nieœmiertelna”. Dla Filipona „wiedza jest lekarzem duszy”.
Palmas podkreœla, ¿e „by napisaæ jak¹œ myœl, potrzebne jest myœlenie”.

Filozof, który zapocz¹tkowa³ epokê europejskiego Oœwiecenia to Kar-
tezjusz, który w swoim twierdzeniu „myœlê, wiêc jestem” uzasadni³ tezê,
¿e umys³ ludzki jest najwa¿niejszym sk³adnikiem osobowoœci cz³owieka.
Hume przedstawi³ argumenty dla twierdzenia, ¿e „ciemnoœæ jest cierpie-
niem umys³u”. Ciemnoœæ, czyli brak wiedzy, ignorancjê uwa¿a³ za najwiêksz¹
u³omnoœæ cz³owieka. Dla Juliana Aleksandrowicza, lekarza i naukowca,
„wiedza stwarza nadziejê”. Micha³ Heller zwraca uwagê na to, ¿e „tworz¹c
wiedzê, czyli uprawiaj¹c jak¹œ naukê, trzeba zwracaæ uwagê na sprawy
dobra i z³a”4. Jan Pawe³ II analizuj¹c ujêcie Kartezjusza wskazuje, ¿e myœl
tego autora wymaga pewnej korekty. Uzasadnia, ¿e myœl prawid³owo sfor-
mu³owana powinna byæ zapisana w nastêpuj¹cy sposób – „jestem, wiêc my-
œlê”. „Myœl” tworzy rozum, a rozum jest jedn¹ cz¹stk¹ w z³o¿onej, wielowy-
miarowej strukturze osobowoœci cz³owieka. Dlatego na pierwszym miejscu
powinno siê znaleŸæ s³owo „jestem”.

W cytowanych wypowiedziach filozofów dostrzegamy, ¿e wiarygodna
wiedza ma bardzo wysok¹ wartoœæ. Mo¿e byæ s³oñcem dla cz³owieka, dawaæ
zadowolenia i pogodê ducha, jest nieœmiertelna, leczy duszê, daje cz³owie-
kowi nadziejê. Maj¹ oni œwiadomoœæ tego, ¿e wiedza mo¿e byæ prawdziwa
i b³êdna, dobra i szkodliwa, wzmacniaj¹ca cz³owieka i niszcz¹ca go. Wiedzê
b³êdn¹ nazywa siê pseudowiedz¹.

Od doktoranta wymaga siê wiedzy obiektywnej, udowodnionej empirycz-
nie lub innymi metodami. Gdy siê przygotowuje doktorat, trzeba poznaæ

3 N. Chadzinikolau, Aforyzmy Greków, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 1989.
4 M. Heller, Jak byæ uczonym, Znak, Kraków 2009, s. 11.
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istniej¹c¹ wiedzê o wybranym temacie. Trzeba umieæ oceniaæ jej wiarygod-
noœæ, aby odrzuciæ wiedzê b³êdn¹. Umiejêtnoœæ odró¿niania wiedzy wiary-
godnej od wiedzy zak³amanej to podstawowe pytanie Hamletowskie dla dok-
toranta. Pomoc uzyska od promotora. Uzyska j¹ tak¿e od autorów licznych
publikacji. Trzeba je poznaæ, aby wybraæ odpowiedni¹ ksi¹¿kê dla analizo-
wanego tematu

W polskim dorobku publikacyjnym mamy bardzo bogat¹ literaturê
o metodach badañ. Tworzyli j¹ tacy autorzy jak Kazimierz Ajdukiewicz,
Kazimierz Twardowski, Jerzy Turski, Tadeusz Kotarbiñski, Ludwik Krzy-
wicki, Stanis³aw Ossowski, Micha³ Heller, Adam Podgórecki, Henryk Sto-
nert, Jaros³aw Rudniañski, Julian Aleksandrowicz, Józef M.Bocheñski,
Klemens Szaniawski, Czes³aw Znamierowski i inni. Mamy tak¿e sporo pu-
blikacji zagranicznych, przet³umaczonych na jêzyk polski, w których poœwiêca
siê wiele uwagi warunkom i metodom badañ. Tak¿e w nich znajdujemy
refleksje dotycz¹ce odró¿niania wiedzy b³êdnej od prawdziwej. Szczególnie
interesuj¹ce s¹ dwie publikacje – Karla Poppera i Ernesta Nagla. Warto je
poznaæ.

Karl Popper5 w ksi¹¿ce opublikowanej w Wiedniu w 1934 roku w jêzyku
niemieckim, a w Polsce w 1977 roku, dzieli ogromne zasoby wiedzy ludzkiej
na trzy rodzaje. Te rodzaje wiedzy wyszczególnione ni¿ej nazywa œwiatami:

• wiedza o rzeczywistym œwiecie, wolnym od interwencji cz³owieka. Jest
to wiedza œcis³a, naukowa, obiektywna, oparta na prawach fizyki i me-
todach matematycznych,

• wiedza subiektywna tworzona przez mêdrców i filozofów bez metod ma-
tematycznych, wykorzystuj¹cych logikê, osobiste doœwiadczenia i wiedzê
zdroworozs¹dkow¹,

• wiedza intersubiektywna, gromadzona przez ludzi w ich pamiêci, w ksi¹¿-
kach, w bibliotekach, w pamiêci komputerów. Tê wiedzê tworz¹ liczni
ludzie i oni te¿ j¹ popularyzuj¹. Przestaje ona byæ w³asnoœci¹ twórców
a staje siê w³asnoœci¹ ludzi, którzy j¹ u¿ytkuj¹. Nie mo¿na jej zniszczyæ
ani wycofaæ z obiegu. Gdy ludzie w zasobach tej wiedzy znajduj¹ b³êdy,
staraj¹ siê je eliminowaæ.

Wed³ug Micha³a Hellera6 Karl Popper bardzo du¿¹ rolê przypisuje wie-
dzy intersubiektywnej. Jest autorem tego s³owa. Istota intersubiektywno-
œci wiedzy polega na tym, ¿e ludzkoœæ wytworzy³a pewien œwiat wiarygod-
nych idei, naukowych teorii, procedur postêpowañ badawczych, jêzyka itp.

5 K. Popper, Logika odkrycia naukowego. Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1977.

6 M. Heller, Usprawiedliwienie wszechœwiata, Wydawnictwo Znak, Kraków 1984, s. 33.
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i ten œwiat do pewnego stopnia zdoby³ sobie autonomiê, wyzwoli³ siê
spod w³adzy swoich autorów, sta³ siê now¹ rzeczywistoœci¹, któr¹ mo¿na
badaæ i tworzyæ teorie na temat jej struktury. Œwiat ten nazwa³ „wiedz¹
bez wiedz¹cego podmiotu”. Ta wiedza jest bardzo ró¿norodna, bo w niej,
jak w wielkim spichlerzu zgromadzone s¹ liczne wartoœciowe informacje
zdobyte przez ludzkoœæ. Jest to wiedza bez podmiotu, gdy¿ nie jest w³asno-
œci¹ ¿adnego cz³owieka ani instytucji. Jest to wiedza wspólna, a jej noœni-
kiem jest nie tyle ludzki mózg, lecz ksi¹¿ki i czasopisma oraz inne zbiory
informacji. Popper ten œwiat nazywa trzecim œwiatem.

W 1970 roku Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie wyda³o
ksi¹¿kê Ernesta Nagla pod tytu³em Struktura nauki 7. Publikacja ta zawie-
ra wiele interesuj¹cych twierdzeñ dla osób prowadz¹cych badania œcis³e
i spo³eczne. Dla osób rozpoczynaj¹cych seminarium doktorskie przytoczyæ
warto pomys³ autora o klasyfikacji rodzajów i Ÿróde³ wiedzy.

Wyró¿nia on piêæ Ÿróde³ wiedzy: wiedza zdrowozs¹dkowa, wiedza reli-
gijna, wiedza literatury i sztuki, wiedza filozofów i mêdrców oraz wiedza
nauk œcis³ych i spo³ecznych. Nazwy tych piêciu Ÿróde³ wiedzy okreœlaj¹ tak¿e
rodzaje wiedzy.

Nagel twierdzi, ¿e w codziennoœci ¿ycia najbardziej potrzebuje cz³owiek
wiedzy zdroworozs¹dkowej i dlatego zasoby tej wiedzy s¹ najwiêksze. Jest
to wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ma swoje Ÿród³a w przy-
s³owiach, anegdotach, bajkach, legendach.

Wiedzê religijn¹ znajdujemy w Talmudzie, Biblii, Koranie i w wielu ksiê-
gach religijnych. Jest to wiedza bardzo bogata i zró¿nicowana.

Bardzo bogate s¹ tak¿e zasoby wiedzy wybitnych dzie³ kultury i sztuki.
Poznajemy j¹ czytaj¹c opisy przypadków realnych, modelowanych lub wymy-
œlonych przez autorów, ogl¹daj¹c filmy, sztuki teatralne zwiedzaj¹c wysta-
wy, muzea itp.

Wiedza filozofów, jako czwarte Ÿród³o wiedzy, ma zawsze charakter su-
biektywny, bo jest tworzona przez ludzi wykorzystuj¹cych osobiste doœwiad-
czenia, intuicjê i logikê. Nie jest dokumentowana pomiarami stanu rzeczy.

Ernest Nagel uzasadnia twierdzenie, ¿e najcenniejszym zasobem jest
wiedza naukowa. Tworz¹ j¹ nauki œcis³e i nauki spo³eczne. Twierdzi, ¿e tej
wiedzy o œwiecie i o cz³owieku jest ci¹gle bardzo ma³o i zachêca do intensyfi-
kacji badañ w obszarze zarówno nauk œcis³ych, jak i spo³ecznych. Wzboga-
canie wiedzy nauk spo³ecznych u³atwi³oby ludziom i spo³eczeñstwom lepiej
organizowaæ warunki ¿ycia i pracy. Wojny, niszcz¹ce konflikty miêdzyludz-
kie, ró¿ne rodzaje marnotrawstwa s¹ rezultatem pychy cz³owieka, pope³-
nianych b³êdów, ignorancji, ¿¹dzy w³adzy i bogactw oraz innych negatyw-

7 E. Nagel, Struktura nauki, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
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nych motywów. Popyt polskiego spo³eczeñstwa na wiedzê o faktach ekono-
micznych, prawnych i politycznych jest olbrzymi. Dlatego ka¿dy podjêty
temat doktorski o faktach wa¿nych dla ludzi budzi nadziejê poznania tego,
czego nie wiemy, a bardzo chcielibyœmy wiedzieæ.

Kryteria oceny prac doktorskich
jako opracowañ naukowych

Temat pracy doktorskiej mo¿e byæ zaprojektowany przez doktoranta albo
przez promotora. Temat wed³ug pomys³u doktoranta wymaga akceptacji
promotora, a temat wed³ug pomys³u promotora wymaga akceptacji dokto-
ranta. Akceptacja oznacza, ¿e ustalony temat mo¿na opracowaæ metodami
naukowymi.

Podejmuj¹c decyzjê o temacie warto mieæ w pamiêci zwiêz³¹ i komunika-
tywn¹ definicjê pracy naukowej przedstawion¹ przez Józefa Bocheñskiego8.

Definicjê tworz¹ cztery zdania:

• badania naukowe dotycz¹ wy³¹cznie faktów zachodz¹cych w œwiecie;
• fakty maj¹ charakter obiektywny, s¹ sprawdzalne intersubiektywnie,

to jest co najmniej przez dwie ró¿ne osoby;
• wyniki badañ faktów s¹ uzasadnione z najwy¿sz¹ starannoœci¹, któr¹

siê odznaczaj¹ naukowcy;
• wyniki badañ zosta³y og³oszone przez specjalistów pracuj¹cych w danej

dziedzinie wiedzy.

Wyszczególnione cztery zdania s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ definiuj¹ w spo-
sób jednoznaczny i komunikatywny kryteria oceny wiedzy naukowej.
Po pierwsze – przedmiotem badañ s¹ tylko obiektywne fakty. Po drugie –
obiektywnoœæ badanych faktów poznaje siê po tym, ¿e specjalista mo¿e je
sprawdziæ, nie mog¹ byæ wymyœlone lub fa³szywe. Po trzecie – naukowiec
stosuje w³aœciwe metody w prowadzonych badaniach. Po czwarte – uzyska-
ne wyniki badañ s¹ wiarygodne, gdy specjaliœci danej dziedziny wiedzy
naukowej og³aszaj¹c je, uznaj¹ tym samym za wartoœciowe.

Proces badania naukowego, jak to wielokrotnie podkreœla³ Albert Ein-
stein, rozpoczyna siê od analizy faktów i koñczy siê na faktach. To jest naj-
wa¿niejsze kryterium poszukiwania i odkrywania wiedzy naukowej. Do ich
badania poszukuje siê odpowiednich metod, narzêdzi i technik. Wnioski
koñcowe badañ, czyli opisane nowe fakty mog¹ byæ nazywane rozmaicie –
prawo nauki, norma, odkrycie, zasada, regu³a, prawid³owoœæ, teoria.

8 J. Bocheñski, Sto zabobonów, Philed, Kraków 1992, s. 90.



223

Aurelia Polañska: Doktorat otwiera drogê nie tylko do œwiata nauki

Uniwersalne i indywidualne metody stosowane
w badaniach nauk œcis³ych i spo³ecznych

Uniwersalna metoda procesu badañ oparta jest na logice. Proces ten
wymaga wykonania kilku zadañ.

Trzeba dok³adnie ustaliæ definicje badanych faktów. To pierwsze zadanie.
Trzeba starannie zebraæ istniej¹c¹ wiedzê o badanych faktach z dostêp-

nych Ÿróde³. To drugie zadanie.
Pozyskan¹ wiedzê trzeba usystematyzowaæ, przeanalizowaæ i oceniæ,

co w niej jest obiektywne, co b³êdne i czego brakuje. To trzecie zadanie.
Po dokonaniu syntezy wiedzy zebranej o faktach wa¿nych dla tematu,

trzeba sobie postawiæ pytania, co nale¿y samemu zbadaæ, aby zrealizowaæ
cele podjêtego tematu. Te pytania czêsto nazywa siê hipotezami. Maj¹c
ustalone pytania planuje siê sposób i zakres w³asnych badañ. To zadanie
czwarte.

Pi¹te zadanie polega na starannym wykonaniu badañ analitycznych
lub empirycznych, które pozwalaj¹ ustaliæ wiarygodne odpowiedzi odpo-
wiadaj¹ce na ustalone pytania.

Szóste zadanie polega na opisie ca³ego procesu badañ i przedstawienie
wyników do oceny promotorowi innym specjalistom i grupie seminaryjnej.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy promotor przygotowuje obronê
pracy doktorskiej.

Wyszczególniono a¿ siedem zadañ logicznego procesu badawczego. Tê
metodê nazywamy uniwersaln¹. Stosowano j¹ w czasach staro¿ytnych
i w œredniowieczu. Stosuje siê j¹ wspó³czeœnie.

W naukach spo³ecznych obserwujemy, ¿e te same wa¿ne fakty s¹ przed-
miotem badañ wielu osób z tej samej kultury i z innych kultur. Autorzy
badañ realizuj¹ swoje badania wed³ug logicznej metody uniwersalnej.
Jednak¿e wyniki ich badañ bywaj¹ odmienne. Jak ten fakt wyt³umaczyæ?
Jak oceniaæ wiarygodnoœæ indywidualnych wyników?

Otó¿ od autora pracy doktorskiej wymaga siê pracy twórczej. Twórczoœæ
wnosi nowe informacje do wiedzy naukowej. Twórcza praca doktoranta
polega na tym, ¿e wyszczególnione zadania metody uniwersalnej realizuje
wed³ug w³asnych, indywidualnych pomys³ów. Wykorzystuje intuicjê, zain-
teresowania, zasób posiadanej wiedzy. Pomys³y mo¿e odkryæ w dyskusjach
z promotorem i w grupie seminaryjnej. Mo¿e je tak¿e znaleŸæ w podrêczni-
kach akademickich, dzie³ach filozofów, w zasobach wiedzy trzeciego œwiata
Poppera a tak¿e w potocznych rozmowach z ludŸmi pos³uguj¹cymi siê wiedz¹
zdroworozs¹dkow¹ i religijn¹. Reasumuj¹c – w procesie badañ ka¿dy cz³o-
wiek realizuje zadania metody uniwersalnej wed³ug swoich twórczych po-
mys³ów. Ten w³aœnie fakt czyni ka¿de dobrze wykonane badanie nowym
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i niepowtarzalnym odkryciem dla samego autora, dla specjalistów i dla opinii
spo³ecznej. Ten fakt t³umaczy tak¿e powód odmiennych wyników badañ
tych samych faktów przez ró¿nych autorów.

Podczas oceny wartoœci ukoñczonej pracy badawczej ocenia siê uzyska-
ne wyniki i zastosowane metody. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e autor nie uzyska³
odpowiedzi na pytania, które sobie postawi³ dla badañ w³asnych, nie osi¹gn¹³
wyników, które pozwoli³yby wnieœæ now¹ wiedzê naukow¹ do istniej¹cej.
Jeœli jednak zastosowa³ w³asne, oryginalne i nowe pomys³y w badaniach,
otrzyma pozytywn¹ ocenê recenzentów za interesuj¹c¹, wartoœciow¹ meto-
dê, któr¹ inni mog¹ wykorzystaæ. To osi¹gniêcie otwiera drogê do obrony
pracy doktorskiej.

Osobliwoœæ metod badawczych
w naukach spo³ecznych

Metody badañ faktów w naukach spo³ecznych zasadniczo ró¿ni¹ siê
od metod badañ w naukach œcis³ych. Przyczyna tej koniecznoœci jest oczy-
wista. Nauki œcis³e badaj¹ œwiat „wolny od interwencji cz³owieka” i dlatego
mog¹ stosowaæ metody matematyczne, a dowody obiektywnoœci wyników
uzyskuj¹ przy pomocy eksperymentów. Wyniki badañ w naukach œcis³ych
umo¿liwiaj¹ formu³owanie praw jednoznacznych. Te prawa nie budz¹ w¹tpli-
woœci i s¹ wykorzystywane do prognozowania, planowania i rozwoju nowych
technologii. One przyczyni³y siê do rewolucji przemys³owej w krajach za-
chodnich w XIX i XX wieku. Ta rewolucja wp³ynê³a w zasadniczym stopniu
na poprawê warunków pracy i ¿ycia ludzi najpierw w krajach zachodnich,
a od lat siedemdziesi¹tych XX wieku rozszerzy³a siê na inne kontynenty.

Inaczej siê maj¹ sprawy metod badañ nauk spo³ecznych i mo¿liwoœci
wykorzystania ich wyników. Nauki spo³eczne badaj¹ fakty o zachowaniu
siê cz³owieka w ¿yciu osobistym, rodzinnym, publicznym, gospodarczym,
politycznym, kulturalnym, sportowym. Te nauki nie formu³uj¹ praw jedno-
znacznych. Wyniki ich badañ s¹ przedstawiane podobnie jak to czyni¹ filo-
zofowie. Z kolei metody ich badañ s¹ bli¿sze naukom œcis³ym, gdy¿ opieraj¹
siê na metodach i narzêdziach iloœciowego pomiaru badanych faktów Co t³u-
maczy istniej¹c¹ sytuacjê?

Podstawowym obiektem badañ spo³ecznych jest cz³owiek. Mo¿e czyniæ
to, co jest dobrem dla niego i dla innych albo to, co jest z³em dla niego i dla
innych. Mo¿e czyniæ dobro dla siebie, a z³o innym ludziom itp. Ma woln¹
wolê i mo¿e j¹ wykorzystaæ w sposób trudny do zaakceptowania przez in-
nych ludzi, z którymi przebywa lub wspó³pracuj¹c z innymi ludŸmi mo¿e
byæ inicjatorem i wykonawc¹ racjonalnych faktów. Mo¿e egoistycznie po-
stêpowaæ, wyzyskuj¹c innych ludzi. Mo¿e tak¿e sprawiedliwie postêpowaæ,
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przyczyniaj¹c siê do pomna¿ania dobra dla innych ludzi i dla siebie. Nauki
spo³eczne analizuj¹ i opisuj¹ fakty z ¿ycia i pracy cz³owieka, które maj¹
istotne znaczenie dla niego, innych ludzi i spo³eczeñstw oraz ca³ego œwiata.
Staraj¹ siê odkryæ zjawiska, które wywieraj¹ pozytywny wp³yw na stosun-
ki miêdzyludzkie, na wyniki zespo³owej aktywnoœci. Staraj¹ siê tak¿e po-
znaæ negatywne warunki, które tworz¹ konflikty, powoduj¹ wojny lokalne
i œwiatowe. Gdyby wyniki badañ nauk spo³ecznych mia³y moc do motywo-
wania ludzi do zachowañ pozytywnych, mo¿na by³oby unikn¹æ wielu nie-
szczêœliwych zdarzeñ, wielkiego marnotrawstwa dóbr przyrody i licznych
rujnuj¹cych sytuacji. Takiej mocy nauki spo³eczne jednak nie maj¹. Potrafi¹
rejestrowaæ skutki b³êdnych postaw i zachowañ cz³owieka. Te prace s¹ bar-
dzo potrzebne. Jednak¿e ich wnioski zawsze znajduj¹ oponentów. Zawsze
siê znajdzie cz³owiek lub zespó³ ludzi, który je uzna za niewiarygodne
i utrudnia ich wykorzystanie.

Ka¿dy cz³owiek w swoim zachowaniu jest indywidualnie niepowtarzalny.
Jako podstawowy „przedmiot” nauk spo³ecznych jest bardzo interesuj¹cy,
a jednoczeœnie czêsto nieprzewidywalny, okryty tajemnic¹. Poza tym cz³o-
wiek zmienia siê w wyniku doœwiadczeñ w czasie swojego ¿ycia i pod wp³y-
wem zmian warunków zewnêtrznych Trudno mu uwierzyæ nawet w fakty
realne. Nasza wiedza o cz³owieku jest ci¹gle taka, jak j¹ okreœla Józef Ko-
zielecki: „Wspó³czesna wiedza naukowa o cz³owieku, tak pracowicie gro-
madzona przez ludzi, jest ci¹gle podwa¿alna, niepewna, a jej elementy s¹
nawet sprzeczne ze sob¹. Przypomina archipelag ma³ych wysp na morzu
ignorancji”9.

Trzeba wiêc postawiæ uczciwe pytanie: czy warto doktorantowi anga¿o-
waæ siê w badania spo³eczne, skoro przedmiot badañ jest trudny, tajemni-
czy, nieprzewidywalny? Na to pytanie mamy odpowiedŸ pozytywn¹, której
myœl¹cy cz³owiek nie zakwestionuje. Te badania s¹ potrzebne. Maj¹ sens.

Wiedza naukowa jest zawsze u¿yteczna dla tego cz³owieka, który jej
szuka. Wytrwa³e jej poszukiwanie zawsze pozwala mu coœ odkryæ. Poznaj¹c
zachowania innych ludzi, powiêksza nie tylko wiedzê o sobie, ale tak¿e wiedzê
o innych ludziach. W ten sposób zdobywa kwalifikacje specjalisty. Poznaj¹c
zachowania innych ludzi wzbogaca siê w³asn¹ osobowoœæ. To jeden sens
podejmowania badañ. Ten sens g³osi³ Sokrates – mêdrzec i nauczyciel sta-
ro¿ytnej Grecji. Uczy³, ¿e najwa¿niejszym zadaniem cz³owieka od m³odoœci
do œmierci jest „poznawanie siebie samego”. Ten sens istnieje w ka¿dej epo-
ce dziejów cz³owieka. Badaj¹c postawy i czyny innych ludzi oraz ich skutki,
cz³owiek zdobywa mo¿liwoœci lepszego poznania siebie, co pomaga mu re-
dukowaæ b³êdne decyzje. Ta wiedza jest dla niego bezcenna.

9 J. Kozielecki, Cz³owiek wielowymiarowy, ¯ak, Warszawa 1996, s. 3–4.
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Gdy siê cz³owiek nauczy badaæ spo³eczne zachowania jako fakty, to zysku-
je kwalifikacje specjalisty. Swoj¹ fachow¹ wiedzê mo¿e przekazaæ ludziom,
którzy jej potrzebuj¹. To kolejny rodzaj sensu wykonanych badañ spo³ecz-
nych. Obiektywne jest bowiem twierdzenie Hume’a, ¿e „ciemnoœæ jest cier-
pieniem umys³u”. Jeœli cz³owiek mo¿e tê ciemnoœæ innym rozjaœniaæ, wyko-
nuje pracê u¿yteczn¹, za któr¹ otrzymuje wynagrodzenie.

Jeszcze inny rodzaj sensu badañ spo³ecznych daje odkrycie, ¿e zbadane
fakty mo¿na ulepszyæ i to w taki sposób, ¿e korzyœci wdro¿onych zmian
bêd¹ dla innych ludzi i dla odkrywcy u¿yteczne i wysoce cenione. Takie
sytuacje siê zdarzaj¹. Trafny wybór tematu doktorskiego mo¿e mieæ du¿y
wp³yw na wykonanie badañ u¿ytecznych dla praktyki.

Cenne dla ludzi s¹ tematy badañ, które wyjaœniaj¹ przyczyny i skutki
pozytywnych i negatywnych wydarzeñ spo³ecznych. Donios³e znaczenie maj¹
badania polegaj¹ce na demaskowaniu wiedzy fa³szywej. Potrzebne s¹ tak¿e
wiarygodne badania, które ujawniaj¹ b³êdy ludzi zatrudnionych na wyso-
kich stanowiskach publicznych. Te b³êdy wywieraj¹ niekiedy rujnuj¹cy
wp³yw na ¿ycie i pracê ludzk¹. Wiedza naukowa tworzona o istotnych fak-
tach jest bardzo potrzebna. Jest jej ci¹gle bardzo ma³o.

Popyt na prace z zakresu nauk spo³ecznych staraj¹ siê realizowaæ liczne
instytuty naukowe i katedry uczelniane. Tak jest w Polsce i w innych kra-
jach. Intensywnie rozwija siê badania psychologiczne, ekonomiczne, socjo-
logiczne. W psychologii rozszerza siê zastosowanie metod eksperymental-
nych. W ekonomii w szerokim zakresie wykorzystuje siê metody pomiaru
informacji statystycznych i opracowuje wzorcowe reprezentatywne przy-
padki pozytywnych i negatywnych faktów. W socjologii rozwija siê badania
nad tworzeniem modeli postaw cz³owieka (pierwszy taki model – model
cz³owieka spo³ecznego – opisa³ Arystoteles).

W naukach spo³ecznych wykorzystuje siê metody badañ statystycznych
do poznania pozytywnych i negatywnych faktów w sposób iloœciowy. Du¿¹
rolê w tych badaniach pe³ni¹ ankiety, zasady prawdopodobieñstwa i inne
ró¿norodne techniki i narzêdzia jak wywiady, jawna obserwacja, ukryta
obserwacja itp. W podsumowaniach wyników badañ poszczególnych tema-
tów twierdzenia teoretyczne formu³uje siê na podstawie faktów, które wœród
ogó³u analizowanych faktów zajmuj¹ miejsce dominuj¹ce. Te twierdzenia
nazywa siê te¿ teori¹, zasad¹, prawem, regu³¹. To jeden sposób ustalenia
wyników badañ. Ten sposób zawsze wymaga uzupe³nienia opisem tych
faktów, które ró¿ni¹ siê od faktów dominuj¹cych.

Tematy doktorskie z regu³y s¹ realizowane indywidualnie. Ten zwyczaj
nie pozwala doktorantom anga¿owaæ siê w badania o szerokim zakresie.
Takie szerokie badania w ekonomii nazywa siê makroekonomicznymi.
Na przyk³ad temat bezrobocia w kraju wymaga badañ zespo³owych. Indy-
widualny doktorant mo¿e jednak podj¹æ badania nad redukcj¹ bezrobocia
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w ograniczonym zakresie, na przyk³ad w gminie albo w ma³ym mieœcie.
Dla badañ faktów w skali województwa lub kraju konieczny jest fachowy
przywódca, który potrafi znaleŸæ odpowiednich ludzi do zespo³u, zorganizo-
waæ ich pracê i rozbudziæ pasjê do bardzo starannej roboty. Takich przy-
wódców nam brakuje. Dlaczego? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie
mo¿e byæ interesuj¹cym tematem doktorskim

Znakomity przyk³ad dobrze zorganizowanej zespo³owej pracy w Stanach
Zjednoczonych jest opisany w publikacji Jima Collinsa10. Osi¹gniête wyniki
pracy badawczej tego naukowca daj¹ podstawy do formu³owania praw jedno-
znacznych w naukach spo³ecznych. Ksi¹¿kê warto poznaæ z uwagi na zasto-
sowanie interesuj¹cych metod do poznawania czynników trwa³ego i stabil-
nego rozwoju firm.

Koñcz¹c refleksje o osobliwoœci badañ spo³ecznych trzeba jeszcze zwró-
ciæ uwagê na kwestiê adresata badañ doktorskich.

Podejmuj¹c badania spo³eczne trzeba mieæ na uwadze adresata, który
po ich szczêœliwym zakoñczeniu, czyli osi¹gniêciu wyników u¿ytecznych
do wykorzystania, zastosuje je w praktyce. Mo¿e to byæ indywidualny me-
ned¿er konkretnego przedsiêbiorstwa lub dyrektor lokalnego biura pracy.
Mo¿e to byæ stowarzyszenie pracodawców lub producentów, którym wyniki
badañ mog¹ pomóc w aktywnej dzia³alnoœci. Mo¿e to byæ rada gminy
lub miasta i wiele ró¿nych innych podmiotów krajowych b¹dŸ lokalnych.
Mog¹ to byæ tak¿e dyrekcja wydawnictwa, redaktor naczelny czasopisma.
Wykonawca tematu mo¿e podj¹æ badania dla w³asnych potrzeb. Wiedza
naukowa jako produkt badañ spo³ecznych jest potrzebna ró¿nym podmio-
tom. Dlatego planuj¹c temat doktorski warto mieæ na uwadze podmiot, który
móg³by wykorzystaæ wiarygodne wnioski z ukoñczonych badañ.

Wartoœci wyzwaniem dla badañ spo³ecznych

Jan Pawe³ II w 1999 roku w Warszawie, w przemówieniu do parlamen-
tarzystów przedstawi³ dwie myœli o wartoœciach: „Demokracja bez wartoœci
³atwo siê przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm... W wolnym
spo³eczeñstwie musz¹ istnieæ wartoœci zabezpieczaj¹ce najwy¿sze dobro
ca³ego cz³owieka”11.

W licznych podrêcznikach akademickich z zakresu ekonomii i zarz¹dza-
nia napisanych przez zagranicznych autorów, a które wydano w jêzyku

10 J. Collins, Od dobrego do wielkiego, MT Biznes, Warszawa 2007.
11 J.J. Górny (oprac.), VII pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny, Wydzia³ Duszpasterski

Kurii Metropolitalnej, Olsztyn 1999, s. 111.
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polskim, znajdujemy tematy o wartoœciach i zasadach etycznych ¿ycia go-
spodarczego. Dziwi fakt, ¿e tych tematów nie znajdujemy w podrêcznikach
napisanych przez polskich autorów. (Ten fakt tak¿e wymaga badañ spo-
³ecznych).

Peter Drucker w swoich kilku publikacjach wydanych w jêzyku polskim
uzasadnia, ¿e prawoœæ charakteru jest najcenniejsz¹ wartoœci¹ kwalifikacji
ka¿dego pracuj¹cego zarobkowo cz³owieka. Im wy¿sze stanowisko zajmuje
cz³owiek w hierarchii organizacyjnej, tym wiêksze znaczenie wywiera jego
prawoœæ na stosunki miêdzyludzkie i na wyniki zespo³owej pracy. Co wiê-
cej, Drucker twierdzi, ¿e w rosn¹cej z³o¿onoœci wspó³czesnej gospodarki glo-
balnej roœnie znaczenie pozytywnych wartoœci charakteru w strukturze
kwalifikacji osobowych cz³owieka. W jednej publikacji napisa³: „Niezale¿nie
od czyjegoœ wykszta³cenia ogólnego i edukacji dla zarz¹dzania osi¹ganej
w wieku dojrza³ym, decydowaæ bêdzie w przysz³oœci – bardziej ni¿ w prze-
sz³oœci i bardziej ni¿ co innego – w³aœnie prawoœæ charakteru, a nie samo
wykszta³cenie i umiejêtnoœci”12.

James A.F. Stoner w podrêczniku Kierowanie, w interesuj¹cym czwartym
rozdziale o odpowiedzialnoœci spo³ecznej biznesu i o etyce napisa³: „Œwiado-
mie czy nieœwiadomie, w ka¿dym dniu naszego ¿ycia zajmujemy siê jakimœ
rodzajem zadania wymagaj¹cego rozumowania etycznego. Aby je ulepszyæ,
musimy je analizowaæ w sposób otwarty i codziennie praktykowaæ. Jest to
dla nas punkt wyjœcia do z³o¿onego procesu stosowania rozumowania etycz-
nego w dzia³alnoœci gospodarczej. W jêzyku etyki kluczowymi terminami
s¹: wartoœci, prawa, obowi¹zki, normy moralne i wzajemne stosunki”13.

Przytoczone twierdzenia Jana Paw³a II i fragmenty cytowanych pod-
rêczników zagranicznych popularnych w œwiecie dowodz¹, ¿e temat warto-
œci jest przedmiotem badañ nauk spo³ecznych. Dlatego nie mo¿na pomin¹æ
tego tematu w artykule adresowanym do doktorantów na temat metod
i zasad pracy badawczej.

Wed³ug badañ prof. Józefa Tischnera cz³owiek mo¿e w swoim ¿yciu wy-
bieraæ i realizowaæ rozmaite wartoœci. Pierwsze œwiadomie wybrane warto-
œci w m³odoœci, czêsto po up³ywie pewnego czasu ¿ycia zamienia na inne
i wprowadza nowe. Tych wartoœci jest wiele. Mo¿na je przedstawiæ w czte-
rech grupach – hedonistyczne, witalne, duchowe i transcendentne. Te grupy
przedstawia siê tak¿e w formie piramidy

Na najni¿szym szczeblu piramidy lokuje siê wartoœci hedonistyczne, które
polegaj¹ na szukaniu przez cz³owieka osobistych przyjemnoœci i wygód.

12 P. Drucker, Praktyka zarz¹dzania, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 403.
13 J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2001, s. 121–122.
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Autor te wartoœci ocenia negatywnie. „Wygodnictwo zniekszta³ca normal-
ny proces rozwoju cz³owieka. Szukanie przyjemnoœci rodzi w cz³owieku ego-
izm, oddala go od innych ludzi, co w ¿yciu spo³ecznym doprowadza do walki
wszystkich przeciw wszystkim”14.

Na drugim szczeblu piramidy znajduj¹ siê wartoœci witalne. Te wartoœci
polegaj¹ na trosce o zdrowie, o zdolnoœæ do wykonywania pracy zarobko-
wej, o prawid³owe od¿ywianie, edukacjê, wiêzi miêdzyludzkie, odpoczynek
itp. Roztropne starania o wartoœci witalne pomagaj¹ zachowaæ zdrowie,
które u³atwia osi¹gaæ sukcesy w ró¿nych dziedzinach aktywnoœci cz³owieka.
Rodz¹ bohaterów wspó³czesnego œwiata w gospodarce, kulturze, sporcie,
polityce. Te wartoœci maj¹ wartoœæ etyczn¹. Tworz¹ dobro dla innych ludzi
i dla tych, którzy je urzeczywistniaj¹. B³êdy natomiast pope³niaj¹ te osoby,
które nie uznaj¹ ¿adnych wy¿szych wartoœci.

Trzeci szczebel piramidy zajmuj¹ wartoœci duchowe – prawda, dobro
i piêkno. Dobro to nazwa ogólna dla ca³ego szeregu wartoœci etycznych:
sprawiedliwoœæ, pokój, ¿yczliwoœæ, mêstwo, heroizm, szacunek dla innych
ludzi, uczynnoœæ itp. Z prawd¹ wi¹¿e siê prawoœæ, prawdomównoœæ, rzetel-
noœæ, obiektywnoœæ, m¹droœæ, przenikliwoœæ itp. Piêkno znajdujemy w sztuce,
architekturze, opowieœciach, poezji, muzyce, filmach, teatrze. muzeach,
malarstwie itp. Nosicielem wartoœci duchowych jest osoba ludzka ka¿dej
grupy etnicznej i ka¿dej rasy. S¹ „zarejestrowane w jej naturze”. Wymagaj¹
odkrycia i praktykowania. S¹ oczekiwane od ludzi, z którymi w codzienno-
œci mamy bezpoœrednie wiêzi. Ich rozwijanie i stosowanie jest oznak¹ roz-
woju i doskonalenia duchowego cz³owieka.

Wartoœci transcendentne wi¹¿¹ siê z ¿yciem religijnym chrzeœcijanina –
z wiar¹ w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi – z nadziej¹, ¿e czyny dobre s¹
powinnoœci¹ cz³owieka, choæ czêsto wymagaj¹ wielkiego trudu i cierpienia,
– z mi³oœci¹ bezwarunkow¹ i bezinteresown¹, która „nie szuka swego”, ka¿e
szanowaæ obcych, zobowi¹zuje do przebaczania nieprzyjacio³om i krzyw-
dzicielom.

Wartoœci cz³owieka nie ró¿nicuje siê tylko wed³ug opisanych szczebli pi-
ramidy. Dzieli siê je tak¿e na pozytywne, które maj¹ treœæ etyczn¹ i nega-
tywne, które maj¹ treœæ nieetyczn¹. Na przyk³ad: konkretny fakt mo¿e byæ
rozwi¹zany sprawiedliwie lub niesprawiedliwie, indywidualna postawa
cz³owieka w realnym wydarzeniu mo¿e byæ uznana jako mêstwo lub tchó-
rzostwo, teoria ekonomii o metodach ograniczania przymusowego bezrobo-
cia mo¿e byæ wiarygodna lub sfa³szowana z powodów ideologicznych, itp.
Wybór wartoœci pozytywnych uznaje siê za dobro, a wartoœci negatywnych
za z³o. Decyzja cz³owieka o postawieniu wartoœci pozytywnej ponad nega-

14 J. Tischner J., Wobec wartoœci, W drodze, Poznañ 1982, s. 60.
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tywn¹ jest niekiedy bardzo trudna. Staro¿ytny filozof wyzna³: „wiem
co dobro, pragnê je czyniæ, a wybieram z³o, którego nie chcê”15. St¹d wnio-
sek, ¿e nie wystarczy poznaæ wartoœci, czyli mieæ o nich obiektywn¹ wiedzê,
dostrzegaæ ich ró¿norodnoœæ, umieæ przewidywaæ skutki realizowanych
wartoœci. Przez ca³e ¿ycie cz³owiek musi siê zmagaæ z sob¹, by realizowaæ
wartoœci pozytywne, jeœli pragnie postêpowaæ w sposób odpowiedzialny
i wspó³tworzyæ to, co jest dobrem dla innych i dla niego. Wartoœci duchowe
s¹ szczególnie cenne w pracy zarobkowej. One czyni¹ uczciwymi wykony-
wane zadania fachowe. Trudnoœci ich stosowania prof. Tischner przedsta-
wi³ w nastêpuj¹cym zdaniu: „Czyn etyczny cz³owieka to prawdziwa twór-
czoœæ, prawdziwe budowanie siebie i œwiata. Czyn etyczny to wcielanie
w ¿ycie wartoœci. Dziêki temu to, co cielesne i materialne staje siê duchowe,
cenne, wartoœciowe”16.

Prof. Tischner zwróci³ uwagê na trudnoœæ rozpoznawania wartoœci przez
cz³owieka. Opis metody ich poznawania znajdujemy w cytowanym podrêcz-
niku Stonera. Warto j¹ przytoczyæ. „Wartoœci poznajemy uzyskuj¹c odpo-
wiedŸ na pytanie „dlaczego”. Na przyk³ad: dlaczego czytasz tê ksi¹¿kê?
OdpowiedŸ mog³aby brzmieæ, ¿e chcesz siê czegoœ nauczyæ o kierowaniu.
Dlaczego to jest wa¿ne? Aby byæ lepszym kierownikiem. Dlaczego ci na tym
zale¿y? Aby szybciej uzyskaæ awans i zarabiaæ wiêcej pieniêdzy. Dlaczego
ci s¹ potrzebne pieni¹dze? Aby kupiæ magnetowid. Takie pytania mo¿na
zadawaæ a¿ do chwili, kiedy ju¿ nie pragniemy czegoœ po to, by uzyskaæ coœ
innego. W tym momencie dochodzimy do poznania obiektywnej wartoœci
w charakterze cz³owieka”17.

Przedstawiony przyk³ad metody jest narzêdziem do badania w³asnych
wartoœci oraz do prowadzenia wywiadów z innymi ludŸmi o ich wartoœciach.
Jest narzêdziem prostym i komunikatywnym.

W Polsce w okresie transformacji wielu ludzi twierdzi, ¿e najwa¿niejsz¹
wartoœci¹ pracy zarobkowej jest pieni¹dz. Jest to oczywiœcie b³êdne twier-
dzenie. Nie znajdziemy go w fachowych dzie³ach naukowych. Dlatego warto
przytoczyæ interesuj¹c¹ koncepcjê wartoœci wa¿nych w pracy zarobkowej,
któr¹ opracowali naukowcy specjaliœci mikroekonomii. Przygotowali bar-
dzo zwiêz³y tekst do umieszczenia na tablicy w Davos, przed budynkiem,
w którym s¹ organizowane miêdzynarodowe spotkania dyskusyjne o warun-
kach i kierunkach rozwoju gospodarczego œwiata. To opracowanie nazwano
Manifestem z Davos.

15 Biblia Tysi¹clecia (Rz. 7, 19), Pallotinum, Poznañ 1998, s. 1790.
16 J. Tischner J., Wobec wartoœci, W drodze, Poznañ 1982, s. 64.
17 J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2001, s. 122.
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Manifest z Davos 18

A. Zawodowym zadaniem kierownictwa przedsiêbiorstwa jest s³u¿yæ klien-
tom, wspó³pracownikom, kapita³odawcom i spo³eczeñstwu i równowa-
¿yæ ich sporne interesy.

B.1. Kierownictwo s³u¿¹c klientom powinno zadowalaæ ich potrzeby w mo¿-
liwie najlepszy sposób. Nale¿y d¹¿yæ do czystej konkurencji pomiêdzy
firmami, która zapewnia najwiêksz¹ wiarygodnoœæ cen, jakoœæ i ró¿no-
rodnoœæ produktów. Kierownictwo powinno przekszta³caæ nowe idee
i postêp technologiczny w rynkowe produkty i us³ugi.

B.2. Kierownictwo ma s³u¿yæ wspó³pracownikom, gdy¿ w wolnym spo³e-
czeñstwie jest akceptowane wtedy, gdy równoczeœnie broni ich intere-
sów, czyli dba o zapewnienie im miejsc pracy, stara siê o dochody realne
i zabezpiecza humanistyczne stosunki pracy.

B.3. Kierownictwo s³u¿y kapita³odawcom, gdy zapewnia im dywidendy wy-
¿sze ni¿ stopa procentowa po¿yczek pañstwowych. To wy¿sze oprocen-
towanie jest konieczne, poniewa¿ w nim musi byæ zawarta premia
za wy¿sze ryzyko.

B.4. Kierownictwo s³u¿y spo³eczeñstwu, gdy zapewnia przysz³ym genera-
cjom œrodowisko naturalne warte ¿ycia, gdy wykorzystuje wiedzê i w³a-
sne œrodki dla dobra spo³eczeñstwa i gdy popiera postêp techniczny.

C. Œwiadczenie us³ug kierownictwa przedsiêbiorstwa jest tylko wtedy mo¿-
liwe, gdy egzystencja przedsiêbiorstwa jest d³ugoterminowo zapew-
niona. Konieczne s¹ wiêc wystarczaj¹ce zyski. Zysk jest zatem kon-
kretnym œrodkiem, a nie ostatecznym celem przedsiêbiorstwa.

Wielu ludzi w naszym kraju poznaj¹c ten tekst mówi – to opowieœæ
dla naiwnych. Nie ma w Polsce kierownictw przedsiêbiorstw i instytucji,
które traktowa³yby swoje zadania jako s³u¿bê dla innych. Pracodawcy s³u¿¹
przede wszystkim sobie staraj¹c siê o wysokie zyski. Dbaj¹ tylko o zadowo-
lenie klientów i kapita³odawców, by uzyskaæ oczekiwane zyski. Nie troszcz¹
siê o dobro pracowników i spo³eczeñstwa. Nie staraj¹ siê o d³ugoterminowe
trwanie przedsiêbiorstw i o stabilne zatrudnienie. Tego rodzaju opinie s¹
b³êdne i negatywnie wp³ywaj¹ na stosunki miêdzyludzkie i odpowiedzialn¹
wspó³pracê

Wartoœci wyszczególnione w cytowanym Manifeœcie z Davos s¹ obecne
w wiedzy zdroworozs¹dkowej. S¹ opisane w ksiêgach europejskich z okresu

18 H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarz¹dzanie, Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej,
Wroc³aw 1992, s. 59.
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czterech tysiêcy lat. S¹ opisywane w licznych tekstach literackich. S¹ fun-
damentem chrzeœcijañskiej wiedzy religijnej w okresie dwóch tysiêcy lat.
Od XX wieku s¹ mocno eksponowane w papieskich encyklikach spo³ecz-
nych. S¹ fundamentem za³o¿ycielskim wolnorynkowej gospodarki, gdy¿
zosta³y opisane w klasycznym dziele naukowym Adama Smitha Badania
nad przyczyn¹ i natur¹ bogactwa narodów. Równie¿ wielu specjalistów,
mêdrców i filozofów uzasadnia w swoich publikacjach potrzebê respekto-
wania w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym wartoœci duchowych obok war-
toœci ekonomicznych.

Gdy nasz kraj by³ podporz¹dkowany w³adzom w Moskwie, przez ca³y
okres trwania PRL-u (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) ludzie pracuj¹cy
uzyskiwali niskie i bardzo niskie dochody z pracy. Wiêkszoœæ ludzi ¿y³a na
poziomie minimalnym, sporo biedowa³o, a nieliczni ¿yli w dobrobycie. Ten
standard ¿ycia motywowa³ ludzi do ryzykownych protestów spo³ecznych.
W wyniku Strajku Sierpniowego w 1980 roku powsta³a Solidarnoœæ i poja-
wi³a siê nadzieja na poprawê warunków bytowych. W grudniu 1981 roku
ta nadzieja zosta³a poddana bardzo trudnej próbie. 4 czerwca 1989 roku
wydarzy³ siê niezwyk³y i niespodziewany fakt o wielkiej wadze historycz-
nej. Kandydaci na pos³ów i senatorów z PZPR nie uzyskali wystarczaj¹cej
iloœci g³osów do kontynuowania totalitarnej w³adzy w kraju. W ten sposób
powsta³y warunki do odrzucenia ustroju socjalistycznego i wdro¿enia ustroju
demokratycznego oraz gospodarki rynkowej.

Nowy etap dziejów narodu ju¿ trwa ponad dwadzieœcia piêæ lat. Uda³o
siê wiele rzeczy uzdrowiæ, ale destrukcyjny jest fakt, ¿e marksowska zasa-
da „byt okreœla œwiadomoœæ” sta³a siê priorytetow¹ motywacj¹ aktywnoœci
dla bardzo wielu ludzi na wysokich stanowiskach w instytucjach pañstwo-
wych, w przedsiêbiorstwach i dla wykonawców pracy podporz¹dkowanej.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e b³êdna jest zasada, i¿ jedynym celem pracy za-
robkowej jest pieni¹dz. Paradoks polega na tym, ¿e osoby, które tê zasadê
g³osz¹ i intensywnie praktykuj¹, w krañcowych sytuacjach ¿yciowych,
na przyk³ad po œmierci wa¿nej lub kochanej osoby, nigdy nie mówi¹ o tym,
ile ona pieniêdzy nazbiera³a i co z nimi zrobi³a. Mówi¹ tylko o tym, co do-
brego uczyni³a dla innych w czasie bardzo pracowitego ¿ycia.

B³êdna zasada kluczowej roli wartoœci materialnych w pracy zarobko-
wej ma charakter powierzchowny. Zdumiewa fakt, ¿e bardzo intensywnie
rozwijane w kraju nauki spo³eczne nie potrafi³y tego b³êdu ludziom pow-
szechnie ujawniæ. Warto tym tematem siê zaj¹æ. Mo¿e doktoranci jako m³o-
dzi ludzie podejm¹ ten bardzo wa¿ny temat? Manifest z Davos jest dobrym
faktem do podjêcia badañ.

Wyszczególnione w Manifeœcie z Davos wartoœci dotycz¹ funkcjonowania
podmiotów w skali mikroekonomicznej. Specjaliœci zatrudnieni w OECD ba-
daj¹ wartoœci warunków ¿ycia i pracy ludnoœci w skali makroekonomicznej.
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W trzydziestu czterech krajach œwiata najbardziej rozwiniêtych stosuj¹
jedenaœcie kryteriów pomiaru wartoœci: mieszkania, dochody pieniê¿ne,
warunki zatrudnienia, przynale¿noœæ do wspólnoty spo³ecznej, edukacja,
œrodowisko naturalne, aktywnoœæ obywatelska, zdrowie, zadowolenie z ¿ycia,
bezpieczeñstwo, czas wolny. Wœród tych kryteriów dochody pieniê¿ne s¹
tylko jedn¹ wartoœci¹ wœród jedenastu. Bardzo wiele uwagi poœwiêca siê
wartoœciom niematerialnym. Polska w tych badaniach znajduje siê na szó-
stym miejscu od koñca. Jak poprawiæ miejsce naszego kraju? To tak¿e wa¿ny
fakt dla badañ spo³ecznych, który warto podj¹æ.

Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, ¿e badanie faktów w naukach spo³ecznych
o cz³owieku ze wzglêdu na z³o¿onoœæ jego struktury wymaga analizy i oceny
wartoœci. Pierwszym zadaniem i wyzwaniem nauk spo³ecznych jest pozna-
wanie Ÿróde³ sprzyjaj¹cych tworzeniu wartoœci pozytywnych i negatywnych.
Drugim zadaniem i wyzwaniem nauk spo³ecznych jest poznawanie i po-
pularyzowanie warunków sprzyjaj¹cych urzeczywistnianiu wartoœci pozy-
tywnych.

Znaczenie pasji w pracy badawczej

Niekiedy mo¿na us³yszeæ w radio lub na koncercie Dezyderatê, pieœñ
ulubion¹ przez m³odzie¿, w której miêdzy innymi znajduje siê wers – „wy-
konuj sw¹ pracê z sercem, jakkolwiek by³aby skromna, j¹ tylko jedn¹
posiadasz w zmiennych kolejach losu”.

Jak rozumieæ sformu³owanie „praca wykonywana z sercem”? Anonimowy
autor Dezyderaty twierdzi, ¿e ka¿d¹ pracê nale¿y wykonaæ z sercem. Czy
ma racjê? Po czym poznaæ, ¿e pracê ktoœ wykona³ z sercem? Antoni Kêpiñ-
ski, wybitny psychiatra, twierdzi³, ¿e nale¿y ka¿d¹ pracê wykonywaæ z pe³-
nym zaanga¿owaniem, bo wtedy ma ona podwójn¹ wartoœæ – jest dobrem
dla u¿ytkownika (klienta, pracodawcy, cz³onka rodziny, przyjaciela, osoby
obcej itp.) i dla osoby pracuj¹cej19. Takiej pracy ludzie powszechnie ocze-
kuj¹ i poszukuj¹, a gdy j¹ znajduj¹, to wysoko ceni¹. Wykonawca „pracy
z sercem” wykonuje pracê twórcz¹.

Gdy przygl¹damy siê procesom pracy ludzi ró¿nych zawodów i stano-
wisk, nieczêsto dostrzegany ludzi pracuj¹cych z sercem. Czêœciej musimy
siê zadowoliæ dobrami i us³ugami wykonanymi niedbale. Jakoœæ wyników
ludzkiej pracy bez pe³nego zaanga¿owania zawsze budzi w¹tpliwoœci. Czêsto
powoduje marnotrawstwo surowców, energii, czasu. Dlatego mamy prawo

19 A. Kêpiñski, Psychopatologia nerwic, Pañstwowy Zak³ad Wydawnictw Lekarskich, War-
szawa 1986, s. 209 i n.



234

Aurelia Polañska: Doktorat otwiera drogê nie tylko do œwiata nauki

wymagaæ od ka¿dego cz³owieka pracy starannej, pracy ca³ym sob¹. Od ka¿de-
go, czyli od tego, kto wykonuje prace proste, œrednio z³o¿one, wysoce z³o¿o-
ne i unikalne. Warunki ró¿norodnych rodzajów pracy s¹ zró¿nicowane. Inne
warunki ma sprz¹taczka, inne rzeŸbiarz, inne naukowiec itp. Od ka¿dego
oczekujemy tzw. dobrej roboty.

Zasady dobrej roboty naukowej opisa³ Micha³ Heller w publikacji pod ty-
tu³em Jak byæ uczonym 20. Wskaza³ Ÿród³a sukcesów i niepowodzeñ w tej
pracy. Doktoranci zaczynaj¹cy pracê badawcz¹ znajd¹ w tej ksi¹¿ce wiele
u¿ytecznych, sprawdzonych pomys³ów. Opisane s¹ tak¿e elementy tej
pracy naukowej, któr¹ nazywamy „prac¹ wykonywan¹ z sercem”.

Autor tak¹ pracê nazywa prac¹ z pasj¹ i charakteryzuje dok³adnie,
na czym ta pasja polega. Trzeba podejmowaæ tematy, które cz³owieka inte-
resuj¹. Trzeba znajdowaæ przyjemnoœæ w procesie pracy. Trzeba mieæ od-
wagê posiadania i wypowiadania swojego zdania. Trzeba byæ dociekliwym
w poznawaniu prawdy o faktach. Trzeba zawsze mieæ na uwadze, by celem
badañ by³o wzbogacenie dobra, prawdy lub piêkna dla ludzi, którzy s¹
adresatami badañ.

Autor publikacji podkreœla znaczenie wspó³pracy z innymi ludŸmi.
Napisa³ „Dobrze prowadzone badania wymagaj¹ wspó³dzia³ania z innymi
ludŸmi. Trzeba wiêc mieæ œwiadomoœæ w³asnych ograniczeñ i staraæ siê
o korzystanie z ich wiedzy i konsultacji. Polskie wybuja³e poczucie indywi-
dualnoœci nie sprzyja efektywnoœci badañ. Wspó³praca z innymi ludŸmi jest
bezcenna”.

Przytoczone myœli wybitnego naukowca maj¹ na celu zachêciæ dokto-
ranta do poznania cytowanej publikacji. Znajdzie w niej wiele interesuj¹-
cych wskazówek o planowaniu, organizowaniu i urzeczywistnianiu zadañ
badawczych.
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DOCTORS DISSERTATION OPENS DOOR NOT ONLY
TO THE SCIENTIFIC WORLD

Keywords: knowledge, science, facts, research methods, specifics of social
science, values.

Summary
According to opinions of specialists of International Labor Organization

in Geneva, doctors dissertation is the fifth and highest level of human educa-
tion. It opens him the door not only to the world of science. It helps him to get
the highest qualifications of specialist.

It is a difficult task to prepare the doctors dissertation. It is necessary
to have the rigid knowledge for this task. The article presents what is needed
for the methods of research plus a knowledge of what is required for the orga-
nization of the work necessary in order to finish the task in the planned time.

If this principles are accepted, the Ph.D. will be easy to do.
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Prof. dr hab. Aurelia Polañska, studia z zakresu ekonomii w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej w Sopocie ukoñczy³a w 1954 roku. Wykonywany zawód: nauko-
wiec i nauczyciel akademicki. Prowadzi³a badania z zakresu ekonomii pracy
ludzkiej, zarz¹dzania personelem w skali mikro, etyki pracy w gospodarce,
rynku pracy i efektywnoœci pracy edukacyjnej w uczelniach wy¿szych. Opubli-
kowa³a oko³o 15 opracowañ monograficznych i oko³o 150 artyku³ów w czasopi-
smach naukowych.

Pracowa³a w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni w latach 1952-1964,
w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej (przekszta³conej w 1970 roku w Uniwersytet
Gdañski) w Sopocie w latach 1964-2000 oraz w Ma³opolskiej Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej w latach 2000-2004; w latach 2004-2007 – w Akademii Polonijnej
w Czêstochowie oraz w Wy¿szej Szkole Finansów i Administracji w Gdañsku.
W latach 1995-1997 pracowa³a w Wy¿szej Szkole Administracji i Biznesu
w Gdyni. W tej Uczelni kontynuuje zatrudnienie od 2007 roku.

W badaniach popularyzuje fakty uzasadniaj¹ce teoriê, ¿e dobrobyt spo³e-
czeñstw oraz ³ad w stosunkach miêdzyludzkich tworz¹ ludzie twórczy i fachowi,
uczciwi oraz umiej¹cy organizowaæ i pracowaæ w zespo³ach. W dydaktyce kon-
centruje uwagê studentów na uczeniu siê istotnych sk³adników kwalifikacji,
jakimi s¹: wiedza, umiejêtnoœci i pozytywne cechy osobowoœci cz³owieka.



237

Aurelia Polañska: Doktorat otwiera drogê nie tylko do œwiata nauki

Rados³aw Rados³aw Rados³aw Rados³aw Rados³aw STOJEKSTOJEKSTOJEKSTOJEKSTOJEK

UMIEJÊTNOŒCI ODKRYWCZE
WSPÓ£CZESNYCH MENED¯ERÓW

WOBEC WYZWAÑ KONKURENCYJNEGO
RYNKU

S³owa kluczowe: mened¿er, rynek globalny, DNA innowatora.

STRESZCZENIE

Celem artyku³u jest wykazanie dzia³añ mened¿era z wykorzystaniem
umiejêtnoœci odkrywczych, które wp³ywaj¹ na dobr¹ kondycjê firmy i jej
pozycjê na konkurencyjnym rynku globalnym. Wspó³czesne przedsiêbior-
stwa, aby wygraæ z konkurencj¹ musz¹ mieæ profesjonaln¹, kreatywn¹ kadrê
mened¿ersk¹, która podejmowaæ bêdzie trafne decyzje. Mened¿erowie
s¹ odpowiedzialni za przygotowanie swoich firm do warunków gospodarki
globalnej. S¹ oni beneficjentami dzia³añ prowadz¹cych firmê do sukcesu.
Przedsiêbiorstwa, chc¹c sprostaæ wyzwaniom konkurencyjnego rynku,
powinny posiadaæ odpowiednio przygotowan¹ kadrê mened¿ersk¹, ponie-
wa¿ to kadra kierownicza, jej jakoœæ, mo¿liwoœci i ca³y potencja³ oraz spo-
sób, w jaki przek³ada siê to na sukces zawodowy oraz sukces firmy, ten
zaœ na sukces regionu, a sukces regionu na sukces kraju – to wszystko
bêdzie œwiadczy³o o naszej pozycji i tak bêd¹ nas postrzegaæ na konkuren-
cyjnym rynku globalnym.

Wprowadzenie

Wspó³czeœnie w naukach o zarz¹dzaniu podkreœla siê znaczenie kapita³u
ludzkiego, innowacyjnych zachowañ pracowników w procesach uczenia siê
i zmian w organizacji. Obserwuje siê równie¿, ¿e wraz z ewoluowaniem mo-
deli i koncepcji organizacji w kierunku organizacji ucz¹cej siê, kreatywnej
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czy œwiadomej, zachodzi równie¿ zmiana w postrzeganiu jego umiejêtnoœci
kluczowych uznawanych za niezbêdne w organizacji. Ten nowy obraz cz³o-
wieka kompleksowego, osadzony na takich za³o¿eniach, jak: gotowoœæ
do uczenia siê, oczekiwanie nowych wyzwañ, zmiennoœæ motywacji, œwia-
domoœæ swoich potrzeb i mo¿liwoœci, przejawia siê m.in. w innowacyjnych
zachowaniach pracowników. Funkcjonowanie wspó³czesnych organizacji
w warunkach szybkiego tempa zmian w otoczeniu wymaga umiejêtnoœci
radzenia sobie ze sprzecznoœciami, ³¹czenia potrzeby stabilizacji i ugrunto-
wania z potrzeb¹ poszukiwania i wprowadzania innowacyjnych rozwi¹zañ.
Cz³owiek jest „motorem” zmian w organizacji, a jego umiejêtnoœci odkryw-
cze, postawy i motywacje wp³ywaj¹ nie tylko na przebieg danego procesu
zmiany, ale oddzia³uj¹ równie¿ na umiejêtnoœci organizacji w zakresie rozpo-
znawania i inicjowania zmian, umiejêtnoœci tworzenia nowych innowacyj-
nych rozwi¹zañ, a tak¿e ich implementacji. Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ
gospodarcza sprawia, na co wskazuje siê zarówno w literaturze przedmiotu,
jak i w praktyce, ¿e istnieje koniecznoœæ charakterystyki umiejêtnoœci
odkrywczych wspó³czesnego mened¿era. Celem artyku³u jest zatem ziden-
tyfikowanie i analiza umiejêtnoœci odkrywczych mened¿erów stanowi¹cych
Ÿród³o innowacyjnoœci przedsiêbiorstw wobec wyzwañ konkurencyjnego
rynku.

Rozwa¿ania wstêpne

Wspó³czesnoœæ stawia przed polskimi przedsiêbiorstwami i ich mene-
d¿erami wiele wa¿nych zadañ, jednak priorytetowym wyzwaniem jest kon-
kurencja. Dlatego te¿ organizacje potrzebuj¹ mened¿erów-przywódców,
którzy nape³ni¹ ludzi entuzjazmem i zagwarantuj¹ stabilnoœæ, a jednocze-
œnie mo¿liwoœæ rozwoju w burzliwym otoczeniu, w jakim przysz³o im dzia³aæ.
Jesteœmy œwiadkami, ale i uczestnikami przeobra¿eñ gospodarki œwiatowej,
jakie dokonuj¹ siê w ostatnich kilkunastu latach. Przedsiêbiorstwa podle-
gaj¹ nieustannej ewolucji, dostosowuj¹c funkcje i zadania oraz metody or-
ganizacji pracy do zmieniaj¹cych siê warunków dzia³alnoœci gospodarczej.
Celem tych przedsiêwziêæ jest dywersyfikacja dzia³añ, unowoczeœnienie
struktury produkcji oraz uzyskanie lepszej pozycji strategicznej na rynku,
a w konsekwencji osi¹gniêcie korzystniejszych wyników ekonomicznych.

Szybko postêpuj¹cy proces integracji i globalizacji, a tak¿e olbrzymi na-
p³yw informacji i nowej wiedzy powoduj¹ zmianê paradygmatu zarz¹dzania.
Polega ona na odejœciu od schematyzmu, poznaniu nowych metod zarz¹dza-
nia, ró¿norodnoœci kulturowej, akceptacji gwa³townych zmian w otoczeniu
tak zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym, a tak¿e nowych ról i zadañ stawia-
nych mened¿erom.
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Sukces ka¿dej organizacji tworz¹ ludzie w niej zatrudnieni, a ich zaan-
ga¿owanie siê w realizacjê celów i posiadane kompetencje stanowi¹ naj-
wy¿sz¹ jakoœæ i najcenniejszy kapita³ organizacji. Nowe modele biznesowe,
reorganizacje, przejêcia i fuzje wywieraj¹ olbrzymi¹ presjê na mened¿erów.
Zwiêkszaj¹ wobec nich coraz bardziej wymagania zwi¹zane z posiadaniem
cech i umiejêtnoœci odkrywczych. W œwiecie mened¿erskim dominuj¹ takie
kategorie, jak: misja, wizja, strategia, model biznesu, cele i ryzyko. Po stronie
umiejêtnoœci przywi¹zuje siê tu znaczenie do zdolnoœci korzystania z wie-
dzy i doœwiadczenia.

Organizacje XXI wieku staj¹ przed wieloma wyzwaniami, których przy-
czyny upatrujemy w przemianach zachodz¹cych w globalnej gospodarce,
œwiatowej polityce oraz sytuacji gospodarczej i spo³ecznej krajów rozwijaj¹-
cych siê. Ka¿da organizacja bezwzglêdnie potrzebuje innowacyjnego zespo³u
kierowniczego, posiadaj¹cego umiejêtnoœæ dobrego zarz¹dzania. Co to oznacza
w praktyce? Przede wszystkim skutecznoœæ, która uznawana jest za istotny
atut zawodowy mened¿era. Skutecznoœæ mened¿era wykracza dzisiaj poza
jego inteligencjê, wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe. Dzisiaj, a szcze-
gólnie jutro, od mened¿era oczekiwane bêdzie posiadanie i umiejêtne sto-
sowanie miêkkich aspektów zarz¹dzania, ukierunkowanych na wartoœci,
etykê czy zrównowa¿ony rozwój. Ukierunkowanie na wartoœci i etykê znaj-
duje odzwierciedlenie tak¿e w ró¿nych nowoczesnych koncepcjach zarz¹-
dzania. W praktyce skutecznoœæ dzia³ania mened¿era oznacza umiejêtnoœæ
wyboru w³aœciwych celów dla organizacji, skoncentrowania na nich. Przy za-
pewnieniu realizacji celów nale¿y uwzglêdniaæ mo¿liwe do wyst¹pienia ry-
zyka, koszty spo³eczne, wartoœci etyczne i oczekiwania interesariuszy do-
tycz¹ce zrównowa¿onego, d³ugotrwa³ego rozwoju organizacji. Tak rozumiana
skutecznoœæ oznacza znajdowanie i stosowanie w³aœciwych dzia³añ, to zna-
czy wprowadzenie w³aœciwych efektywnych oraz innowacyjnych rozwi¹zañ
i metod oraz docenianie roli klienta. Od wspó³czesnego mened¿era oczeku-
je siê, aby organizacja mog³a spe³niaæ obecne i przysz³e wymagania zmie-
niaj¹cego siê rynku, uzyska³a dobr¹ pozycjê konkurencyjn¹, presti¿ spo-
³eczny i zaspokaja³a jego ambicje osobiste.

Aby osi¹gn¹æ takie rezultaty zawodowe i osobiste, mened¿er powinien
ukszta³towaæ swoj¹ postawê i postrzeganie otoczenia w taki sposób, aby zmia-
ny zachodz¹ce w globalnym œwiecie nie stanowi³y zagro¿enia dla organizacji
i dla niego. Zmiany powinny stanowiæ wyzwanie, któremu mo¿na sprostaæ
pod warunkiem, ¿e zrozumie siê problemy ludzi, dostrze¿e konsekwencje
starzenia siê spo³eczeñstwa w UE i na œwiecie oraz zaproponuje nowe inno-
wacyjne rozwi¹zania funkcjonalne dla spo³eczeñstwa globalnego. Nowe
podejœcie do roli mened¿era w organizacji, jego metod dzia³ania w realnych
warunkach, jest równie¿ potrzebne ze strony interesariuszy. Dlatego te¿
mened¿erowie powinni dobrze poznaæ metody i instrumenty stosowane
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dzisiaj przez najlepszych mened¿erów i zalecane przez naukê, które przy-
nosz¹ najlepsze efekty, a w przysz³oœci bêd¹ traktowane jako priorytetowe.

Sekretna przyprawa

Punktem wyjœcia w rozwa¿aniach podejmuj¹cych problematykê umie-
jêtnoœci odkrywczych mened¿erów bêd¹ stanowiæ pytania, które zosta³y
postawione przez zespó³ naukowców pod kierownictwem prof. Claytona
M. Christensena (np. Jak móg³bym znaleŸæ innowacyjnych ludzi dla swojej
firmy i jak ja sam mogê siê staæ bardziej innowacyjny?) nurtuj¹cych me-
ned¿erów wy¿szego szczebla, którzy rozumiej¹, ¿e umiejêtnoœæ wprowa-
dzania innowacji jest „sekretn¹ przypraw¹” decyduj¹c¹ o sukcesie firmy1.
Niestety wiêkszoœæ z dzisiejszych mened¿erów niewiele wie o czynnikach,
które sprawiaj¹, ¿e jedna osoba jest kreatywniejsza od drugiej. Byæ mo¿e
w³aœnie z tego powodu podziw wzbudzaj¹ w nas przedsiêbiorcy wizjonerzy,
tacy jak: Steve Jobs z Apple’a, Jeff Bezos z Amazonu, Pierre Omidyar
z eBaya i A.G. Lafley z Procter & Gamble. Sk¹d oni bior¹ nowe, prze³omowe
pomys³y? Czego dowiedzielibyœmy siê o prawdziwym procesie powstawa-
nia innowacji, gdyby uda³o siê odkryæ ich sposoby zarz¹dzania?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania naukowcy przeprowadzili
szeœcioletnie badania, których celem by³o odkrycie Ÿróde³ kreatywnych –
a czêsto wrêcz rewolucyjnych – strategii biznesowych stosowanych przez
konkretne, innowacyjne firmy.

Na podstawie przeprowadzonych badañ wyodrêbniono piêæ „umiejêtno-
œci odkrywczych”, które wyró¿niaj¹ najbardziej kreatywnych mened¿erów:
budowanie skojarzeñ, zadawanie prowokacyjnych pytañ, obserwowanie,
eksperymentowanie i networking. Ustalono równie¿, ¿e innowacyjni przed-
siêbiorcy (pe³ni¹cy tak¿e funkcjê CEO) poœwiêcaj¹ na dzia³ania odkrywcze
o 50% wiêcej czasu ni¿ prezesi, którzy nie mog¹ siê pochwaliæ osi¹gniê-
ciami w dziedzinie innowacyjnoœci. Zdaniem zespo³u przeprowadzaj¹cego
badania, umiejêtnoœci odkrywcze tworz¹ razem strukturê, któr¹ nazwali
DNA innowatora.

Innowacyjni przedsiêbiorcy, jak uwa¿aj¹ autorzy badañ, posiadaj¹ tzw.
inteligencjê kreatywn¹, która u³atwia która dokonywanie odkryæ i ró¿ni
siê od innych typów inteligencji wyodrêbnionych przez Howarda Gardnera
w teorii inteligencji wielorakiej2. Jest ona czymœ wiêcej ni¿ kognitywn¹
umiejêtnoœci¹ prawej pó³kuli mózgu. Pracuj¹c nad nowymi pomys³ami,

1 J. H. Dyer, H. Gregersen, C. M. Christensen, The innovator’s DNA, Mastering the Five
Skills of Disruptive Innovators, „Harvard Business Review”, 2009.

2 H. Gardner, The Theory of Multiplie Intelligences, Indiana University, 2012.
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innowatorzy wykorzystuj¹ piêæ wymienionych umiejêtnoœci odkrywczych,
co wzbudza aktywnoœæ obu pó³kul. Analizuj¹c wspó³zale¿noœci miêdzy tymi
umiejêtnoœciami, odkryto, ¿e do ich opisania dobrze nadaje siê model kodu
DNA. Budowanie skojarzeñ stanowi w tym przypadku podstawowy element
ca³ej struktury i pe³ni funkcjê podwójnej helisy DNA, któr¹ otaczaj¹ cztery
wzorce dzia³añ u³atwiaj¹cych rozwijanie nowych idei (stawianie prowoka-
cyjnych pytañ, obserwowanie, eksperymentowanie i networking). Tak jak
fizyczne DNA poszczególnych ludzi jest inne, tak ka¿da z badanych osób
ma niepowtarzalne DNA innowatora, dziêki któremu tworzy rewolucyjne
pomys³y biznesowe. Badacze wskazuj¹, ¿e umiejêtnoœæ myœlenia kreatyw-
nego jest w jednej trzeciej uwarunkowana genetycznie, ale a¿ w dwóch trze-
cich – wyuczona. Aby j¹ opanowaæ, trzeba najpierw zrozumieæ, na czym
polega konkretna umiejêtnoœæ, a nastêpnie æwiczyæ j¹ w praktyce i ekspe-
rymentowaæ, a¿ uwierzymy we w³asny potencja³ twórczy. Innowacyjni przed-
siêbiorcy z przeprowadzonego badania w³aœnie w taki sposób zdobywali
i szlifowali swoje umiejêtnoœci innowacyjne.

Specyfika pracy wspó³czesnego mened¿era

Mened¿erowie kieruj¹ prac¹ innych i s¹ za ni¹ odpowiedzialni, planuj¹,
organizuj¹, podejmuj¹ decyzje i kontroluj¹. Odpowiadaj¹ za zasoby ludzkie,
finansowe, rzeczowe oraz informacyjne, koordynuj¹ je. Praca mened¿era
jest nieprzewidywalna, nios¹ca wyzwania, ale równie¿ pe³na mo¿liwoœci
i szans wyró¿nienia siê. Osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹ pod wieloma wzglêdami. Granica miêdzy pojêciem przywódcy
i mened¿era nie jest ostra, poniewa¿ zwykle ta sama osoba ma pewne cechy
jednego i drugiego typu. Wspó³czeœni mened¿erowie staj¹ wobec najró¿-
niejszych, prowokuj¹cych i ciekawych sytuacji. James A.F. Stoner, Edward
R. Freeman, Daniel R. Gilbert jr. postrzegaj¹ mened¿era jako osobê, która
odpowiada za kierowanie dzia³aniami prowadz¹cymi do osi¹gniêcia celów
organizacji, czyli osobê powo³an¹ do wiadomego i ustawicznego kszta³to-
wania organizacji3.

Tadeusz Oleksyn przedstawia mened¿era jako przedstawiciela nowego
systemu gospodarki rynkowej. Od wspó³czesnego mened¿era wymaga siê
zdolnoœci do inspirowania, zespo³owego tworzenia nowych rzeczy, rozwi¹zañ,
zasad i wartoœci, podejmowania wspólnej realizacji misji organizacji, kultu-
ry firmy, inspiracji, motywacji oraz komunikacji4. Piotr Wachowiak natomiast

3 J. A. F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2011, s. 20.
4 T. Oleksyn, Sztuka kierowania, WSZiP im. B. Jañskiego w Warszawie, Warszawa 2009,

s. 48.
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okreœla mened¿era jako osobê, która powinna oddzia³ywaæ na zachowania
pracowników i kierowaæ nimi zgodnie z zamierzeniami. Dlatego te¿ wyró¿-
niono nastêpuj¹ce warunki skutecznego kierowania: reprezentowanie od-
powiedniej postawy, posiadanie w³adzy, umiejêtnoœci wype³niania funkcji
kierowniczych oraz chêæ kierowania. Kierowaæ skutecznie mo¿e mened¿er
kreatywny, stanowczy, który nie narusza praw innych osób i szanuje ich.

W wype³nianiu swoich funkcji mened¿er musi u¿ywaæ wyobraŸni, po-
szukiwaæ najlepszego rozwi¹zania danego problemu oraz utrzymywaæ w³a-
œciwy stosunek do siebie i pracowników. Mened¿er przedsiêbiorczy przeja-
wia inicjatywê, gotowoœæ do rozpoznania i wykorzystania pojawiaj¹cej siê
szansy, osi¹gniêcia czegoœ wartoœciowego, rozpoczynania i kontynuacji nie-
wypróbowanych jeszcze projektów. Chc¹c rozwijaæ swoj¹ osobowoœæ, mene-
d¿er umieæ przeciwdzia³aæ stresowi. Przeciwdzia³anie to polega na dobrej
organizacji pracy, rozpoczynaniu dnia z optymistycznym nastawieniem
i pozytywnym myœleniem, planowaniu dnia, rozwijaniu tolerancji i ¿yczliwo-
œci oraz aktywnym wypoczywaniu. Mo¿liwoœæ wywierania wp³ywu na innych
ludzi to posiadanie w³adzy. Mocnym Ÿród³em w³adzy jest dostêp do infor-
macji oraz strategia dzia³ania. Informacje powinny byæ rzetelne, zrozumia³e
i kompletne.

Na funkcjonowanie i rozwój organizacji wp³ywaj¹ zasoby ludzkie, mate-
rialne, niematerialne i finansowe, które dobrze znaæ powinien mened¿er.
Odpowiada on nie tylko za los firmy, ale tak¿e za pracowników, ich rozwój,
kszta³cenie i karierê zawodow¹. Jego rola polega na realizacji celów strate-
gicznych organizacji. Mened¿erowie kieruj¹ prac¹ podw³adnych i odpowia-
daj¹ za ich doskonalenie, pozwalaj¹ rozwin¹æ im umiejêtnoœci i tworzyæ
œcie¿kê kariery zawodowej.

Peter Ferdinand Drucker uwa¿a, ¿e mened¿er wykonuje swoje zadanie
poprzez5 ustalanie celów firmy i okreœlenie, co powinno je stanowiæ. Okreœla
te¿ cele wycinkowe dla ka¿dej dziedziny celu strategicznego. Decyduje o tym,
jakie podj¹æ dzia³ania, aby cele te osi¹gn¹æ. Mobilizuje pracowników do efek-
tywnej pracy, przekazuje im niezbêdne informacje o planach strategicznych
i ma œwiadomoœæ, ¿e to od ich wydajnoœci zale¿y sukces firmy. Mened¿er
organizuje pracê i struktury. Analizuje niezbêdne dzia³ania, decyzje i rela-
cje. Klasyfikuje pracê, dzieli j¹ na zarz¹dzane dzia³ania. Nastêpnie dzieli
te dzia³ania na zarz¹dzane zadania zwi¹zane z danymi stanowiskami. Grupu-
je jednostki organizacyjne i zadania w strukturê organizacyjn¹. Dobiera
ludzi do zarz¹dzania tymi jednostkami i do zadañ, które trzeba wykonaæ.
Motywuje i informuje ludzi odpowiedzialnych za zadania oraz tworzy zespó³.
Stosuje nagrody dla dobrych pracowników, stwarza im warunki rozwoju

5 P.F. Drucker, Zarz¹dzanie w XXi wieku, Muza, Warszawa, 2010, s. 77.
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i doskonalenia, natomiast s³abych zwalnia. Wprowadza innowacje, tworzy
organizacjê partnersk¹ opart¹ na wiedzy, antycypuje przysz³oœæ. Dokonuje
pomiaru, ustala mierniki ocen i zapewnia, by ka¿dy cz³owiek w organizacji
mia³ dostêp do mierników skupionych na wydajnoœci ca³ej organizacji,
a jednoczeœnie na jego w³asnej pracy. Analizuje wydajnoœæ, ocenia j¹ i inter-
pretuje, a tak¿e informuje podw³adnych i zwierzchników o treœci mierni-
ków i wynikach swoich analiz.

Zawód mened¿era w procesie zmian gospodarczych bazuje na przedsiê-
biorczoœci i profesjonalizmie jednoczeœnie6. Czes³aw Sikorski rozumie przez
to umiejêtnoœæ samodzielnego rozwi¹zywania z³o¿onych, nierutynowych
problemów w danej dziedzinie, maj¹cych czêsto charakter zadañ eksperc-
kich7. Zdaniem cytowanego autora, profesjonalista w zawodzie mened¿era
powinien odznaczaæ siê takimi cechami, jak:
1. niezale¿noœæ, tj. poczucie autonomii roli organizacyjnej,
2. odpowiedzialnoœæ,
3. pragmatyzm wyra¿aj¹cy siê w umiejêtnoœci oddzielania sceny zawodo-

wej od innych sfer ¿ycia jednostki,
4. fachowoœæ rozumiana jako postulat kierowania siê racjonalnoœci¹ nau-

kow¹ i obiektywizmem,
5. identyfikacja z zawodem oznaczaj¹ca, ¿e dla profesjonalisty grupami

odniesienia s¹ przede wszystkim przedstawiciele danego zawodu, bez
wzglêdu na instytucjê, w której pracuj¹,

6. szybka komunikacja o wynikach dzia³ania, poczucie satysfakcji z dobrze
wykonanego zadania8.

Wybitny socjolog francuski Michel Crozier wyra¿a przekonanie, ¿e w naj-
bli¿szej przysz³oœci mened¿erowie stan¹ wobec koniecznoœci podzielenia siê
w³adz¹ z innymi, potrzeb¹ wspomagania samodzielnoœci pracowników, nau-
czenia siê ¿ycia w warunkach otwartoœci i wed³ug zasad oraz wartoœci za-
pewniaj¹cych spójnoœæ zespo³ów ludzkich9.

Bogus³aw Pe³ka, przekazuj¹c wskazówki i rady dla mened¿erów, spro-
wadza je do nastêpuj¹cych10:

6 J. Penc, Zarz¹dzanie dla przysz³oœci, Wyd. Profesjnalnej Szko³y Biznesu, Kraków, 2008,
s. 82–84.

7 R. Lessem, Global Management Principles, Prentice-Hall, New York, 2010, s. 459.
8 Cz. Sikorski, Profesjonalizm. Filozofia.Zarz¹dzanie nowoczesnym przedsiêbiorstwem,

PWN, Warszawa 2009, s. 15.
9 M. Crozier, Przedsiêbiorstwa na pods³uchu, Jak uczyæ siê zarz¹dznia posindustrialnego,

PWE, Warszawa, 2003, s. 14.
10 B. Pe³ka, Zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i mened¿eryzm, Instytut Organizacji i Zarz¹-

dzania w Przemyœle, ORGMASZ, Warszawa 2006, s. 168.
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• B¹dŸ zwierzchnikiem, a nie poganiaczem: poganiacz pogania, a zwierzch-
nik kieruje.

• Miej poczucie pewnoœci siebie, przekonanie o s³usznoœci swojej sprawy.
• Przestrzegaj obowi¹zku krytykowania innych; krytyka zwierzchnika po-

winna byæ pozytywna i wskazuj¹ca drogê przezwyciê¿enia niedoci¹gniêæ.
• Pamiêtaj o zachêcaniu i karaniu.
• Miej podejœcie do podw³adnego, uwzglêdniaj¹ce jego p³eæ, wiek i cechy

osobiste.
• Mów rzeczowo i wys³uchaj rozmówcy; zwierzchnik nie przerywa pod-

w³adnemu, nie krzyczy na niego.
• Szanuj czas swoich podw³adnych tak jak swój w³asny; zwierzchnik nigdy

nie odk³ada na póŸniej podjêcia decyzji, któr¹ dawno nale¿a³o podj¹æ, nie
ka¿e d³ugo wyczekiwaæ ludziom, których wezwa³ na okreœlon¹ godzinê.

• B¹dŸ surowy i wymagaj¹cy; s³uszna i uzasadniona surowoœæ, nie maj¹ca
nic wspólnego z odpowiedzialnoœci¹ jest gwarancj¹ dyscypliny. Podw³adni
szanuj¹ zwierzchnika, który zna siê na rzeczy i potrafi ceniæ ich pracê.

• B¹dŸ ¿yczliwy i uprzejmy; zwierzchnik docenia wielkie znaczenie uœmie-
chu. Zdaje sobie sprawê z tego, ¿e bakcyl chamstwa zara¿a ludzi oraz ¿e
w zespole, w którym dominuje atmosfera podejrzliwoœci wzajemnych ura-
zów i rozróbek wspó³czynnik sprawnoœci zbli¿a siê do wartoœci ujemnych.

• Miej poczucie humoru; zwierzchnik umie œmiaæ siê z ¿artu skierowane-
go pod w³asnym adresem.

• Dostrzegaj wszystkich swoich podw³adnych; zwierzchnik interesuje siê
podw³adnymi i stara siê ich poznaæ. Przyjmuje, ¿e nie ma szarych ludzi,
¿e najciekawsz¹ istot¹ na œwiecie jest cz³owiek.

1. Mened¿erowie powinni darzyæ podw³adnego zaufaniem, a mimo to kon-
trolowaæ go, pobudzaæ rywalizacjê wewn¹trzzak³adow¹ i równoczeœnie
popieraæ ró¿ne formy rywalizacji.

2. Skutecznie kierowaæ pracownikiem, a zarazem zapewniæ mu swobodê
dzia³ania i decyzji w zakresie jego obowi¹zków.

3. Respektowaæ indywidualnoœæ pracowników, a mimo to traktowaæ wszyst-
kich jednakowo. Utrzymywaæ to, co siê sprawdzi³o, a jednoczeœnie za po-
moc¹ indywidualnych pomys³ów stawiaæ to pod znakiem zapytania.

4. W³asnym przyk³adem popieraæ otwarte (rzeczowe) stawianie spraw.
Rzeczowo i racjonalnie argumentowaæ, lecz mimo to swoj¹ osobowoœci¹
sprowadziæ emocjonalne zaanga¿owanie pracowników11.

Zdaniem Bogdana Wawrzyniaka w pracy mened¿era istotnym jest jego
autorytet, wizerunek i morale oraz to, jak postrzegaj¹ go wspó³pracownicy.

11 B. Pe³ka, Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem…, s. 169.
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Mened¿er wobec wyzwañ globalnego rynku

Wspó³czesne przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ w warunkach coraz trudniej-
szego i dynamicznie komplikuj¹cego siê otoczenia. W szybkim tempie za-
chodz¹ w nim zmiany o charakterze technologicznym, ekonomicznym i spo-
³ecznym. Dzia³alnoœæ gospodarcza odbywa siê w warunkach silnej i ci¹gle
rosn¹cej konkurencji i to w wymiarze coraz bardziej globalnym. W ka¿dej
organizacji musz¹ zachodziæ szybko i sprawnie przeobra¿enia w strukturze
zadañ i w sposobach funkcjonowania kadry mened¿erskiej ró¿nych szcze-
bli zarz¹dzania. Przemiany spo³eczne i gospodarcze zawsze bowiem nios¹
ze sob¹ wyzwania, które wczeœniej czy póŸniej stanowi¹ szanse lub zagro¿e-
nia dla przedsiêbiorstw, zw³aszcza tych ma³ych i œrednich, które dominuj¹
w polskiej gospodarce. W procesie globalizacji przedsiêbiorstw konieczna
jest elastycznoœæ dzia³ania w otoczeniu wewnêtrznym, jak i zewnêtrznym.
Procesy globalizacji obejmuj¹ rozwój ekonomiczno-gospodarczy, naukowo-
-techniczny, czynniki polityczno-prawne, a tak¿e spo³eczno-kulturowe.
To one kszta³tuj¹ wyzwania przysz³oœci, które wymuszaj¹ gwa³towny roz-
wój technologii komunikacyjnej. Szybkoœæ i ³atwoœæ dostêpu do informacji
sta³a siê podstaw¹ sukcesu lub przyczyn¹ niepowodzenia firmy.

Podstawowym czynnikiem gwarantuj¹cym sukces wspó³czesnego przed-
siêbiorstwa jest zadowolony klient, dziêki niemu mo¿liwe jest budowanie
przewagi konkurencyjnej na rynku. To z kolei mo¿e gwarantowaæ rentow-
noœæ i zysk, a tak¿e ekspansjê firm na rynki miêdzynarodowe. Klienci otrzy-
muj¹ coraz wiêcej atrakcyjnych ofert, z których mog¹ wybraæ dla siebie
najlepsz¹. Dlatego te¿ walkê o klienta wygrywaj¹ firmy dzia³aj¹ce na rynku
globalnym. Ma³e przedsiêbiorstwa tworz¹ potê¿ny zasób pracy, co stanowi
czynnik przeciwdzia³ania radykalnie wzrastaj¹cemu bezrobociu.

G³ównym przes³aniem rozwoju przedsiêbiorstw jest kojarzenie celów
gospodarczych i spo³ecznych, tworzenie silnej wiêzi opartej na globalizacji,
wspólnocie kultury i obyczajów, a tak¿e interdyscyplinarnego kszta³towa-
nia wiedzy kadry zarz¹dzaj¹cej. Zarz¹dzanie bêdzie kszta³towane poprzez
globalizacjê, obni¿anie kosztów, pozbywanie siê nierentownej dzia³alnoœci,
ograniczenie inwestycji, wprowadzanie wysokich standardów jakoœci. Coraz
bardziej bêdzie siê nasilaæ aktywnoœæ konkurencyjna i zmieni¹ siê czynniki
sukcesu firmy. Sukces tworz¹ bowiem takie czynniki, jak: wysoka jakoœæ,
dogodnoœæ i punktualnoœæ dostaw, serwis dla nabywców, szybkoœæ wpro-
wadzania produktów na rynek, kreatywnoœæ pracowników i ich motywacja
do pracy, wprowadzanie innowacji, antycypowanie przysz³oœci i szans
w otoczeniu, elastycznoœæ w dzia³aniu, sprawnoœæ w doskona³ej obs³udze
rynku otwartego, globalnego.
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Dlatego te¿ przedsiêbiorstwa musz¹ doskonaliæ swój system zarz¹dzania
w taki sposób, aby kreowa³ on i rozwija³ czynniki sukcesu, a tak¿e dosko-
nali³ kluczowe umiejêtnoœci niezbêdne do sprostania wyzwaniom globalnego
rynku. Kluczowe umiejêtnoœci przedsiêbiorstwa opieraj¹ siê na szybkim
i sprawnym opanowaniu nowoczesnej techniki i nowych metod organizacyj-
nych oraz marketingowych. Przedsiêbiorstwa tradycyjne koncentruj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ na aspektach technologicznych (know-how), aby minimalizo-
waæ koszty produkcji. Takie przedsiêbiorstwa mniejsz¹ wagê przywi¹zuj¹
do organizacji produkcji i doskonalenia form marketingowych, a to znacz¹co
os³abia korzyœci, jakie daæ mo¿e zastosowanie w dzia³aniu nowoczesnej tech-
niki. Zarz¹dzanie w organizacji globalnej powinno byæ ukierunkowane
na zdolnoœci i wykrywanie tych wartoœci, które przynios¹ klientom korzyœci,
a przedsiêbiorstwu pozwol¹ wyprzedziæ konkurencjê na globalnym rynku.
Wymiar globalnej organizacji wymaga zatem od mened¿era zarz¹dzania
profesjonalnego, opartego na wiedzy interdyscyplinarnej, doœwiadczeniu
i wyobraŸni. Kadra taka daje gwarancjê i spe³niaæ mo¿e warunki uczest-
nictwa naszych przedsiêbiorstw w partnerstwie biznesu globalnego. Postê-
puj¹ca globalizacja wymusza te¿ globalne dzia³anie, czyli integrowanie umie-
jêtnoœci wewnêtrznych z zewnêtrznymi. W organizacjach globalnych nale¿y
tworzyæ i budowaæ now¹ kulturê, uwzglêdniaj¹c wszystkich uczestników
organizacji (wielokulturowoœæ). Nale¿y stosowaæ normy zgodne z etyk¹ biz-
nesu i zasadami moralnymi, aby osi¹gn¹æ wiêksz¹ efektywnoœæ, zachêciæ
ludzi do wspó³dzia³ania w realizowaniu wspólnych celów. Przedsiêbiorstwa
musz¹ byæ elastyczne w dzia³aniu i gotowe do szybkiego tworzenia koniecz-
nego potencja³u oraz wykorzystania go wed³ug bie¿¹cych wymogów (lean
management, outsourcing) b¹dŸ poszerzenia w³asnej dzia³alnoœci (alianse,
wirtualne sieci powi¹zañ itp.)12.

Nowe wyzwania, jakie stoj¹ przed przedsiêbiorstwem, bêd¹ wymagaæ
stosowania nowoczesnej wiedzy poprzez wykorzystanie jej w postaci umie-
jêtnoœci i innowacji. Dzia³anie przedsiêbiorstw przejawiaæ siê bêdzie przede
wszystkim w wykorzystaniu wiedzy i sieci kontaktów (kooperantów) w two-
rzeniu wartoœci dla klienta. Kapita³ intelektualny stanowiæ bêdzie g³ówny
maj¹tek ka¿dej organizacji. Przedsiêbiorstwa musz¹ zatem uczyæ siê sku-
tecznoœci dzia³ania, umiejêtnego wykorzystania wiedzy, aby móc rozwi¹zy-
waæ problemy, jakie dyktowaæ bêdzie globalny rynek. Nowoczesne przed-
siêbiorstwo musi byæ elastyczne, otwarte na otoczenie, umieæ wyprzedzaæ
konkurencjê, oferowaæ korzyœci swoim partnerom, poszerzaæ sieci powi¹zañ
i wchodziæ w koalicjê zgodnie z wyobraŸni¹. Nale¿y znaæ potrzeby rynku

12 J. Penc, Zarz¹dzanie dla przysz³oœci, Wydaw. Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków,
2008, s. 9.
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i kreowaæ je w dzia³aniu, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania otoczenia, aczkol-
wiek stabilnoœæ musi byæ zawsze ³¹czona ze zmianami. Przedsiêbiorstwa
musz¹ egzystowaæ w poczuciu niepewnoœci i w ci¹g³ej konfrontacji z konku-
rencj¹, dlatego te¿ konieczna jest czujnoœæ i umiejêtnoœæ antycypowania
zmian, aby tê konkurencjê wyprzedziæ. Efektywna realizacja za³o¿onych
celów strategicznych bêdzie udzia³em tych organizacji, które zachowaj¹
swoj¹ elastycznoœæ, wci¹¿ bêd¹ ulepszaæ jakoœæ i pokonaj¹ konkurencjê
w walce o rynki zbytu, bez przerwy wprowadzaj¹c innowacje, nowe wyroby
i us³ugi. Wprowadzenie zmian jest niezbêdne we wszystkich organizacjach
(ma³ych, du¿ych, œrednich, prê¿nych, s³abych), poniewa¿ nawet te dobrze
prosperuj¹ce mog¹ znaleŸæ siê w k³opotach z powodu zawirowañ w otocze-
niu, a powstanie nowego ³adu wymagaæ bêdzie innych priorytetów i kierun-
ków dzia³ania. Przy wprowadzaniu zmian nale¿y uwzglêdniæ wytworzenie
odpowiedniej atmosfery pilnoœci, pokazanie w³asnych s³abych i mocnych
stron oraz upowszechnienie opinii o niezbêdnoœci zmian w przedsiêbior-
stwie. Niezbêdne jest stworzenie wizji rozwoju przedsiêbiorstwa, rozpro-
pagowanie jej, okreœlenie kierunków strategicznych oraz przysz³ych celów
i zadañ.

Tworzenie organizacji dostosowanej do potrzeb dzisiejszego rynku po-
winno przebiegaæ zgodnie z potrzebami jego i otoczenia, z ukierunkowa-
niem na klienta, zysk i rozwój, ale te¿ w oparciu o kulturê organizacyjn¹
stworzon¹ na zasadach wzajemnego poszanowania i zaufania. Nowa orga-
nizacja globalna bêdzie realizowaæ swoje zadania i cele na bazie wartoœci
ekonomicznych, ale kieruj¹c siê kryteriami etycznymi, odpowiedzialnoœci¹
i regu³ami rynku. Konkurencja globalna powinna rozwijaæ przedsiêbior-
czoœæ, kreatywnoœæ i rywalizacjê, w której nie ma walki, ale jest chêæ d¹¿enia
do zmian i poszukiwania czegoœ nowego. Jest to mo¿liwe wówczas, jeœli
wartoœci firmy s¹ zgodne z wartoœciami osobistymi ludzi tworz¹cych orga-
nizacjê globaln¹. Stosunkowo niedawno mened¿erowie zaczêli zwracaæ pil-
niejsz¹ uwagê na zachowanie zdrowej równowagi miêdzy ¿yciem zawodo-
wym i prywatnym. Wieloletnie, tradycyjne dla stanowisk mened¿erskich,
naruszenie tej równowagi bywa bowiem bardzo czêsto okupowane choro-
bami zawodowymi, skróceniem ¿ycia zaaferowanych mened¿erów, nieuda-
nym ¿yciem rodzinnym.

Praca by³a i jest dla mened¿era centralnym punktem ¿yciowego zaintere-
sowania, miejscem sprawdzania siê. Ka¿dy mened¿er chce dla swojego za-
k³adu pracy uzyskaæ najlepszy punkt startu do robienia interesów, do osi¹ga-
nia sukcesów na konkurencyjnym rynku. Mened¿erowie stanowi¹ grupê
kierownicz¹, która jest swoist¹ elit¹, wykreowan¹ przez warunki makro-
ekonomiczne i spo³eczne. Bez istnienia elit gospodarczych, bêd¹cych czêsto
pionierami postêpu i wprowadzania zmian, nie mo¿na by³oby myœleæ o roz-
woju ekonomicznym naszego kraju.
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Zakoñczenie

Konkluduj¹c, przedsiêbiorstwa chc¹c sprostaæ wyzwaniom konkuren-
cyjnego rynku powinny posiadaæ odpowiednio przygotowan¹ kadrê mene-
d¿ersk¹ wyposa¿on¹ w umiejêtnoœci odkrywcze, poniewa¿ to kadra kierow-
nicza, jej jakoœæ, mo¿liwoœci i ca³y potencja³ oraz sposób w jaki przek³ada
siê to na sukces zawodowy oraz sukces firmy, ten zaœ na sukces naszego
regionu, a sukces regionu na sukces kraju – to wszystko bêdzie œwiadczy³o
o naszej pozycji i tak bêd¹ nas postrzegaæ na konkurencyjnym rynku.
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MANAGERS CHALLENGES AT COMPETITIVE
MARKET

Keywords: manager, global market, innovators’s dna.

Summary
The aim of the article is to present a manager’s actions, which affect good

condition of a company and its position at the competitive, global market.
Modern companies, in order to win with their competitors, must employ pro-
fessional and creative, managerial staff who plan, organize, take control
and make decisions. Managers are responsible for preparing companies for the
conditions of the European Union. They are beneficiaries of actions leading
the company to the success. It has to be kept in mind that the quality of the
managerial staff, their potential and the way they translate their own success
into the success of the company, of the region and finally of the country should
testify to our position and perception in European and global economies.

Rados³aw Stojek – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarz¹dza-
niu. Dorobek oprócz aspektów teoretycznych zawiera nade wszystko aspekty
praktyczne i wpisuje siê w pe³ni w obszar nauk spo³ecznych – dyscypliny nauki
o zarz¹dzaniu. Zdobycie umiejêtnoœci praktycznych z zarz¹dzania potwierdza
fakt pe³nienia funkcji zarz¹dczych.
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FINANSOWANIE ZADAÑ NA RZECZ
PAÑSTWA PRZEZ PRZEDSIÊBIORCÓW

TELEKOMUNIKACYJNYCH

S³owa kluczowe: tajemnica korespondencji, tajemnica komunikowania,
tajemnica telekomunikacyjna, dane billingowe, przedsiêbiorca telekomu-
nikacyjny, bezpieczeñstwo pañstwa, obronnoœæ pañstwa, bezpieczeñstwo
i porz¹dek publiczny.

STRESZCZENIE

Przedsiêbiorstwa telekomunikacyjne s¹ firmami realizuj¹cymi cele ko-
mercyjne. Jednak¿e z uwagi na specyfikê œwiadczonych us³ug ustawodaw-
ca na³o¿y³ na te podmioty ciê¿ary realne wynikaj¹ce z potrzeb bezpieczeñ-
stwa i obronnoœci pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Wœród tych obowi¹zków znajduje siê stworzenie warunków do kontroli roz-
mów, retencja danych generowanych w sieciach telekomunikacyjnych i ich
udostêpnianie uprawnionym s³u¿bom pañstwowym oraz organom wymiaru
sprawiedliwoœci na koszt przedsiêbiorstwa telekomunikacyjnego. W artyku-
le przedstawiono rozwa¿ania na temat zasadnoœci obci¹¿ania podmiotów
gospodarczych kosztami zadañ le¿¹cych w wy³¹cznej domenie pañstwa.

Wstêp

Przedsiêbiorcy telekomunikacyjni s¹ zobligowani na w³asny koszt
do stworzenia warunków pozwalaj¹cych na prowadzenie kontroli i utrwa-
lania rozmów oraz zatrzymywania i przechowywania danych generowa-
nych w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzanych, przez okres
12 miesiêcy na potrzeby bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego. Do tego równie¿ w formule bezp³atnej



251

Marek Chrabkowski: Finansowanie zadañ na rzecz pañstwa przez przedsiêbiorców...

musz¹ udostêpniaæ te dane uprawnionym s³u¿bom pañstwowym i organom
wymiaru sprawiedliwoœci. Przechowywanie danych osobowych oraz zwi¹za-
na z tym ich ochrona, równie¿ zosta³a scedowana na przedsiêbiorców tele-
komunikacyjnych. Komercyjny charakter dzia³alnoœci podmiotów w sferze
telekomunikacyjnej pozostaje w wyraŸnej sprzecznoœci z wysokokosztowymi
obowi¹zkami realizowanymi na rzecz pañstwa.

Do kwestii problematycznych nale¿¹ chocia¿by te odnosz¹ce siê do:

• obci¹¿ania przedsiêbiorców telekomunikacyjnych inwestycjami w infra-
strukturê techniczn¹, która pozwala na prowadzenie kontroli i utrwala-
nie rozmów przez organy operacyjne;

• ponoszenia kosztów przez przedsiêbiorców telekomunikacyjnych za re-
jestracjê rozmów i innych przekazów telekomunikacyjnych na zlecenie
s¹dów i prokuratur;

• zasad finansowania obowi¹zków na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci
pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego zwi¹zanych
z 12-miesiêczn¹ retencj¹ danych generowanych w sieci telekomunika-
cyjnej;

• zasad pokrywania kosztów udostêpniania przechowywanych danych
organom operacyjnym i wymiaru sprawiedliwoœci.

Celem badañ by³o udzielenie odpowiedzi na trzy zamieszczone poni¿ej
pytania badawcze.
1) Czy koszty zwi¹zane z inwestycjami w infrastrukturê techniczn¹ w za-

kresie wykorzystywanym na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa
oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego powinny obci¹¿aæ przed-
siêbiorców telekomunikacyjnych?

2) Czy przedsiêbiorcy telekomunikacyjni ponosz¹ dodatkowe koszty zwi¹-
zane z retencj¹ danych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa
oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego skoro i tak musz¹ przecho-
wywaæ dane w celach reklamacyjnych?

3) Czy nieodp³atny system udostêpniania danych generowanych w sieciach
telekomunikacyjnych i przechowywanych na potrzeby bezpieczeñstwa
i obronnoœci pañstwa a tak¿e bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
nie powoduje nadu¿yæ w zakresie ich wykorzystania?

W zwi¹zku z postawionymi pytaniami badawczymi przyjêto hipotezê,
¿e koszty zwi¹zane z zadaniami na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañ-
stwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego powinny byæ pokrywane
z bud¿etu pañstwa. W celu doprecyzowania zakresu badawczego przyjêto
nastêpuj¹ce hipotezy szczegó³owe:
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1) koszty inwestycji zwi¹zanych z przygotowaniem infrastruktury technicz-
nej pozwalaj¹cej na kontrolê i utrwalanie rozmów przez organy opera-
cyjne powinny byæ finansowane z pozostaj¹cego w ich dyspozycji fundu-
szu operacyjnego;

2) koszty rejestracji rozmów i innych przekazów telekomunikacyjnych
na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwoœci winny stanowiæ koszty
postêpowania karnego i jako takie byæ tymczasowo wyk³adane z bud¿e-
tów organów zlecaj¹cych te czynnoœci a docelowo obci¹¿aæ skazanego
w sprawie karnej;

3) retencja danych na rzecz bezpieczeñstwa nie generuje dodatkowych kosz-
tów, poniewa¿ przedsiêbiorcy telekomunikacyjni s¹ zobligowani do prze-
chowywania danych w celach reklamacyjnych;

4) koszty udostêpniania organom operacyjnym danych generowanych
w sieciach telekomunikacyjnych winny byæ pokrywane z funduszu ope-
racyjnego;

5) koszty udostêpniania organom procesowym danych generowanych
w sieciach telekomunikacyjnych winny stanowiæ koszt postêpowania kar-
nego i jako takie byæ tymczasowo wyk³adane z bud¿etów organów zleca-
j¹cych te czynnoœci a docelowo obci¹¿aæ skazanego w sprawie karnej;

6) nieodp³atny system udostêpniania danych telekomunikacyjnych w spra-
wach dotycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa sprzyja zwiêk-
szaniu siê liczby zapytañ ze strony uprawnionych s³u¿b pañstwowych
i powiêksza koszty ponoszone przez przedsiêbiorców telekomunika-
cyjnych.

Przyjête hipotezy zdeterminowa³y strukturê publikacji. W artykule
przedstawiono w odrêbnych podrozdzia³ach zagadnienia dotycz¹ce:

• zakresu danych bêd¹cych w dyspozycji przedsiêbiorcy telekomunika-
cyjnego,

• zasad udostêpniania danych bêd¹cych w dyspozycji przedsiêbiorcy tele-
komunikacyjnego,

• zasad finansowania zadañ na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa
oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego œwiadczonych przez przed-
siêbiorców telekomunikacyjnych.

Badania przeprowadzono metod¹ monograficzn¹ z wykorzystaniem
podstawowych metod badawczych w postaci: krytycznej analizy literatury,
badania prawa i badania dokumentów w formie analizy orzecznictwa s¹do-
wego. Wnioski z przeprowadzonych badañ zosta³y zawarte w zakoñczeniu.



253

Marek Chrabkowski: Finansowanie zadañ na rzecz pañstwa przez przedsiêbiorców...

Zakres danych bêd¹cych w dyspozycji przedsiêbiorcy
telekomunikacyjnego

Zgodnie z definicj¹ legaln¹ zawart¹ w ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne1, zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym (Pr.tel.),
termin „przedsiêbiorca telekomunikacyjny” oznacza przedsiêbiorcê lub inny
podmiot uprawniony do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na pod-
stawie odrêbnych przepisów, który wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pole-
gaj¹c¹ na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, œwiadczeniu us³ug
towarzysz¹cych lub œwiadczeniu us³ug telekomunikacyjnych2. Je¿eli jest
to przedsiêbiorca telekomunikacyjny, uprawniony do œwiadczenia us³ug
telekomunikacyjnych, to w Prawie telekomunikacyjnym nazywany jest
„dostawc¹ us³ug”3, Natomiast podmiot uprawniony do dostarczania publicz-
nych sieci telekomunikacyjnych lub œwiadczenia us³ug towarzysz¹cych,
zwany jest „operatorem”4. Przedsiêbiorcy telekomunikacyjni zobowi¹zani
s¹ do zachowania w tajemnicy danych dotycz¹cych œwiadczonych us³ug
a stanowi¹cych tajemnicê komunikowania siê, zaœ precyzyjniej rzecz ujmu-
j¹c – tajemnicê korespondencji w sieciach telekomunikacyjnych, która
w Prawie telekomunikacyjnym nazwana jest „tajemnic¹ telekomunika-
cyjn¹”. Ta okreœlona przez ustawodawcê tajemnica stanowi szczególn¹
formê tajemnicy korespondencji5. Wzajemne relacje pomiêdzy wymienio-
nymi tajemnicami przedstawia wykres nr 1.

1 T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.
2 Art. 1 ust. 1 pkt 27 Pr.tel.
3 Art. 1 ust. 1 pkt 27 lit. a Pr.tel.
4 Art. 1 ust. 1 pkt 27 lit. b Pr.tel.
5 R. Taradejna i M. Taradejna, Dostêp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji

dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, spo³ecznej i zawodowej oraz ¿ycia prywatnego,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2003, s. 130.

Rys. 1. Relacje wystêpuj¹ce pomiêdzy tajemnicami
Źród³o: opracowanie w³asne.
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Tajemnica telekomunikacyjna jako element tajemnicy korespondencji
i tajemnicy komunikowania siê zaliczana jest do szerokorozumianej tajem-
nicy przedsiêbiorstwa6. Arkadiusz Michalak podzieli³ Ÿród³a prawa polskiego
dotycz¹ce tajemnicy przedsiêbiorstwa na piêæ kategorii7:
1) Ÿród³a ochrony sensu stricto, np. art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji8;
2) Ÿród³a zawieraj¹ce regulacje dotycz¹ce ochrony tajemnicy przedsiêbior-

stwa, które, nie definiuj¹c samego pojêcia tajemnicy przedsiêbiorstwa,
przyznaj¹ uprawnionemu podmiotowi fragmentaryczne uprawnienia
zwi¹zane z ochron¹ tej tajemnicy, np. art. 428 k.s.h9.

3) Ÿród³a zawieraj¹ce normy deklaratywne nakazuj¹ce ochronê tajemnicy
przedsiêbiorstwa bez przyznawania okreœlonych roszczeñ uprawnionemu,
np. art. 64 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej10;

4) procesowe Ÿród³a ochrony informacji, np. art. 479 k.p.c.11;
5) Ÿród³a poœwiêcone ochronie odrêbnych tajemnic, np. art. 109 ustawy

z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe12;

Do tej ostatniej kategorii zalicza siê równie¿ tajemnica telekomunika-
cyjna. W Prawie telekomunikacyjnym nie zawarto definicji legalnej tej
tajemnicy13. Jej zakres zosta³ wskazany w formie katalogu w art. 159 ust. 1
Pr.tel., który obejmuje:
1) dane dotycz¹ce u¿ytkownika;
2) treœæ indywidualnych komunikatów;
3) dane transmisyjne, które oznaczaj¹ dane przetwarzane dla celów

przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub nali-
czania op³at za us³ugi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne,
które oznaczaj¹ wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunika-
cyjnej lub w ramach us³ug telekomunikacyjnych wskazuj¹ce po³o¿enie

6 A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiêbiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kantor
Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 55.

7 Ibidem, s. 53–54.
8 T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.
9 Ustawa z 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks Spó³ek Handlowych, t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1030,

ze zm.
10 T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.
11 Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.

101, ze zm.
12 T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128.
13 S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 265.
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geograficzne urz¹dzenia koñcowego u¿ytkownika publicznie dostêpnych
us³ug telekomunikacyjnych;

4) dane o lokalizacji, które oznaczaj¹ dane lokalizacyjne wykraczaj¹ce poza
dane niezbêdne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;

5) dane o próbach uzyskania po³¹czenia miêdzy zakoñczeniami sieci, w tym
dane o nieudanych próbach po³¹czeñ, oznaczaj¹cych po³¹czenia miêdzy
telekomunikacyjnymi urz¹dzeniami koñcowymi lub zakoñczeniami sie-
ci, które zosta³y zestawione i nie zosta³y odebrane przez u¿ytkownika
koñcowego lub nast¹pi³o przerwanie zestawianych po³¹czeñ.

Dodatkowo dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych
jest uprawniony do przetwarzania nastêpuj¹cych danych dotycz¹cych u¿yt-
kownika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹14:
1) nazwisk i imion;
2) imion rodziców;
3) miejsca i daty urodzenia;
4) adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego je¿eli jest on

inny ni¿ adres miejsca zamieszkania;
5) numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospo-

litej Polskiej;
6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoœæ, a w przy-

padku cudzoziemca, który nie jest obywatelem pañstwa cz³onkowskiego
UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty po-
bytu;

7) zawartych w dokumentach potwierdzaj¹cych mo¿liwoœæ wykonania
zobowi¹zania wobec dostawcy publicznie dostêpnych us³ug telekomu-
nikacyjnych wynikaj¹cego z umowy o œwiadczenie us³ug telekomuni-
kacyjnych.

Oprócz tych danych dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomuni-
kacyjnych mo¿e, za zgod¹ u¿ytkownika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, przetwa-
rzaæ inne dane tego u¿ytkownika w zwi¹zku ze œwiadczon¹ us³ug¹, w szcze-
gólnoœci numer konta bankowego lub karty p³atniczej, a tak¿e adres poczty
elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych15.

14 Art. 161 ust. 2 Pr.tel.
15 Art. 161 ust. 3 Pr.tel.
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Zasady udostêpniania danych bêd¹cych w dyspozycji
przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego

W Prawie telekomunikacyjnym zakazano zapoznawania siê, utrwala-
nia, przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania treœci
lub danych objêtych tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ przez osoby inne ni¿
nadawca i odbiorca komunikatu, chyba ¿e16:
a) bêdzie to przedmiotem us³ugi lub bêdzie to niezbêdne do jej wykonania;
b) nast¹pi za zgod¹ nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotycz¹;
c) dokonanie tych czynnoœci jest niezbêdne w celu rejestrowania komuni-

katów i zwi¹zanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgod-
nej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów trans-
akcji handlowej lub celów ³¹cznoœci w dzia³alnoœci handlowej;

d) bêdzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustaw¹ lub prze-
pisami odrêbnymi.

Przedsiêbiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialnoœæ za narusze-
nie tajemnicy telekomunikacyjnej przez podmioty dzia³aj¹ce w jego imie-
niu17. Podmiot œwiadcz¹cy us³ugê na rzecz u¿ytkownika koñcowego innego
przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego ma prawo, w niezbêdnym zakresie,
otrzymywaæ, przekazywaæ i przetwarzaæ dane dotycz¹ce tego u¿ytkownika
koñcowego oraz dane o wykonanych na jego rzecz us³ugach telekomunika-
cyjnych18. Dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych jest
obowi¹zany do poinformowania abonenta, z którym zawiera umowê o œwiad-
czenie us³ug telekomunikacyjnych, a tak¿e pozosta³ych u¿ytkowników koñ-
cowych, o zakresie i celu przetwarzania danych transmisyjnych oraz innych
danych ich dotycz¹cych, a tak¿e o mo¿liwoœciach wp³ywu na zakres tego
przetwarzania19. Dane u¿ytkowników koñcowych mog¹ byæ przetwarzane
w okresie obowi¹zywania umowy, a po jej zakoñczeniu w okresie dochodze-
nia roszczeñ lub wykonywania innych zadañ przewidzianych w ustawie
lub przepisach odrêbnych20. W celu wykorzystania danych o lokalizacji do-
stawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych jest obowi¹zany
uzyskaæ zgodê abonenta lub u¿ytkownika koñcowego na przetwarzanie
danych o lokalizacji jego dotycz¹cych, która mo¿e byæ wycofana okresowo

16 Art. 178 ust. 2 Pr.tel.
17 Art. 162 ust. 1 Pr.tel.
18 Art. 162 ust. 2 Pr.tel.
19 Art. 163 Pr.tel.
20 Art. 164 Pr.tel.
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lub w zwi¹zku z konkretnym po³¹czeniem, lub dokonaæ anonimizacji tych
danych21.

Dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych jest obowi¹za-
ny poinformowaæ abonenta lub u¿ytkownika koñcowego przed uzyskaniem
jego zgody o rodzaju danych o lokalizacji, które bêd¹ przetwarzane, o celach
i okresie ich przetwarzania oraz o tym, czy dane zostan¹ przekazane innemu
podmiotowi dla celów œwiadczenia us³ugi tworz¹cej wartoœæ wzbogacon¹22.
Do przetwarzania danych lokalizacyjnych uprawnione s¹ podmioty23:
1) dzia³aj¹ce z upowa¿nienia operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dzia³aj¹ce z upowa¿nienia dostawcy publicznie dostêpnych us³ug tele-

komunikacyjnych;
3) œwiadcz¹ce us³ugê o wartoœci wzbogaconej.

Dane o lokalizacji mog¹ byæ przetwarzane wy³¹cznie dla celów niezbêd-
nych do œwiadczenia us³ug o wartoœci wzbogaconej24.

Czêœæ danych chronionych tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ mo¿e zostaæ
upubliczniona w spisie abonentów wydawanym w formie ksi¹¿kowej
lub elektronicznej, a tak¿e udostêpnianym za poœrednictwem s³u¿b infor-
macyjnych przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego. W art. 169 ust.1 Pr.tel.
ustawodawca ograniczy³ je jedynie do:
1) numeru abonenta lub znaku identyfikuj¹cego abonenta;
2) nazwiska i imion abonenta;
3) nazwy miejscowoœci oraz ulicy w miejscu zamieszkania, przy której znaj-

duje siê zakoñczenie sieci, udostêpnione abonentowi – w przypadku sta-
cjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej albo nazwy miejscowoœci
oraz ulicy w miejscu zamieszkania – w przypadku ruchomej publicznej
sieci telekomunikacyjnej.

Abonenci, przed umieszczeniem ich danych w spisie, winni zostaæ nieod-
p³atnie poinformowani o celu spisu lub telefonicznej informacji o nume-
rach, w których ich dane osobowe mog¹ siê znajdowaæ, a tak¿e o mo¿liwoœci
wykorzystywania spisu, za pomoc¹ funkcji wyszukiwania dostêpnych w jego
elektronicznej formie25. Zamieszczenie w spisie danych identyfikuj¹cych
abonenta bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie po uprzednim
wyra¿eniu przez niego zgody na dokonanie tych czynnoœci26, a rozszerzenie

21 Art. 166 ust. 1 Pr.tel.
22 Art. 166 ust. 2 Pr.tel.
23 Art. 166 ust. 3 Pr.tel.
24 Art. 166 ust. 4 Pr.tel.
25 Art. 169 ust. 2 Pr.tel.
26 Art. 169 ust. 3 Pr.tel.
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zakresu danych ponad ten wymieniony wymaga zgody abonenta27. Udostêp-
nianie w spisie lub za poœrednictwem s³u¿b informacyjnych danych identy-
fikuj¹cych abonentów innych ni¿ wymienione w Prawie telekomunikacyj-
nym nie mo¿e naruszaæ s³usznych interesów tych podmiotów28. Przedsiê-
biorca telekomunikacyjny jest obowi¹zany zabezpieczyæ spisy wydawane
w formie elektronicznej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wykorzystanie zawar-
tych w nich danych niezgodnie z przeznaczeniem29, a w przypadku przeka-
zania jego danych innym przedsiêbiorcom, w celu publikacji spisu lub œwiad-
czenia us³ugi informacji o numerach telefonicznych, jest obowi¹zany poin-
formowaæ o tym abonenta30.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e spoœród wszystkich danych generowanych w sys-
temach bêd¹cych w dyspozycji przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego, reje-
stracja tylko czêœci z nich wystarczy³aby do zabezpieczenia jego interesów.
Na tê kwestiê zwraca uwagê ustawodawca, który zobowi¹zuje dostawcê
publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych do rejestracji danych
o wykonanych us³ugach telekomunikacyjnych, w zakresie umo¿liwiaj¹cym
ustalenie nale¿noœci za wykonanie tych us³ug oraz rozpatrzenie reklama-
cji31. Czyli nie wszystkie mo¿liwe do rejestracji, ale tylko te, które pozwol¹
na osi¹gniêcie ustalonego w przepisie art. 168 ust. 1 Pr.tel. celu. Takie dane
winny byæ przechowywane co najmniej przez okres 12 miesiêcy, a w przy-
padku wniesienia reklamacji – przez okres niezbêdny do rozstrzygniêcia
sporu32. Natomiast zakres danych przechowywanych w zwi¹zku z reali-
zacj¹ zadañ na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa a tak¿e bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego jest znacznie szerszy i obejmuje dane nie-
zbêdne do33:
1) ustalenia zakoñczenia sieci, telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowe-

go, u¿ytkownika koñcowego:
a) inicjuj¹cego po³¹czenie,
b) do którego kierowane jest po³¹czenie;

2) okreœlenia:
a) daty i godziny po³¹czenia oraz czasu jego trwania,
b) rodzaju po³¹czenia,
c) lokalizacji telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego.

27 Art. 169 ust. 3 i 4 Pr.tel.
28 Art. 169 ust. 6 Pr.tel.
29 Art. 169 ust. 7 Pr.tel.
30 Art. 169 ust. 7 i 8 Pr.tel.
31 Art. 168 ust. 1 Pr.tel.
32 Art. 168 ust. 2 Pr.tel.
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Ponadto realizacja zadañ na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa
a tak¿e bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wymaga stosowania prze-
pisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych34.
Podwy¿szone standardy bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z tej ustawy skutkuj¹
zwiêkszonymi kosztami po stronie przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego,
który jest zobowi¹zany do ich wdro¿enia.

Podmiot uczestnicz¹cy w wykonywaniu dzia³alnoœci telekomunikacyjnej
w sieciach publicznych oraz podmioty z nim wspó³pracuj¹ce s¹ obowi¹zane
do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, a do tego s¹ zobowi¹zane
do zachowania nale¿ytej starannoœci, w zakresie uzasadnionym wzglêdami
technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urz¹dzeñ telekomu-
nikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujaw-
nieniem tajemnicy telekomunikacyjnej35. Ujawnianie lub przetwarzanie
treœci albo danych objêtych tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ narusza obowi¹-
zek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej36. Treœci lub dane objête t¹
tajemnic¹ mog¹ byæ zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane,
zmieniane, usuwane lub udostêpniane tylko wówczas, gdy czynnoœci te
dotycz¹ us³ugi œwiadczonej u¿ytkownikowi albo s¹ niezbêdne do jej wyko-
nania. Przetwarzanie w innych celach jest dopuszczalne jedynie na podsta-
wie przepisów prawa37. Dane chronione tajemnic¹ telekomunikacyjn¹
podobnie jak dane chronione tajemnic¹ pañstwow¹, s³u¿bow¹, zawodow¹,
funkcyjn¹ lub inn¹ prawnie okreœlon¹ mog¹ byæ udostêpniane wy³¹cznie
na zasadach precyzyjnie okreœlonych w ustawie. Pierwszy wyj¹tek prze-
widuje samo Prawo telekomunikacyjne. Dotyczy on komunikatów i danych
ze swojej istoty jawnych, z przeznaczenia publicznych lub ujawnionych po-
stanowieniem s¹du wydanym w postêpowaniu karnym, postanowieniem
prokuratora lub na podstawie odrêbnych przepisów38. Szczegó³owe zasady
uzyskiwania tych danych w ramach sprawy karnej s¹ okreœlone w ustawie
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego39 (k.p.k.) i dotycz¹
wszystkich rodzajów tajemnic prawnie chronionych, w tym i tajemnicy
telekomunikacyjnej40. Natomiast w sprawach operacyjnych dostêp do tych
danych jest mo¿liwy wy³¹cznie w zakresie wskazanym w ustawach kompe-
tencyjnych organów operacyjnych, takich jak ustawa z 6 kwietnia 1990 r.

33 Art. 180c ust. 1 Pr.tel.
34 Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, ze zm.
35 Art. 160 ust. 1 i 2 Pr.tel.
36 Art. 159 ust. 3 Pr.tel.
37 Art. 161 ust. 1 Pr.tel.
38 Art. 159 ust. 4 Pr.tel.
39 Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, ze zm.
40 Art. 179 – 181 k.p.k.
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o Policji41 czy te¿ ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wew-
nêtrznego i Agencji Wywiadu42. W odró¿nieniu od Kodeksu postêpowania
karnego w ustawach kompetencyjnych dostêp organów operacyjnych do da-
nych prawnie chronionych nie zosta³ okreœlony en bloc, lecz ka¿da ze s³u¿b
otrzyma³a swój indywidualny klucz dostêpowy, zezwalaj¹cych na uzyska-
nie niejawnych danych chronionych tajemnicami, które zosta³y wskazane
expressis verbis w ustawie. S³u¿by dysponuj¹ce najszerszym wachlarzem
posiadaj¹ mo¿liwoœci dostêpowe do danych chronionych jako informacje
niejawne oraz objêtych: tajemnic¹ telekomunikacyjn¹, tajemnic¹ bankow¹,
tajemnic¹ ubezpieczeniow¹, tajemnic¹ korespondencji, tajemnic¹ postêpo-
wania przygotowawczego oraz tajemnic¹ czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych43. W zakresie dostêpu do danych chronionych tajemnic¹ telekomuni-
kacyjn¹ obok wskazanej ju¿ Policji i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
uprawnienia posiadaj¹ równie¿: Stra¿ Graniczna, S³u¿ba Kontrwywiadu
Wojskowego, wywiad skarbowy, ¯andarmeria Wojskowa i Centralne Biuro
Antykorupcyjne44.

Te szczegó³owe i restrykcyjne regulacje s³u¿yæ maj¹ przede wszystkim
ochronie podstawowych praw i wolnoœci cz³owieka, a w szczególnoœci prawa
do prywatnoœci w zwi¹zku z przetwarzaniem danych45. Niezgodne z prawem
ujawnianie danych chronionych tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ mo¿e wywo-
³aæ realne zagro¿enie dla dóbr osób komunikuj¹cych siê, a tak¿e doprowa-
dziæ do powstania szkód w sferze moralnej lub materialnej tych podmiotów.
Dlatego te¿ ustawodawca zdecydowa³ siê na kryminalizacjê zachowañ bez-
prawnie ingeruj¹cych miêdzy innymi w tajemnicê telekomunikacyjn¹46.
W ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny47 (k.k.) przewidzia³ sankcjê
za dzia³ania polegaj¹ce na ujawnieniu b¹dŸ wykorzystywaniu informacji,
z któr¹ osoba zapozna³a siê w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹
prac¹, dzia³alnoœci¹ publiczn¹, spo³eczn¹, gospodarcz¹ lub naukow¹, a to
ujawnienie lub wykorzystanie informacji nast¹pi³o wbrew przepisom ustawy
lub przyjêtemu na siebie zobowi¹zaniu48. Dodatkowym zabezpieczeniem praw
konstytucyjnych by³oby ograniczenie do niezbêdnego minimum zakresu

41 T.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 355.
42 T.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, ze zm.
43 M. Chrabkowski, Wykorzystanie materia³ów kontroli operacyjnej w postêpowaniu przy-

gotowawczym, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Policji, Szczytno 2009, s. 34–37.
44 Ibidem, s. 35.
45 S. Pi¹tek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005,

s. 855.
46 R. Taradejna i M. Taradejna, op. cit., s. 134.
47 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.
48 Art. 266 § 1 k.k.
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przechowywanych danych, iloœci podmiotów maj¹cych dostêp do tych da-
nych, przyczyn, dla których te dane mog¹ byæ udostêpniane a tak¿e czasu
przechowywania tych danych.

Finansowanie zadañ na rzecz bezpieczeñstwa
i obronnoœci pañstwa oraz bezpieczeñstwa

i porz¹dku publicznego œwiadczonych
przez przedsiêbiorców telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 179 ust. 3 Pr.tel. przedsiêbiorca telekomunikacyjny
realizuj¹c zadania na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest obowi¹zany do:
1) zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostêpu i utrwa-

lania, zwanych dalej „warunkami dostêpu i utrwalania”, umo¿liwiaj¹-
cych jednoczesne i wzajemnie niezale¿ne:
a) uzyskiwanie przez Policjê, Stra¿ Graniczn¹, Agencjê Bezpieczeñstwa

Wewnêtrznego, S³u¿bê Kontrwywiadu Wojskowego, ¯andarmeriê Woj-
skow¹, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej
„uprawnionymi podmiotami”, w sposób okreœlony w ust. 4b, dostêpu do:
– przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez

u¿ytkownika koñcowego lub telekomunikacyjne urz¹dzenie koñcowe,
– posiadanych przez przedsiêbiorcê danych zwi¹zanych z przekazami

telekomunikacyjnymi, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1
i pkt 3-5,

b) uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych zwi¹zanych ze œwiad-
czon¹ us³ug¹ telekomunikacyjn¹ i danych osobowych, o których mowa
w art. 161 Pr.tel.,

c) utrwalanie przez uprawnione podmioty przekazów telekomunikacyjnych
i danych, o których mowa w lit. a i b;

2) utrwalania na rzecz s¹du i prokuratora przekazów telekomunikacyjnych
i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.

Dodatkowo w przypadku dzia³añ na rzecz s¹du lub prokuratora, przed-
siêbiorca telekomunikacyjny jest zobligowany do zapewnienia, na w³asny
koszt, utrwalania przekazów i danych telekomunikacyjnych49. Co do zasady,
warunki dostêpu i utrwalania w zakresie wszystkich œwiadczonych us³ug
telekomunikacyjnych, przedsiêbiorca telekomunikacyjny musi zapewniæ

49 Art. 179 ust. 3b Pr.tel.
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na w³asny koszt, pocz¹wszy od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci telekomuni-
kacyjnej, a w przypadku rozpoczêcia œwiadczenia nowej us³ugi telekomuni-
kacyjnej od dnia jej uruchomienia50. Wyj¹tkowo prezes Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej na wniosek przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego uzasadniony
obiektywnymi i niezale¿nymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi
przyczynami uniemo¿liwiaj¹cymi dalsze wykonywanie obowi¹zku zapew-
nienia warunków dostêpu i utrwalania, po uzyskaniu, w terminie okreœlo-
nym w art. 106 § 3 k.p.a.51, zgody uprawnionych podmiotów, mo¿e w ca³oœci
lub w czêœci, w drodze decyzji, obowi¹zek ten zawiesiæ na okres nie d³u¿szy
ni¿ 6 miesiêcy52. Wniosek winien byæ z³o¿ony w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 14 dni od dnia wyst¹pienia przyczyny uniemo¿liwiaj¹cej dalsze wyko-
nywanie obowi¹zku53. Do wniosku przedsiêbiorca telekomunikacyjny po-
winien do³¹czyæ harmonogram osi¹gniêcia pe³nej zdolnoœci do wykonywa-
nia obowi¹zku54. Wyj¹tku tego nie stosuje siê do przedsiêbiorcy telekomu-
nikacyjnego rozpoczynaj¹cego dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹ lub rozpoczy-
naj¹cego œwiadczenie nowej us³ugi telekomunikacyjnej55. Z³o¿enie wniosku
lub zawieszenie obowi¹zku zapewnienia warunków dostêpu i utrwalania
nie zwalnia przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego z obowi¹zku zapewnienia
warunków dostêpu i utrwalania, w zakresie posiadanych mo¿liwoœci tech-
nicznych, organizacyjnych i finansowych56.

Ustawodawca w celu ograniczenia kosztów zezwoli³ na zawieranie umów
pomiêdzy przedsiêbiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmio-
tami dotycz¹cych zapewnienia warunków dostêpu i utrwalania za pomoc¹
interfejsów zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieæ57. Umowa
taka mo¿e okreœlaæ wspó³udzia³ stron w kosztach zastosowania interfejsów58.
Aspekt finansowy ustawodawca wyraŸnie akcentuje w odniesieniu do przy-
padku braku uzgodnieñ w zakresie lokalizacji interfejsu. W takiej sytuacji
organy operacyjne s¹ uprawnione do wskazania miejsca lokalizacji pozo-
staj¹cego w obrêbie sieci telekomunikacyjnej przedsiêbiorcy telekomuni-
kacyjnego, które umo¿liwia: techniczn¹ realizacjê interfejsu, niezbêdn¹
ochronê tego miejsca wynikaj¹c¹ z przepisów odrêbnych oraz minimaliza-

50 Art. 179 ust. 3a Pr.tel.
51 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2013 r.

poz. 267, ze zm.
52 Art. 179 ust. 6 zd. 1 Pr.tel.
53 Art. 179 ust. 6 zd. 2 Pr.tel.
54 Art. 179 ust. 6 zd. 3 Pr.tel.
55 Art. 179 ust. 6a Pr.tel.
56 Art. 179 ust. 6b Pr.tel.
57 Art. 179 ust. 4a zd. 1 Pr.tel.
58 Art. 179 ust. 4a zd. 2 Pr.tel.
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cjê nak³adów ponoszonych przez przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego i pod-
mioty uprawnione59. Ta regulacja ma zapewniæ uprawnionym podmiotom
dostêp do przekazów telekomunikacyjnych i danych bez udzia³u pracowni-
ków przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego60. Operator jest wiêc zobowi¹zany
do zainstalowania w swojej infrastrukturze takich elementów wyposa¿enia
oraz do takiego kierowania ruchem, aby by³o mo¿liwe realizowanie zadañ
okreœlonych w Prawie telekomunikacyjnym61. Innymi s³owy, sieæ powinna
byæ dostosowana do wykonywania zadañ na rzecz ka¿dego z uprawnionych
organów operacyjnych, aby ka¿dy z nich móg³ niezale¿nie od innych wyko-
nywaæ swoje zadania62.

W celu obni¿enia kosztów ustawodawca dopuœci³ mo¿liwoœæ wspólnego
zapewnienia warunków dostêpu i utrwalania przez dwóch lub wiêcej przed-
siêbiorców telekomunikacyjnych, w szczególnoœci za pomoc¹ tych samych
interfejsów63. Szczegó³owe zasady wspó³pracy przedsiêbiorców telekomuni-
kacyjnych w tym zakresie winny zostaæ uregulowane w umowach zawartych
pomiêdzy nimi64. O zawarciu umowy przedsiêbiorcy s¹ zobligowani nie-
zw³ocznie poinformowaæ Prezesa Urzêdu Korespondencji Elektronicznej65.
Fakt zawarcia umowy nie zwalnia jej stron z indywidualnej odpowiedzial-
noœci za zapewnienie warunków dostêpu i utrwalenia. W razie potrzeby,
za zgod¹ uprawnionego podmiotu warunki dostêpu i utrwalania mog¹ byæ
zapewnione przy niezbêdnym wspó³udziale upowa¿nionych pracowników
przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego gwarantuj¹cych prawid³ow¹ realiza-
cjê przedmiotowych czynnoœci w zakresie okreœlonym przez uprawniony
podmiot66. Oprócz tych aspektów technicznych w piœmiennictwie akcentuje
siê aspekt podmiotowy. Dba³oœæ ze strony przedsiêbiorcy telekomunikacyj-
nego przy doborze pracowników realizuj¹cych te zadania minimalizuje nie-
bezpieczeñstwo dekonspiracji podejmowanych czynnoœci i ujawniania tre-
œci zarejestrowanych rozmów67. Operator nie jest zobowi¹zany do ponosze-
nia kosztów innych ni¿ te zwi¹zane z przystosowaniem swojej sieci

59 Art. 179 ust. 4a zd. 3 Pr.tel.
60 Art. 179 ust. 4b zd. 1 Pr.tel.
61 M. Rogalski, Koszty wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych zadañ na rzecz

obronnoœci, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1,
s. 85.

62 S. Pi¹tek, op. cit., s. 343.
63 Art. 179 ust. 4c zd. 1 Pr.tel.
64 Art. 179 ust. 4c zd. 2 Pr.tel.
65 Art. 179 ust. 4c zd. 3 Pr.tel.
66 Art. 179 ust. 4b zd. 2 Pr.tel.
67 S. Hala, Dowód z kontroli i rejestracji rozmów telefonicznych – aspekty praktyczne i teore-

tyczne, „Problemy Praworz¹dnoœci” 1989, nr 1, s. 34.
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do realizacji zadañ na rzecz obronnoœci, bezpieczeñstwa pañstwa oraz bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego68. Wszystkie wiêc koszty eksploata-
cyjne zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ obci¹¿aj¹ Skarb Pañstwa reprezen-
towany przez uprawniony organ operacyjny69. Z punktu widzenia technicz-
nego czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹ kontroli operacyjnej s¹ wykonywane
przez wyspecjalizowane komórki techniki operacyjnej organu operacyjne-
go70, a jedynie procesowa kontrola rozmów na zlecenie s¹du lub prokuratora
przez przedstawicieli operatora71. Nie zmienia to faktu, ¿e to techniczne
przygotowanie sieci telekomunikacyjnej do realizacji zadañ na rzecz pañ-
stwa generuje koszty po stronie przedsiêbiorcy. W demokratycznym pañ-
stwie prawa koszty ciê¿aru realnego na³o¿onego na podmiot niepañstwowy
w zwi¹zku z zadaniami na rzecz kraju powinny byæ pokrywane przez pañ-
stwo. Artyku³ 5 Konstytucji RP72 nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e takie dzie-
dziny jak bezpieczeñstwo i obronnoœæ wchodz¹ na zasadach wy³¹cznoœci
w zakres domeny pañstwowej. Jak trafnie pokreœli³ Trybuna³ Konstytucyj-
ny, obowi¹zanie do ponoszenia okreœlonych w ustawie ciê¿arów i œwiadczeñ
publicznych nie mo¿e s³u¿yæ przeniesieniu na zobowi¹zanego zadañ przy-
pisanych w³adzy publicznej73. Ka¿da s³u¿ba kontrwywiadowcza i zwalcza-
j¹ca przestêpczoœæ dysponuje funduszem operacyjnym, z którego pokrywane
s¹ koszty wynikaj¹ce z tej dzia³alnoœci74. Ochrona form i metod realizacji
zadañ operacyjno-rozpoznawczych powoduje, ¿e wydatki te mog¹ byæ po-
krywane z pominiêciem zasad wynikaj¹cych z przepisów o finansach pu-
blicznych i rachunkowoœci75. Wydaje siê, ¿e pokrywanie kosztów przedsiê-
biorcy telekomunikacyjnego za organizacyjne i techniczne przygotowanie
sieci do realizacji zadañ z zakresu dostêpu i utrwalania z funduszu opera-
cyjnego by³oby rozwi¹zaniem optymalnym.

Procesowa kontrola rozmów na zlecenie s¹du lub prokuratora, w przeci-
wieñstwie do kontroli operacyjnej, jest wykonywana przez przedstawicieli
przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego. Zgodnie z art. 179 ust.3 Pr.tel. s¹ oni

68 M. Chrabkowski, Wykorzystanie…, s. 119.
69 Szerzej na ten temat S. Pi¹tek, op. cit., s. 343.
70 J. Kud³a, Wybrane aspekty prawne uzyskiwania przez Policjê informacji w toku czynnoœci

operacyjno-rozpoznawczych, Przegl¹d Policyjny 2006, nr 3(82), s. 140.
71 Art. 237 § 5 k.p.k.
72 Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78,

poz. 483, ze zm.
73 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 8 paŸdziernika 2007 r., sygn. akt. K 20/07, OTK-A

2007, nr 9, poz. 102.
74 M. Chrabkowski, Metody pracy operacyjnej  [w:] Przestêpczoœæ zorganizowana. Fenomen.

Wspó³czesne zagro¿enia. Zwalczanie. Ujêcie praktyczne, red. W. Jasiñski, W. M¹drze-
jowski, K. Wiciak, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Policji, Szczytno 2013, s. 527.

75 Ibidem.
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zobligowani do utrwalania na rzecz s¹du i prokuratora przekazów teleko-
munikacyjnych i danych w zakresie zbie¿nym z mo¿liwoœciami dostêpo-
wymi organów operacyjnych. Kodeks postêpowania karnego w art. 618 § 1
dotycz¹cym wykazu kosztów postêpowania nie wymienia wprost wydat-
ków za kontrolê i utrwalanie rozmów w trybie Rozdzia³u 26, ale nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e taki koszt, je¿eli zosta³by wykazany, stanowi³by koszt po-
stêpowania karnego. Konstrukcja art. 618 § 1 k.p.k. wskazuje na przyk³a-
dowe wyliczenie przez ustawodawcê wydatków pokrywanych w sprawach
karnych przez Skarb Pañstwa. Lista zawarta w tym przepisie nie stanowi
numerus clausus, o czym œwiadczy u¿yty przez ustawodawcê zwrot „w szcze-
gólnoœci”. Nale¿noœci specjalistów, którzy nie s¹ pracownikami organów œci-
gania, te¿ nie zosta³y wymienione w art. 618 § 1 k.p.k., a stanowi¹ bezspor-
nie koszt postêpowania karnego76. Kodeks postêpowania karnego nie zawie-
ra wiêc przeszkód formalnych, które nie pozwala³yby na zaliczenie wydat-
ków przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego w zwi¹zku z procesow¹ kontrol¹
i utrwalaniem rozmów do kosztów postêpowania karnego. Zgodnie z art.
627 k.p.k. to skazany powinien ponieœæ koszty prowadzonej przeciwko nie-
mu sprawie karnej. S¹dy, prokuratury i organy œcigania jako reprezentan-
ci Skarbu Pañstwa tylko tymczasowo wyk³adaj¹ koszty postêpowañ kar-
nych, a docelowo obci¹¿aj¹ one sprawców przestêpstw. Niestety koszt kon-
troli i utrwalania rozmów w trybie Rozdzia³u 26 Kodeksu postêpowania
karnego nie bêdzie wykazany w sprawie, poniewa¿ przedsiêbiorcy teleko-
munikacyjni nie mog¹ na tê okolicznoœæ wystawiæ faktury. Skazany nie
pokryje wiêc tego wydatku, poniewa¿ Prawo telekomunikacyjne nie pozwala
na obci¹¿anie organów wymiaru sprawiedliwoœci p³atnoœciami za te us³ugi.
Upraszczaj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e Prawo telekomunikacyjne dba o finanse
sprawców przestêpstw kosztem przedsiêbiorców telekomunikacyjnych.
Liczba kontroli operacyjnych i procesowych kontroli rozmów nie ma cha-
rakteru masowego, ale jest du¿a. Jak wynika z doniesieñ medialnych, ska-
la pods³uchów w Polsce siêga rzêdu tysiêcy. W 2012 r. uprawnione organy
wnioskowa³y o zarz¹dzenie kontroli rozmów wobec 4206 osób, a rok wcze-
œniej w stosunku do ponad 5000 osób77. Tylko niewielka czêœæ, rzêdu kilku
procent, dotyczy kontroli i utrwalania rozmów w trybie Rozdzia³u 26 Ko-
deksu postêpowania karnego. Nie zmienia to faktu, ¿e procedura pods³u-
chowa jest kosztowna, chocia¿by z uwagi na wymogi wynikaj¹ce z ochrony
informacji niejawnych. Niezrozumia³a jest wiêc regulacja, która obci¹¿a
tymi kosztami przedsiêbiorców telekomunikacyjnych a nie sprawców prze-
stêpstw.

76 Patrz art. 618f k.p.k.
77 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/w-2012-r-sluzby-wnioskowaly-o-podsluchy-wobec-4-2-tys-

osob/fwkjp, [dostêp: 10.06.2015 r.].
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Równie istotnym zagadnieniem z punktu widzenia praw i wolnoœci jest
kwestia retencji i udostêpniania danych przechowywanych przez przedsiê-
biorców telekomunikacyjnych, popularnie zwanych danymi billingowymi.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu uznaje wykaz po³¹-
czeñ za integraln¹ czêœæ telefonicznego porozumiewania siê i mimo, ¿e jest
czymœ innym ni¿ pods³uch, to jego ujawnienie mo¿e zagroziæ prawom wy-
mienionym w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawo-
wych Wolnoœci78. Na konferencji naukowej poœwiêconej „Regulacji prawnej
przetwarzania danych w obszarze monitorowania, zapobiegania i wykry-
wania przestêpstw po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 30 lipca
2014 r. w sprawie «billingów i pods³uchów»” w Kazimierzu Dolnym w dniach
22-23 paŸdziernika 2014 r. Pawe³ Baraniecki z firmy Polkomtel SA wyg³o-
si³ referat pt. „Retencja danych z perspektywy podmiotu zobowi¹zanego”,
w którym stwierdzi³, ¿e danych, podlegaj¹cych retencji jest bardzo du¿o
i dotycz¹ takich us³ug i informacji jak: po³¹czenia g³osowe, us³ugi SMS
i MMS, transmisja danych, dane abonenckie, dane BTS i szereg innych.
Wed³ug prelegenta miesiêcznie tylko jedna centrala generuje ok. 8 mld
rekordów, z których jeden przeciêtnie zajmuje 100kB pamiêci. £¹cznie da-
nych do przechowywania u ka¿dego z operatorów s¹ setki miliardów i zaj-
muj¹ one ogromne przestrzenie pamiêci komputerowej79. To przechowy-
wanie jest bardzo kosztowne. Z uwagi na zró¿nicowany zakres, nie ma
mo¿liwoœci ³¹czenia baz danych na cele reklamacyjne z bazami, w których
przechowywane s¹ dane na potrzeby bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa
oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Z doœwiadczeñ prelegenta
wynika, ¿e najczêœciej s³u¿by zwracaj¹ siê o: dane o abonencie, historiê
po³¹czeñ, dane lokalizacyjne (BTS) i dane o lokalizacji (po³o¿enie urz¹dzeñ
krañcowych). P. Baraniecki podzieli³ siê swoimi spostrze¿eniami dotycz¹-
cymi permanentnego wzrostu liczby zapytañ i wskaza³, ¿e brak wiedzy
po stronie uprawnionych podmiotów na temat migracji numerów dodatko-
wo generuje zbêdn¹ korespondencjê, która kierowana jest do wszystkich
operatorów.

78 M.A. Nowicki, Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
Warszawa 1997, s. 299–304 dotycz¹ce orzeczenia z 2 sierpnia 1984 r. w sprawie Malone
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 2 sierpnia 1984 r.

79 A. Adamski, Retencja danych o ruchu telekomunikacyjnym – polskie rozwi¹zania i euro-
pejskie dylematy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2005, nr 2797, s. 185 przedstawia-
j¹c zagadnienie retencji danych przez pryzmat dostawców us³ug internetowych stwierdzi³,
liczba danych podlegaj¹cych zatrzymaniu jest gigantyczna. Tylko u jednego dostawcy
mo¿e siêgaæ rzêdu do 40 000 terabajtów, których wydruk zaj¹³by 4 miliony segregatorów
biurowych, które pouk³adane jeden na drugim utworzy³yby 10 stosów o wysokoœci równej
odleg³oœci Ziemi do Ksiê¿yca.
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Jak podkreœli³ Adam Adamski „W przypadku danych billingowych liczba
udostêpnieñ w Polsce siêga rzêdu milionów. Jak ustali³a Fundacja „Panop-
tykon”, w 2011 r. uprawnione podmioty zwraca³y siê o takie dane 1 856 888
razy80. Szacuje siê, ¿e przetrzymywanie i udostêpnianie danych kosztuje
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych œrednio ok. 1 z³ w przeliczeniu na ka¿-
dego klienta w skali roku81. Na koniec 2013 roku by³o w Polsce 56,5 mln
kart SIM oraz prawie 6 mln abonentów sieci stacjonarnej, co daje w sumie
ponad 60 mln z³ kosztów wynikaj¹cych tylko z retencji i udostêpniania
danych billingowych82.

Wœród przyczyn wp³ywaj¹cych na tak ogromn¹ liczbê wniosków o udo-
stêpnienie danych billingowych nale¿y wymieniæ dwie zasadnicze. Pierwsza
odnosi siê do braku ograniczenia przedmiotowego. O ile uruchomienie pod-
s³uchu operacyjnego b¹dŸ procesowego mo¿liwe jest tylko w przypadku prze-
stêpstw wymienionych w ustawowych katalogach, o tyle siêganie po dane
billingowe jest dopuszczalne w sprawie o ka¿de, nawet najdrobniejsze prze-
stêpstwo. Na problem ten zwróci³ uwagê Trybuna³ Sprawiedliwoœci uchy-
laj¹c dyrektywê 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca
2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych da-
nych w zwi¹zku ze œwiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoœci elek-
tronicznej lub udostêpnianiem publicznych sieci ³¹cznoœci oraz zmieniaj¹-
ca dyrektywê 2002/58/WE83, zwan¹ dalej dyrektyw¹ retencyjn¹. Wskaza³
on na brak obiektywnego kryterium, gwarantuj¹cego, ¿e dane bêd¹ wyko-
rzystywane do œcigania takich przestêpstw, które mo¿na uznaæ za wystar-
czaj¹co powa¿ne, mimo ¿e w dyrektywie retencyjne u¿yto odniesienia w³a-
œnie do „powa¿nych przestêpstw”84.

Brak ustawowej reglamentacji daje nieograniczone mo¿liwoœci siêgania
po dane billingowe nawet w sprawach tzw. drobnych wystêpków. Aktualny
stan prawny, który pozwala w sprawach operacyjnych i procesowych doty-
cz¹cych wszystkich typów przestêpstw siêgaæ po te dane, nie doœæ, ¿e jest
niezgodny z Konstytucj¹ RP, to generuje wiêksz¹ liczbê wniosków o udo-
stêpnienie danych kierowanych do przedsiêbiorców telekomunikacyjnych
i zwiêksza ponoszone przez nich koszty. Trybuna³ Konstytucyjny w od-
niesieniu do spraw operacyjnych podkreœli³, ¿e to ustawa ma precyzowaæ

80 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/polska-znow-bije-wlasny-rekord-inwigilacji,
205579.html, [dostêp: 10.06.2015 r.].

81 http://lewica24.pl/polska/4445-dgp-gigantyczna-skala-podsluchow-w-polsce.html, [dostêp:
10.06.2015 r.].

82 Ibidem.
83 Dz. Urz. UE z 2006 r. L 105, s. 54.
84 A. Grzelak, Granica miêdzy skuteczn¹ walk¹ z przestêpczoœci¹ a prawem do prywatnoœci

i do ochrony danych osobowych, „Europejski Przegl¹d S¹dowy” 2014, nr 7, s. 47.
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przedmiotowe przes³anki zarz¹dzenia czynnoœci operacyjnych ingeruj¹cych
w prawa i wolnoœci obywatelskie. „Aby zachowaæ standard konstytucyjny,
nie wystarcza odwo³anie siê do ogólnych zagro¿eñ dóbr prawnie chronio-
nych, zw³aszcza przez zwroty niedookreœlone. Ustawodawca zobowi¹zany
jest wobec tego zdefiniowaæ zamkniêty i mo¿liwe w¹ski katalog powa¿nych
przestêpstw, uzasadniaj¹cych tego rodzaju ingerencjê w status jednostki.
(…) Precyzyjne ustawowe uregulowanie przedmiotowych przes³anek do-
puszczalnoœci kontroli operacyjnej i pozyskiwania danych telekomunika-
cyjnych jest tym bardziej konieczne, poniewa¿ w istocie to same s³u¿by –
dzia³aj¹c w ramach ich ustawowych zadañ – definiuj¹ zagro¿enia, którym
maj¹ nastêpnie zapobiegaæ. O ile Trybuna³ nie kwestionuje ogólnego zakre-
œlenia w ustawie zadañ s³u¿b ochrony pañstwa, to ju¿ przes³anki niejawnego
pozyskiwania informacji o osobach maj¹ byæ zdefiniowane przez ustawo-
dawcê wyczerpuj¹co w sposób zamkniêty. Odwo³uj¹c siê do utrwalonego
orzecznictwa ETPC oraz Trybuna³u Konstytucyjnego, nale¿y raz jeszcze pod-
kreœliæ, ¿e na podstawie brzmienia przepisu ustawy jednostka ma wiedzieæ,
jakie zachowania nara¿aj¹ j¹ nie tylko na ewentualn¹ odpowiedzialnoœæ
karn¹, lecz równie¿ umo¿liwi¹ prowadzenie w stosunku do niej czynnoœci
operacyjno-rozpoznawczych, g³êboko ingeruj¹cych w jej prywatnoœæ”85.

Druga przyczyna powoduj¹ca wzrost liczby zapytañ zwi¹zana jest z prze-
rzuceniem kosztów udostêpnienia danych na przedsiêbiorcê telekomunika-
cyjnego. Uprawnione organy operacyjne i procesowe nie p³ac¹c za uzyski-
wane dane billingowe, nie maj¹ ¿adnych czynników ograniczaj¹cych, które
sk³ania³yby je do rozwa¿ania zasadnoœci ka¿dego wyst¹pienia. Na „wszelki
wypadek” s³u¿by mog¹ zbieraæ dane billingowe, poniewa¿ to nic nie kosztuje,
a mo¿e (choæ nie musi) okazaæ siê przydatne. Zarówno s³u¿by operacyjne,
jak i organy prowadz¹ce sprawy karne dysponuj¹ œrodkami finansowymi
na pokrywanie kosztów spraw operacyjnych i spraw karnych. Podobnie jak
w przypadku kontroli rozmów w zakresie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych jest to fundusz operacyjny, a w zakresie czynnoœci dochodzeniowo-œled-
czych s¹ to œrodki zarezerwowane w bud¿etach s¹dów, prokuratur i orga-
nów œcigania jako reprezentantów Skarbu Pañstwa na tymczasowe wyk³a-
danie kosztów postêpowañ karnych, które docelowo obci¹¿aj¹ skazanych
w tych sprawach86. Zwróci³ na to uwagê S¹d Najwy¿szy uznaj¹c, ¿e ponie-
sione koszty przez operatorów sieci telekomunikacyjnych z tytu³u wydru-
ków po³¹czeñ telefonicznych, wykonanych dla potrzeb postêpowania kar-
nego na polecenie s¹du lub prokuratora, nale¿¹ do wydatków tymczasowo

85 Uzasadnienie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11,
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/otk.htm, [dostêp: 14.06.2015 r.].

86 Patrz art. 627 k.p.k.
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wyk³adanych przez Skarb Pañstwa87. W tej sytuacji zasadnym wydaje
siê uchylenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego, które nie pozwalaj¹
na pobieranie op³at za wydawane wykazy po³¹czeñ.

Wprowadzenie odpowiednich odp³atnoœci (nawet symbolicznych) za dane
billingowe wywo³a³oby jeszcze inny efekt. Znacz¹co ograniczy³yby iloœæ wnio-
sków o udostêpnienie tych danych, a tym samym prze³o¿y³oby siê na obni-
¿enie kosztów ponoszonych przez przedsiêbiorców telekomunikacyjnych.
Natomiast wp³ywy z op³aty refundowa³aby chocia¿ czêœciowo koszty przed-
siêbiorcy telekomunikacyjnego z tytu³u ciê¿arów realnych wynikaj¹cych
z obowi¹zków realizowanych na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa
a tak¿e bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. W sprawach karnych wy-
datki poczynione przez organy procesowe z tytu³u nale¿noœci za udostêp-
nienie przez podmioty zewnêtrzne danych albo innych informacji stanowi¹
koszt postêpowania i docelowo s¹ pokrywane przez skazanego. Nie ma po-
wodów do przerzucania tych kosztów na przedsiêbiorców telekomunikacyj-
nych. Prawo telekomunikacyjne powinno byæ znowelizowane w tym zakre-
sie, tak aby wydatki zwi¹zane z udostêpnianiem danych by³y tymczasowo
wyk³adane przez organy wymiaru sprawiedliwoœci i stanowi³y koszt postê-
powania karnego. Koszty te powinny byæ ustalane w oparciu o zestawienie
kosztów eksploatacyjnych przedstawione przez operatora telekomunika-
cyjnego, a w razie w¹tpliwoœci co do wysokoœci – weryfikowane lub uzasad-
niane na wniosek s¹du lub prokuratora88.

A. Adamski zauwa¿a, ¿e koszty wdro¿enia systemu retencji danych, bez-
piecznej archiwizacji oraz wyszukiwania i przekazywania ich organom upraw-
nionym stanowi¹ powa¿ne obci¹¿enie dla sektora telekomunikacyjnego,
w szczególnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw telekomunikacyjnych89.
W dyrektywie retencyjnej, która regulowa³a miêdzy innymi okres przecho-
wywania danych telekomunikacyjnych „sformu³owano zasadê, ¿e pañstwa
cz³onkowskie powinny przewidzieæ mechanizm zwrotu kosztów, powsta³ych
na skutek spe³niania wymogów na³o¿onych na operatorów i dostawców us³ug
niniejsz¹ dyrektyw¹”90. Jak trafnie argumentuje Maciej Rogalski „rozwi¹-
zanie takie jest zgodne z zasad¹ demokratycznego pañstwa prawa, gdy¿ co
do zasady funkcje pañstwa, jak w tym przypadku realizacja przez upraw-

87 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 22 stycznia 2003 r., sygn. akt. I KZP 45/02, https://sip.lega-
lis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrugaydkmjzgmza, [dostêp: 14.06.2015 r.].

88 M. Rogalski, Koszty wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych zadañ na rzecz
obronnoœci, bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego, „Prokuratura i Prawo” 2004,
nr 1, s. 88.

89 A. Adamski, op. cit., s. 187.
90 M. Rogalski, Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym. Komentarz, Wydawnictwo Wolters

Kluwer, Warszawa 2006, s. 219.
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nione organy zadañ i obowi¹zków na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa,
powinny byæ finansowane przez pañstwo. Pañstwo powinno pozyskiwaæ
na realizacjê tych zadañ œrodki dziêki odpowiedniej polityce podatkowej
i bud¿etowej, a tylko w wyj¹tkowych sytuacjach nak³adaæ na podmioty
ciê¿ary realne (czym jest na przyk³ad obowi¹zek œwiadczenia tych us³ug),
ale i w takim wypadku zasad¹ jest co najmniej zwrot kosztów”91. Wprawdzie
dyrektywa retencyjna zosta³a uznana przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci za nie-
wa¿n¹92, ale przytoczony w niej uniwersalny standard dotycz¹cy pokry-
wania kosztów za zadania realizowane na rzecz pañstwa pozostaje wci¹¿
aktualny.

Zakoñczenie

Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e koszty zwi¹zane
z zadaniami na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego powinny byæ pokrywane z bud¿etu pañ-
stwa. Wydatki zwi¹zane z prowadzonymi sprawami operacyjnymi winny
byæ finansowane ze œrodków funduszu operacyjnego, a wydatki zwi¹zane
z prowadzonymi sprawami karnymi powinny byæ zaliczane do kosztów
postêpowania karnego, a mianowicie:
1) koszty inwestycji zwi¹zanych z przygotowaniem infrastruktury technicz-

nej pozwalaj¹cej na kontrolê i utrwalanie rozmów przez organy opera-
cyjne powinny byæ finansowane z pozostaj¹cego w ich dyspozycji fundu-
szu operacyjnego;

2) koszty rejestracji rozmów i innych przekazów telekomunikacyjnych
na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwoœci winny stanowiæ koszty
postêpowania karnego i jako takie byæ pokrywane z bud¿etów organów
zlecaj¹cych te czynnoœci, a docelowo obci¹¿aæ skazanego w sprawie kar-
nej a nie przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego;

3) koszty udostêpniania danych billingowych organom operacyjnym powin-
ny byæ finansowane z pozostaj¹cego w ich dyspozycji funduszu operacyj-
nego, a nie stanowiæ koszt przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego;

4) koszty udostêpniania danych billingowych prokuraturze i s¹dom winny
stanowiæ koszty postêpowania karnego i jako takie byæ tymczasowo

91 Ibidem.
92 Wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci z 8 kwietnia 2014 r. w sprawach po³¹czonych C-293/12

i C-594/12, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde
66f6736cfff4ec29f79a2f4ab661bbd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQax50?text=&docid
=153045&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=494781,
[dostêp: 11.06.2015 r.].
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wyk³adane z bud¿etów organów zlecaj¹cych te czynnoœci a docelowo ob-
ci¹¿aæ skazanego w sprawie karnej a nie przedsiêbiorcê telekomuni-
kacyjnego.

W trakcie badañ wykazano, ¿e nieodp³atny system udostêpniania danych
telekomunikacyjnych w sprawach dotycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa sprzyja zwiêkszaniu siê liczby zapytañ ze strony uprawnionych
s³u¿b pañstwowych i powiêksza koszty ponoszone przez przedsiêbiorców
telekomunikacyjnych. Ten sam efekt wywo³uje sytuacja braku ustawowej
reglamentacji w formie katalogów przestêpstw, które ogranicza³yby mo¿li-
woœci siêgania po dane billingowe w sprawach tzw. drobnych wystêpków.
Aktualny stan prawny pozwala w sprawach wszystkich typów przestêpstw
siêgaæ po dane billingowe, a to w sposób naturalny generuje wiêksz¹ liczbê
wniosków o udostêpnienie danych kierowanych do przedsiêbiorców teleko-
munikacyjnych i zwiêksza ponoszone przez nich koszty. Trybuna³ Konsty-
tucyjny uzna³ to rozwi¹zanie za niezgodne z przepisami Konstytucji RP,
wiêc nowelizacja przepisów ustawowych w tej materii jest ju¿ tylko kwe-
sti¹ czasu.

W trakcie badañ nie potwierdzono przyjêtej hipotezy, ¿e retencja danych
generowanych w sieciach telekomunikacyjnych na rzecz obronnoœci i bez-
pieczeñstwa pañstwa a tak¿e bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego nie
generuje dodatkowych kosztów. Fakt, ¿e przedsiêbiorcy telekomunikacyjni
s¹ zobligowani do przechowywania danych w celach reklamacyjnych nie
oznacza, ¿e dane te równolegle mog¹ byæ wykorzystywane na cele zwi¹zane
z obronnoœci¹ i bezpieczeñstwem pañstwa a tak¿e bezpieczeñstwem i po-
rz¹dkiem publicznym. Oba zbiory ró¿ni¹ siê zakresami rodzajów przecho-
wywanych danych, a tak¿e re¿imami ich ochrony. W przypadku danych
przechowywanych w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ dla pañstwa danych tych
jest wiêcej i wymagana jest wzmo¿ona ich ochrona na zasadach okreœlo-
nych w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych93.
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FUNDING FOR STATE TASKS
BY TELECOMMUNICATIONS OPERATORS

Keywords: the secret of correspondence, the secret of communication, the
secret of telecommunication, billing data, telecommunications operator, State
security, State defense, security and public order.

Summary
Telecommunications companies are pursuing the targets of the commercial.

The legislature imposed on those obligations apply to the State security, the
State defense, the security and public order. Among these responsibilities are:
create the conditions for the secret surveillance, data retention and sharing to
government services. This activity takes place at the expense of the company.
The article presents a reflection on the merits of the burden on the telecommu-
nications operators costs of tasks for the State.
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SOCIAL MEDIA’S IMPACT
ON COMPETITIVENESS

OF ENTERPRISES

Keywords: Social media, Enterprises, Competitiveness.

SUMMARY

The objective of this paper is to explore social media’s impact on compe-
titiveness of enterprises and provide useful generalisations for future rese-
arch.

It was decided to investigate social media’s impact on competitiveness
of enterprises identifying and evaluating the significance of consumers’
motivation factors for participating in various social media sites. Utilitarian
and Hedonic motivation theories and stimulus–organism–response paradigm
are used to explain consumers’ behaviour.

The results show that the magnitude of social media’s impact on compe-
titiveness is likely to vary across enterprises categories. Since emergence
of social media the enterprises have less control of public opinion. Social
media can strengthen or kill an enterprise. Consumer became more deman-
ding thus market became more fragmented with more specialized enter-
prises and competitiveness became tighter.

The authors call for more research in establishing the guidance for en-
terprises in using social media. This study highlights the aspects of consu-
mers’ behavior in social media and its impact on competitiveness of enter-
prises. To improve social media presence enterprises must focus on rela-
tionship-based interactions with their customers.

The paper by focusing on customers’ motivation factors offers a more
nuanced understanding of how social media is influencing competitiveness
of enterprises.



276

D. Ditkus, V. Navickas, I. Osmólska: Social media’s impact on competitiveness...

Introduction

The concept of Social Media is top of the agenda for many business exe-
cutives today. Decision makers, as well as consultants, try to identify ways
in which firms can make profitable use of applications such as Wikipedia,
YouTube, Facebook, Instagram, Vkontakte, Kakao, Twitter, Pinterest and
so on. Yet despite this interest, there seems to be very limited understan-
ding of what the term ‘‘Social Media’’ exactly means (Kaplan et al., 2010).
This article intends to provide some clarification how social media is influ-
encing competitiveness of enterprises.

Social media has managed to revolutionize the way Internet users com-
municate and interact with each other within a very short period. Users
have adopted in masses many such websites, taking advantage of the free
services that they offer, enabling them to stay connected with their friends,
meet new acquaintances, share user-generated content such as photos,
videos and text, and get informed about news and trends (Giannakos, 2012).
Today’s web activities generally include „social media related activities”.
„Social Media” term roughly means different ways which internet users
interact with one another online (Kirtis et al., 2011).

With the worldwide explosion of social media usage, businesses are
feeling extreme pressure to be where their customers are. Today, this hub
of customer activity is increasingly virtual, located inside a social media
or social networking site (Heller Baird, 2012).

It was decided to investigate social media’s impact on competitiveness
of enterprises identifying and evaluating the significance of consumers’
motivation factors for participating in various social media sites. Utilita-
rian and Hedonic motivation theories and stimulus–organism–response
paradigm are used to explain consumers’ behaviour.

The social media ecology

Traditionally (Web 1.0), consumers used the Internet to simply expend
content: they read it, they watched it, and they used it to buy products and
services. Increasingly (Web 2.0.), however, consumers are utilizing plat-
forms – such as content sharing sites, blogs, social networking, and wikis
– to create, modify, share, and discuss Internet content. This represents
the social media phenomenon, which can now significantly impact a firm’s
reputation, sales, and even survival (Kietzmann et al., 2011).
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Social media employ mobile and web-based technologies to create highly
interactive platforms via which individuals and communities share, co-cre-
ate, discuss, and modify user-generated content. Given the tremendous
exposure of social media in the popular press today, it would seem that we
are in the midst of an altogether new communication landscape (Kietzmann
et al., 2011).

Social Media has been gaining popularity worldwide over the last years
at an increasingly growing rate. Motivated by this fact, firms are piloting
different approaches of promoting their products and services to consu-
mers in order to capitalize on the prominence of such websites. However,
there is much debate in the academic and business community about
the potential of social media as a platform for marketing and commerce,
and the viable strategies that could constitute them as a possible solution
for future ventures. Research to date has been growing, with only a limited
number of studies exploring the business potential of social media. The
aim of this research is to elucidate how specific aspects of social media
websites foster user intention to browse products, and the effect that this
has in shaping purchasing and information sharing intentions (Mikalef
et al., 2013).

The customers’ motivation and participation
in social media

There has been significant research effort in the past to look at the area
of customer satisfaction and to a lesser extent in the area of customer expe-
rience. However, here is considerable concern about customer experience
and its relationship with customer satisfaction. Both social interaction and
convenience are known to affect both customer experience and customer
satisfaction (Srivastava, 2014).

Utilitarian and Hedonic motivation theory provides the theoretical back-
ground on which we segregate the factors that contribute to product brow-
sing on social media websites (Figure 1.).

Both intention to purchase and information sharing are critical aspects
for companies that are skeptical about engaging in social media business,
since they not only provide another channel for commerce but also allow
for indirect marketing (Mikalef P. et al., 2013).
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Figure 1. Utilitarian and Hedonic motivation factors
Source: Adopted by Mikalef P. et al., 2013.

Stimulus-organism-response (S-O-R) paradigm was proposed by Mehra-
bian and Russell in 1974. The paradigm posits that stimuli from environ-
ments affect an individual’s cognitive and affective reactions, which in turn
lead to some behaviour (Mehrabian & Russell 1974). This paradigm has
been widely applied to consumer behaviour studies. In this section, only
relevant studies in recent decade are reviewed (Cui, 2013).

Xiling Cui and Vincent S. Lai (2013) have used stimulus-organism-re-
sponse (S-O-R) paradigm to construct the model of online loyalty (Figure 2.).

Results and discussion

This article is more likely theoretical approach therefore authors analy-
zing scientific literature by using methods of scientific analysis and syn-
thesis; for this research is also used methods of induction and deduction.
As outcome of analized literature new conceptions are created which show
social media‘s impact on cempetitiveness of enterprises. In order to achie-
ve reseach objective accurately considerable data gathering methods are
necessary. The authors will continue to work toward the research objective
by exploring and applying conceptual frameworks for practical usage.
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Purchase intention can be linked to both, goal-oriented and exploration-
oriented browsing behaviour. The main differentiation between the two
behaviours is that goal oriented consumers will purchase once they find
the product they are looking for, while exploration oriented ones are likely
to make an unplanned purchase providing they perceive a high hedonic
stimulation. (Mikalef P. et al., 2013).

Empirical observation provides evidence that on social media usage more
influence have Hedonic motivation factors. As an answer enterprises
should establish social media relationship management campaigns one of
the highly considerable methods is media campaigns through most influen-
cing people on social media presence.

We can also see strong evidence of new ventures in retailing and servi-
ces have been started straight on social media which requires additional
researches on how this new movement particularly among millenials gene-
ration are influencing nowadays business landscape. Rising mobile econo-
my inseparably with social media brings new challenges which need to be
study and understand in order to take advantage in competitive economy.

The results show that the magnitude of social media’s impact on compe-
titiveness is likely to vary across enterprises categories (Figure 3.). Since

Figure 2. Stimulus-organism-response paradigm with Utilitarian and Hedonic motiva-
tions
Source: Adopted by Cui X., Lai V. S., 2013.
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emergence of social media the enterprises have less control of public opinion.
Social media can strengthen or kill an enterprise. Consumer became more
demanding thus market became more fragmented with more specialized
enterprises and competitiveness became tighter.

Figure 3. Europe, Adoption and Projected Adoption of Social Media in Europe by Verti-
cal Market
Source: IDC European Vertical Markets Survey, 2012.

To successfully exploit the potential of social media, companies need to
design experiences that deliver tangible value in return for customers’ time,
attention, endorsement and data (Heller Baird, 2012). Social Media allow
firms to engage in timely and direct end-consumer contact at relatively low
cost and higher levels of efficiency than can be achieved with more traditio-
nal communication tools (Kaplan. 2010).

Conclusions

The paper by focusing on customers’ motivation factors offers a more
nuanced understanding of how social media is influencing competitiveness
of enterprises.
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The authors call for more research in establishing the guidance for en-
terprises in using social media. This study highlights the aspects of consu-
mers’ behavior in social media and its impact on competitiveness of enter-
prises. To improve social media presence enterprises must focus on rela-
tionship-based interactions with their customers.
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FUNKCJE I ZNACZENIE KOMUNIKACJI
INTERPERSONALNEJ W ORGANIZACJI

NA PRZYK£ADZIE LEKARZY

S³owa kluczowe: zarz¹dzanie, komunikacja, interpersonalna, lekarze,
personel.

STRESZCZENIE

Artyku³ poœwiecony jest prezentacji i analizie wyników badañ przepro-
wadzonych w szpitalu, a dotycz¹cych komunikacji interpersonalnej w œro-
dowisku lekarzy. Celem artyku³u jest ukazanie donios³ej roli w³aœciwej ko-
munikacji wœród kadry lekarskiej w procesie podejmowania decyzji i kon-
taktów z pacjentami.

Wprowadzenie

W dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, w której procesy komu-
nikacyjne odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê, nowego znaczenia nabieraj¹ kwe-
stie zwi¹zane z jakoœci¹ komunikacji interpersonalnej. W obecnych czasach
ludzie otrzymuj¹ bardzo wiele komunikatów i informacji, które nie zawsze
s¹ przemyœlane, czêsto sprzeczne, frustruj¹ce, wymagaj¹ umiejêtnoœci
selekcji i wiedzy, aby z nich skorzystaæ1. Szczególnie wiele uwagi nale¿y
poœwiêciæ jakoœci procesów komunikacyjnych wszêdzie tam, gdzie w grê
wchodzi ludzkie ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo. Sektor ochrony zdrowia
to ten specyficzny rodzaj organizacji, gdzie wszystkie te aspekty s¹ obecne,

1 H. Czubasiewicz, P. Wróbel, Komunikacja spo³eczna – wp³yw na zachowania w organiza-
cji  [w:] Organizacja zachowañ zespo³owych, red. R. Rutka, P. Wróbel, PWE, Warszawa
2012, s. 113.
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st¹d te¿ jakoœæ komunikacji interpersonalnej powinna byæ najwy¿sza. Wspó³-
czesne spo³eczeñstwa znajduj¹ siê w obliczu rosn¹cego problemu braku efek-
tywnej komunikacji i zrozumienia zarówno pomiêdzy poszczególnymi oso-
bami, jak i miêdzy ca³ymi grupami ludzkimi. Dlatego te¿ coraz bardziej
docenia siê ró¿norodne czynniki, które u³atwiaj¹ cz³owiekowi nawi¹zywa-
nie i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych. Jedn¹ z cech istot-
nych w stosunkach miêdzyludzkich jest empatia, przyci¹gaj¹ca uwagê psy-
chologów, antropologów, filozofów czy teologów. Poszczególni autorzy wi¹¿¹
kompetencje empatyczne ze wspó³brzmieniem emocjonalnym, wspó³czuciem
i trosk¹ o drugiego cz³owieka lub rozumieniem jego uczuæ oraz punktu wi-
dzenia2.

Znaczenie komunikacji interpersonalnej

Jednym z najistotniejszych elementów warunkuj¹cych prawid³owy prze-
bieg procesu pozyskiwania informacji na temat dolegliwoœci chorego, dia-
gnozowania czy leczenia jest umiejêtnoœæ w³aœciwego komunikowania siê
lekarza z pacjentem. Od jakoœci tej komunikacji w du¿ej mierze zale¿y po-
wodzenie ca³ego procesu leczenia – pocz¹wszy od postawienia diagnozy
do zakoñczenia terapii leczniczej i wspomagaj¹cej.

Prawo do samostanowienia i zawieraj¹ce siê w tym prawo do informacji
daje ka¿demu obywatelowi art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych”3. Zrealizowanie tego prawa
wi¹¿e siê z pe³nym pozyskaniem przez pacjenta informacji, które go doty-
cz¹ oraz ich ochron¹. Prawa pacjenta s¹ bezpoœrednio skorelowane z obo-
wi¹zkami lekarzy. W art. 13 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej zagwaranto-
wano pacjentowi, ¿e udzielona mu informacja powinna byæ sformu³owana
w sposób dla niego zrozumia³y. Z kolei art. 17 Kodeksu zobowi¹zuje lekarzy
do poinformowania pacjenta, w razie niepomyœlnej dla chorego prognozy,
z taktem i ostro¿noœci¹. Wiadomoœæ o rozpoznaniu i z³ym rokowaniu mo¿e
nie zostaæ choremu przekazana tylko w przypadku, jeœli lekarz jest g³êboko
przekonany, i¿ jej ujawnienie spowoduje bardzo powa¿ne cierpienie chorego

2 S. Retowski, M. KaŸmierczak, M. Plopa, Skala wra¿liwoœci empatycznej, „Przegl¹d Psy-
chologiczny”, Warszawa 2007, t. 50 nr 1, s. 10.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgroma-
dzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjêta przez Naród w referendum konsty-
tucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
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lub inne niekorzystne dla zdrowia nastêpstwa; jednak na wyraŸne ¿¹danie
pacjenta lekarz powinien udzieliæ pe³nej informacji4.

Podstawowym celem procesu komunikacyjnego jest pozyskanie wzajem-
nego kontaktu przez obie strony wystêpuj¹ce w tym procesie. W³aœciwie
przebiegaj¹cy proces wymusza koniecznoœæ postrzegania i interpretowa-
nia reakcji chorego w taki sposób, aby umo¿liwiæ lekarzowi obiektywne zro-
zumienie sytuacji i zastosowanie adekwatnych do niej dzia³añ terapeutycz-
ne. Komunikowanie zawiera nie tylko treœci werbalne, ale równie¿ niewer-
balne, symboliczne, demonstruj¹ce nastrój b¹dŸ cechy osobowoœci pacjenta
lub lekarza5. W komunikacji pomiêdzy lekarzem a pacjentem mo¿na wy-
ró¿niæ instrumentalny typ interakcji, polegaj¹cy na zdobywaniu informacji
zwi¹zanych z technicznym rozwi¹zaniem problemu oraz typ emocjonalny,
obejmuj¹cy okazywanie szacunku, stwarzaj¹cy przyjacielsk¹ atmosferê,
zwiêkszaj¹cy zaufanie, zainteresowanie i wsparcie6.

Coraz czêœciej, w relacji komunikacyjnej na poziomie lekarz-pacjent,
zwraca siê uwagê na bariery jêzykowe, wynikaj¹ce z u¿ywanego przez le-
karzy jêzyka technicznego, wyuczonego jeszcze podczas studiów medycz-
nych, który niestety jest w wiêkszoœci przypadków zupe³nie niezrozumia³y
dla pacjentów. Obserwacje wykazuj¹ zwiêkszaj¹ce siê zaanga¿owanie pa-
cjentów we w³asne leczenie poprzez aktywne poszukiwanie materia³ów zwi¹-
zanych z zagadnieniami i informacjami na temat konkretnych jednostek
chorobowych (g³ównie w zasobach internetowych). Wzrost œwiadomoœci
zdrowotnej, znajomoœæ praw pacjenta i weryfikacja oczekiwañ pacjentów
wobec opieki medycznej daje pracownikom medycznym obraz pacjenta
wyedukowanego7. Taki pacjent oczekuje (coraz czêœciej tak¿e egzekwuje)
komunikacji, która spe³nia wymagania podmiotowoœci w relacjach lekarz-
-pacjent (czy szerzej: personel medyczny-pacjent). Nale¿y zwróciæ uwagê
na to, ¿e pacjent powinien mieæ wp³yw na przebieg rozmowy, jednak odpo-
wiedzialnoœæ za jej jakoœæ spoczywa na lekarzu prowadz¹cym. Rozmowa
pomiêdzy lekarzem a chorym powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce funkcje:

• komunikacyjn¹,
• diagnostyczn¹,

4 Kodeks Etyki Lekarskiej – uchwa³a Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 gru-
dnia 1991 z póŸniejszymi zmianami.

5 J. Kliszcz, Empatia a relacja lekarz-pacjent  [w:] Komunikowanie siê lekarza z pacjentem,
red. J. Barañski, E. Waszyñski, A. Steciwki, Wydawnictwo Astrum, Wroc³aw 2000, s. 65.

6 B. Tobiasz-Adamczyk, Relacje lekarz-pacjent w pespektywie socjologii medycyny, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2002, s. 39–40.

7 J. Turkiewicz, Budowanie wizerunku w ochronie zdrowia na przyk³adzie lekarzy w Pol-
sce (Building the reputation in the health industry)  [w:] The case of physician in Poland,
„Journal of Health Sciences”, nr 3(11), Warszawa 2013, s. 133–142.
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• informacyjn¹,
• terapeutyczno-doradcz¹8.

Zawód lekarza wymaga ci¹g³ego kontaktu z ludŸmi. Wzmacnianiu rela-
cji interpersonalnych s³u¿y budowanie, podtrzymywanie i rozwijanie spe-
cyficznych zachowañ satysfakcjonuj¹cych obie strony tego procesu.

Cel badañ i zastosowana metodyka

Celem badania by³o poznanie i przeanalizowanie umiejêtnoœci komu-
nikacyjnych lekarzy pracuj¹cych w Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o.o.
w Gdyni. Istotnym by³o równie¿ sprawdzenie, czy lekarze posiadaj¹ domi-
nuj¹cy styl umiejêtnoœci komunikacyjnych, czy poziomy umiejêtnoœci ko-
munikacyjnych dla kobiet i mê¿czyzn s¹ takie same, oraz czy poziomy umie-
jêtnoœci komunikacyjnych dla wszystkich grup wiekowych s¹ identyczne.
Celem badania by³o równie¿ zbadanie wp³ywu specjalizacji na poziom umie-
jêtnoœci komunikacyjnych.

W badaniu wykorzystano Kwestionariusz umiejêtnoœci komunikacyjnych
REK, opracowany przez Sylwiusza Retowskiego9, dziêki któremu mo¿na
uzyskaæ podstawow¹ wiedzê z zakresu umiejêtnoœci komunikacyjnych
z uwzglêdnieniem trzech grup, odzwierciedlaj¹cych ró¿ne pogl¹dy komu-
nikacyjne:
1. Osoby, u których przewa¿a logika komunikacji retorycznej twierdz¹,

¿e optymalne komunikowanie to takie, dziêki któremu w ka¿dej sytu-
acji mo¿na osi¹gn¹æ postawione przez siebie cele. Nadawcy akceptuj¹cy
logikê komunikacji retorycznej za punkt wyjœcia przyjmuj¹ za³o¿enie,
¿e komunikacja to budowanie i negocjowanie to¿samoœci i sytuacji spo-
³ecznych. W ujêciu tym obrazuje siê wspó³konstruowanie w³asnych
rzeczywistoœci spo³ecznych i osób bêd¹cych w relacji komunikacyjnej.
Wynika to z zasady, ¿e „nic nie jest ustalone na zawsze; wszystko jest
p³ynne”. Osoby komunikuj¹ce siê tym typem komunikacji dziel¹ siê
swoimi odczuciami, rozpoznaj¹ obyczaje konwersacyjne i potrafi¹ siê
do nich dostosowaæ. Posiadaj¹ równie¿ dodatkow¹ umiejêtnoœæ w postaci
redefiniowania sytuacji w taki sposób, aby roz³adowaæ ewentualny kon-

8 M. Rogiewicz, K. Buczkowski, Porozumiewanie siê lekarza z pacjentem i pacjenta z leka-
rzem [w:] Komunikowanie siê lekarza z pacjentem, red. J. Barañski, E. Waszyñski,
A. Steciwki, Wydawnictwo Astrum, Wroc³aw 2000, s. 40–41.

9 Wiêcej: http://wns.ug.edu.pl/strona/36861/baza_testow, sygnatura: 335, [dostêp: 11 stycznia
2015]; tak¿e: E. Griffin; Podstawy komunikacji spo³ecznej, Gdañskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdañsk 2003.
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flikt. Ta umiejêtnoœæ pozwala na odciêcie siê od argumentu si³y, zwiêk-
szaj¹c potrzebê poszukiwania harmonii i konsensusu, a nadawca takich
komunikatów d¹¿y do osi¹gniêcia wielu celów jednoczeœnie.

2. Osoby, u których przewa¿a logika komunikacji ekspresywnej uwa¿aj¹,
¿e komunikacja powinna byæ szczera, wprost przekazuj¹ca to, co wspó³-
rozmówca chce przekazaæ. Osoby te s¹dz¹, ¿e jedynym celem komunika-
cji jest otwarta i szczera rozmowa, a mówienie rzeczy, które s³u¿y³yby
osi¹gniêciu zaplanowanego celu jest bardzo podejrzane. W ich rozumie-
niu, s³owa posiadaj¹ swoje w³asne znaczenie i nie nale¿y ich w ¿aden
sposób interpretowaæ. Nadawca komunikatu ekspresywnego nie zasta-
nawia siê nad konsekwencjami, jaki mog¹ nieœæ za sob¹ wypowiadane
s³owa, gdy¿ kieruje siê zasad¹ „Mówiê to, co mam na myœli”.

3. Osoby, u których przewa¿a logika komunikacji konwencjonalnej s¹dz¹,
¿e efektywna komunikacja powinna odbywaæ siê z zastosowaniem regu³
usankcjonowanych spo³ecznie, dostosowanych do okreœlonych sytuacji,
a jej efektywnoœæ uto¿samiana jest ze stosownoœci¹. Po ten rodzaj ko-
munikacji siêga siê w momencie, gdy wymagane s¹ wypowiedzi wymija-
j¹ce, komplementy, przeprosiny b¹dŸ szczegó³owe narracje. Nadawca
pos³uguj¹cy siê logik¹ komunikacji konwencjonalnej kszta³tuje komu-
nikaty w taki sposób, aby umo¿liwi³y mu osi¹gniêcie zamierzonego celu
poprzez wypowiadanie takich s³ów, które jego zdaniem s¹ najbardziej
odpowiednie w danych okolicznoœciach10.

Badanie przeprowadzone zosta³o w okresie od listopada 2013 roku
do kwietnia 2014 roku, a badan¹ grupê stanowi³y osoby z wykszta³ceniem
wy¿szym medycznym (lekarze), z aktualnym prawem do wykonywania za-
wodu i obecnie pracuj¹ce. Grupê osób badanych ograniczono do lekarzy
pracuj¹cych w Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni. Test wype³ni-
³o 80 lekarzy o takich specjalizacjach, jak:

• anestezjologia i intensywna terapia (6 osób),
• chirurgia – w tym chirurgia ogólna i chirurgia onkologiczna (11 osób),
• choroby wewnêtrzne (9 osób),
• choroby p³uc (6 osób),
• ginekologia onkologiczna (8 osób),
• onkologia kliniczna (5 osób),
• pediatria (5 osób),
• po³o¿nictwo i ginekologia (8 osób),
• radiologia i diagnostyka obrazowa (7 osób),

10 E. Griffin, Podstawy komunikacji spo³ecznej, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdañsk 2003, s. 141–143.
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• radioterapia onkologiczna (5 osób),
• lekarze bez specjalizacji (10 osób).

Respondenci zaznaczali dla ka¿dego ze stwierdzeñ zawartych w Kwe-
stionariuszu umiejêtnoœci komunikacyjnych REK jedn¹ wartoœæ na skali,
pos³uguj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami:

• ca³kowicie siê nie zgadzam,
• raczej siê nie zgadzam,
• trudno powiedzieæ,
• raczej siê zgadzam,
• zdecydowanie siê zgadzam.

Odpowiedziom tym przyznano nastêpuj¹ce punkty:

• ca³kowicie siê nie zgadzam = 1 punkt,
• raczej siê nie zgadzam = 2 punkty,
• trudno powiedzieæ = 3 punkty,
• raczej siê zgadzam = 4 punkty,
• zdecydowanie siê zgadzam = 5 punktów.

Prezentacja i analiza wyników
przeprowadzonych badañ

Przeanalizowano dane zebrane na grupie 80 lekarzy ró¿nych specjaliza-
cji. Szczegó³ow¹ strukturê p³ci, wieku i specjalizacji lekarskiej przedstawia
Tabela 1.

Tabela 1
Struktura p³ci, wieku i specjalizacji lekarskiej

 Liczebnoœæ Procent

P³eæ

Kobieta 42 52,50%

Mê¿czyzna 38 47,50%

Ogó³em 80 100,00%

Wiek

do 30 lat 16 20,00%

31-40 lat 17 21,25%

41-50 lat 22 27,50%
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51-60 lat 16 20,00%

61 lat i wiêcej 9 11,25%

Ogó³em 80 100,00%

Specjalizacja

Anestezjologia i Intensywna Terapia 6 7,50%

Chirurgia 11 13,75%

Choroby Wewnêtrzne 9 11,25%

Choroby P³uc 6 7,50%

Ginekologia Onkologiczna 8 10,00%

Onkologia Kliniczna 5 6,25%

Pediatria 5 6,25%

Po³o¿nictwo i Ginekologia 8 10,00%

Radiologia i Diagnostyka Obrazowa 7 8,75%

Radioterapia Onkologiczna 5 6,25%

Brak specjalizacji 10 12,50%

Ogó³em 80 100,00%

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ

W Tabeli 2 przedstawiono statystyki opisowe poziomu umiejêtnoœci ko-
munikacyjnych lekarzy, w tym wartoœci minimalne, maksymalne, œredni¹
i odchylenie standardowe.

Tabela 2
Statystyki opisowe umiejêtnoœci komunikacyjnych lekarzy

Porównania statystyczne przeprowadzono za pomoc¹ testu t-Studenta
oraz jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA, dla których przyjêto po-
ziom istotnoœci α = .05.

 N Min. Max. M SD

Komunikacja retoryczna 80 16 35 26,96 3,97

Komunikacja ekspresywna 80 14 42 29,70 5,04

Komunikacja konwencjonalna 80 27 50 41,33 4,95

*p = 0,01
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ
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Relacja p³ci i umiejêtnoœci komunikacyjnych
lekarzy

Analiza z wykorzystaniem testu t-Studenta dla dwóch prób niezale¿-
nych wykaza³a, ¿e p³eæ istotnie statystycznie ró¿nicuje poziom komunika-
cji ekspresywnej lekarzy – oznacza to, ¿e p³eæ wp³ywa na œrednie wartoœci
poziomu komunikacji ekspresywnej. Zaobserwowano brak istotnych staty-
stycznie ró¿nic pomiêdzy kobietami a mê¿czyznami wzglêdem œrednich
wartoœci komunikacji retorycznej i komunikacji konwencjonalnej. Wyniki
zaprezentowano w Tabeli 3.

Tabela 3
Poziom umiejêtnoœci komunikacyjnych wzglêdem p³ci wraz z podsumowa-
niem statystyk testu t

 
Relacja wieku i umiejêtnoœci

komunikacyjnych lekarzy

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA wykaza³a, ¿e wiek nie ró¿-
nicuje istotnie statystycznie poziomu umiejêtnoœci komunikacyjnych wy-
ra¿anych na skali komunikacji retorycznej, komunikacji ekspresywnej
i komunikacji konwencjonalnej (Tabela 4). Bez wzglêdu na wiek, lekarze
wykazuj¹ podobne poziomy umiejêtnoœci komunikacyjnych.

P³eæ lekarzy Statystyki t

Kobiety Mê¿czyŸni t df P

Komunikacja M 27,33 26,55 0,88 78 .383
retoryczna SD 4,06 3,87

Komunikacja M 28,07 31,50 -3,21 78 .001**
ekspresywna SD 5,00 4,48
Komunikacja M 41,95 40,63 1,19 78 .235
konwencjonalna SD 5,09 4,77

*p = 0,05; ** p = 0,01;
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ
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Tabela 4
Poziom umiejêtnoœci komunikacyjnych wzglêdem wieku wraz z podsumo-
waniem statystyk ANOVA

  
 Relacja specjalizacji i umiejêtnoœci

komunikacyjnych lekarzy

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA wykaza³a, ¿e specjalizacja
lekarska nie ró¿nicuje istotnie statystycznie poziomu umiejêtnoœci komu-
nikacyjnych na skali komunikacji retorycznej, komunikacji ekspresywnej
i komunikacji konwencjonalnej, a lekarze wykazuj¹ podobne poziomy umie-
jêtnoœci komunikacyjnych (Tabela 5).

Tabela 5
Poziom umiejêtnoœci komunikacyjnych wzglêdem specjalizacji wraz z pod-
sumowaniem statystyk ANOVA

Wiek lekarzy Statystyki
ANOVA

do 30 31-40 41-50 51-60 61 lat F df p
lat lat lat lat i wiêcej

Komunikacja M 25,75 26,29 27,32 27,38 28,78 1,05 4,75 .39
retoryczna SD 3,40 4,44 3,87 4,13 3,87

Komunikacja M 28,50 30,76 28,73 31,00 29,89 0,89 4,75 .48
ekspresywna SD 4,38 3,75 5,78 5,73 5,06

Komunikacja M 40,75 40,29 40,64 41,69 45,33 1,93 4,75 .11
konwencjonalna SD 4,02 4,58 6,01 4,59 3,60

*p = 0,05
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ

          Statystyki ANOVA

Specjalizacja lekarzy M SD F df p

Komunikacja retoryczna

Anestezjologia i intensywna terapia 31,50 3,83 1,55 10, 69 .140

Chirurgia 26,73 5,66

Choroby p³uc 25,83 3,43

Choroby wewnêtrzne 28,44 3,32

Ginekologia onkologiczna 25,88 1,46
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Onkologia kliniczna 28,00 5,10

Pediatria 28,40 3,91

Po³o¿nictwo i ginekologia 25,88 2,90

Radiologia i diagnostyka obrazowa 24,86 4,10

Radioterapia onkologiczna 25,60 2,70

Brak specjalizacji 26,50 3,44

Komunikacja ekspresywna

Anestezjologia i intensywna terapia 24,33 9,73 1,68 10, 69 .102

Chirurgia 32,45 3,64

Choroby p³uc 28,50 4,97

Choroby wewnêtrzne 31,56 3,47

Ginekologia onkologiczna 28,50 5,40

Onkologia kliniczna 29,80 1,48

Pediatria 31,80 6,14

Po³o¿nictwo i ginekologia 27,63 4,17

Radiologia i diagnostyka obrazowa 29,43 3,41

Radioterapia onkologiczna 28,60 2,30

Brak specjalizacji 31,20 4,80

Komunikacja konwencjonalna

Anestezjologia i intensywna terapia 46,67 1,21 1,68 10, 69 .104

Chirurgia 42,45 3,53

Choroby p³uc 40,50 5,86

Choroby wewnêtrzne 40,22 4,60

Ginekologia onkologiczna 37,38 6,39

Onkologia kliniczna 43,80 4,02

Pediatria 40,60 5,41

Po³o¿nictwo i ginekologia 39,88 6,03

Radiologia i diagnostyka obrazowa 41,43 5,56

Radioterapia onkologiczna 42,20 4,49

Brak specjalizacji 41,30 3,27

*p = 0,05
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ
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W celu okreœlenia poziomu umiejêtnoœci komunikacyjnych dla wszyst-
kich lekarzy wzglêdem trzech podskal, wartoœci wyników œrednich przeli-
czono na steny. Takiej mo¿liwoœci nie zapewnia analiza wyników œrednich
ze wzglêdu na rozbie¿noœci w wartoœciach przedzia³ów przypisanych okre-
œlonym poziomom stenów, ró¿nych dla ka¿dej podskali. Analiza statystycz-
na wykaza³a ró¿nice w poziomie œrednich wartoœci stenów dla poszczegól-
nych typów komunikacji u¿ywanych przez lekarzy, dlatego mo¿emy wnio-
skowaæ, ¿e u badanych lekarzy wystêpuje dominuj¹cy styl komunikacji.
Porównania post-hoc, z poprawk¹ Bonferroniego, wykaza³y wystêpowanie
istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy lekarzami, u których dominuje
logika komunikacji konwencjonalnej, a reszt¹ lekarzy. Zaobserwowano,
¿e lekarze wykazuj¹ istotnie wy¿szy poziom komunikacji konwencjonalnej
i podobny poziom komunikacji retorycznej i ekspresywnej. W zwi¹zku
z powy¿szym mo¿na przyj¹æ, ¿e stylem dominuj¹cym u badanych lekarzy
jest komunikacja konwencjonalna. Wyniki zaprezentowano w Tabeli 6.

Tabela 6
Poziom umiejêtnoœci komunikacyjnych wszystkich lekarzy wraz z podsu-
mowaniem statystyk ANOVA

 M SD         Statystyki ANOVA Porównanie
F df p post-hoc

Komunikacja 5,64  2,03 KK>KRretoryczna

Komunikacja 4,98 1,87 14,49 2,237 .00** KE<KKekspresywna

Komunikacja 6,61 1,90konwencjonalna

*p = 0,01
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ

W Tabeli 7 zaprezentowano poziomy umiejêtnoœci komunikacyjnych le-
karzy dla trzech badanych podskal. Analiza przedstawia otrzymane wyni-
ki wzglêdem p³ci, wieku i specjalizacji.
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Tabela 7
Poziomy umiejêtnoœci komunikacyjnych z uwzglêdnieniem p³ci, wieku i spe-
cjalizacji

Komunikacja Komunikacja Komunikacja
retoryczna ekspresywna konwencjonalna

P³eæ

Kobiety przeciêtny niski wysoki

Mê¿czyŸni przeciêtny przeciêtny przeciêtny

Wiek

Do 30 lat przeciêtny przeciêtny przeciêtny

31-40 lat przeciêtny przeciêtny przeciêtny

41-50 lat przeciêtny niski przeciêtny

51-60 lat przeciêtny przeciêtny wysoki

61 lat i wiêcej wysoki przeciêtny wysoki

Specjalizacja

Anestezjologia
i intensywna terapia wysoki niski wysoki

Chirurgia przeciêtny przeciêtny wysoki

Choroby p³uc przeciêtny niski przeciêtny

Choroby wewnêtrzne przeciêtny przeciêtny przeciêtny

Ginekologia
onkologiczna przeciêtny niski przeciêtny

Onkologia kliniczna przeciêtny przeciêtny wysoki

Pediatria przeciêtny przeciêtny przeciêtny

Po³o¿nictwo
i ginekologia przeciêtny niski przeciêtny

Radiologia i diagno-
styka obrazowa przeciêtny przeciêtny przeciêtny

Radioterapia
onkologiczna przeciêtny przeciêtny wysoki

Brak specjalizacji przeciêtny przeciêtny przeciêtny

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ
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Dyskusja wyników i wnioski

Dziêki przeprowadzonemu badaniu poznano poziomy trzech typów
umiejêtnoœci komunikacyjnych u lekarzy pracuj¹cych w Szpitalu Morskim
im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni. Dokonana analiza uwzglêdnia³a p³eæ, wiek
i specjalizacjê lekarzy.

Przeprowadzane badanie dotyczy³o poni¿szych typów komunikacji:

• retorycznej,
• ekspresywnej,
• konwencjonalnej.

Osoby, u których dominuje typ komunikacji retorycznej charakteryzuj¹
siê umiejêtnoœci¹ naturalnego dostosowania w³asnego stylu komunikacyj-
nego do zaistnia³ej sytuacji, potrafi¹ otwarcie wyra¿aæ swoje myœli i uczu-
cia, lecz tylko wówczas, gdy zaistnieje taka potrzeba. Dominacja komuni-
kacji retorycznej pozwala na szybkie dopasowanie siê do obowi¹zuj¹cych
w danym momencie regu³ konwenansu. Osoby posiadaj¹cy tê umiejêtnoœæ
komunikacji, potrafi¹ porozumieæ siê z innymi w sytuacjach konfliktowych,
jak równie¿ rozumiej¹, ¿e sposób komunikacji nale¿y uzale¿niaæ od sytu-
acji, w której siê znaleŸli. Dominacja tej logiki komunikacyjnej œwiadczy
o tym, ¿e rozmówca komunikuje siê zazwyczaj w taki sposób, aby osi¹gn¹æ
wyznaczone przez siebie cele.

Osoby, u których zauwa¿a siê dominacjê logiki ekspresywnej wyra¿aj¹
wprost to, co myœl¹ i postrzegane s¹ jako osoby szczere. Nie zwracaj¹ one
uwagi na to, czy w ka¿dej sytuacji nale¿y komunikowaæ wszystko w sposób
bezpoœredni. Osoby komunikuj¹ce siê w taki sposób mog¹ byæ postrzegane
jako osoby prostolinijne b¹dŸ naiwne oraz nie staraj¹ siê, aby komunikacja
by³a drog¹ do osi¹gniêcia osobistych celów.

Dominacja logiki komunikacji konwencjonalnej charakteryzuje ludzi
posiadaj¹cych naturaln¹ umiejêtnoœæ wyczuwania tego, co nale¿y w danej
sytuacji powiedzieæ, b¹dŸ jak siê zachowaæ i w zwi¹zku z tym s¹ postrzega-
ne, jako osoby dobrze wychowane. Osoby pos³uguj¹ce siê tym typem komu-
nikacji zazwyczaj unikaj¹ mówienia wprost tego, co myœl¹ lub czuj¹, szcze-
gólnie jeœli mog³oby to uraziæ wspó³rozmówcê lub by³oby po prostu nie
na miejscu. Ponadto nie staraj¹ siê realizowaæ swoich celów poprzez komu-
nikacjê, ale przez wspó³rozmówców mog¹ byæ postrzegani jako bardzo kon-
troluj¹ce siê, przywi¹zuj¹ce zbyt du¿o uwagi do formy przekazu.

Umiejêtnoœæ komunikacji retorycznej u kobiet i mê¿czyzn osi¹gnê³a
poziom przeciêtny, natomiast komunikacja ekspresywna u kobiet przyjê³a
poziom niski, a u mê¿czyzn – przeciêtny. Komunikacjê konwencjonaln¹
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u kobiet zaobserwowano na poziomie wysokim, a u mê¿czyzn osi¹gnê³a ona
poziom przeciêtny. Dominuj¹cym typem komunikacji u kobiet jest komuni-
kacja konwencjonalna, z kolei mê¿czyŸni pos³uguj¹ siê wszystkim typami
komunikacji na poziomie przeciêtnym.

Zaobserwowano, ¿e dla wszystkich grup wiekowych, oprócz grupy z prze-
dzia³u 61 lat i wiêcej, umiejêtnoœci komunikacji retorycznej osi¹gnê³y prze-
ciêtny poziom. Dla osób z grupy 61 lat i wiêcej komunikacja retoryczna
przyjê³a poziom wysoki. Komunikacja ekspresywna w wiêkszoœci grup wie-
kowych osi¹gnê³a poziom przeciêtny. Wyj¹tkiem by³a grupa 41-50 lat,
u której ta komunikacja jest ma poziomie niskim. Badanie wykaza³o, ¿e res-
pondenci, których wiek mieœci siê w przedzia³ach 51-60 lat i 61 lat i wiêcej
uzyskali wysoki poziom komunikacji konwencjonalnej, a w pozosta³ych
grupach wiekowych umiejêtnoœci komunikacji konwencjonalnej przyjê³y
poziom przeciêtny.

Lekarze o specjalizacji Anestezjologia i intensywna terapia osi¹gnêli
wyniki wysokie dla komunikacji retorycznej i konwencjonalnej i s¹ to typy
komunikacji dominuj¹cej, a dla komunikacji ekspresywnej – poziom niski.
Chirurdzy posiadaj¹ umiejêtnoœci komunikacji retorycznej i ekspresywnej
na poziomie przeciêtnym, a komunikacji konwencjonalnej (która jest ko-
munikacj¹ dominuj¹c¹ u lekarzy ze specjalizacj¹ chirurgia) na poziomie
wysokim. U lekarzy specjalizuj¹cych siê w chorobach p³uc komunikacja
retoryczna i konwencjonalna osi¹gnê³a poziom przeciêtny, z kolei logikê
komunikacji ekspresywnej zaobserwowano na poziomie niskim. Dla spe-
cjalistów chorób wewnêtrznych nie zaobserwowano dominuj¹cego typu
komunikacji (wszystkie typy osi¹gnê³y poziom przeciêtny). Ginekolodzy
onkologiczni posiadaj¹ niski poziom umiejêtnoœci komunikacji ekspresyw-
nej i przeciêtny poziom komunikacji retorycznej i konwencjonalnej. Typem
komunikacji dominuj¹cej u specjalistów z onkologii klinicznej jest komuni-
kacja konwencjonalna, a pozosta³e rodzaje umiejêtnoœci komunikacyjnych
osi¹gnê³y poziom przeciêtny. Pediatrzy posiadaj¹ wszystkie typy komuni-
kacji na poziomie przeciêtnym. Lekarze, których specjalizacj¹ jest Po³o¿-
nictwo i ginekologia na niskim poziomie komunikuj¹ siê logik¹ komunika-
cji ekspresywnej, natomiast komunikacja retoryczna i konwencjonalna osi¹-
gnê³a u nich poziom przeciêtny. Oba ostatnie typy komunikacji mo¿na trak-
towaæ jako dominuj¹ce. Poziomy przeciêtne osi¹gnê³y wszystkie typy
komunikacji dla lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej. Natomiast,
dla radioterapeutów onkologicznych dominuj¹cym typem komunikacji jest
komunikacja konwencjonalna. Dla pozosta³ych logik komunikacji zaobser-
wowano poziomy przeciêtne. Lekarze, którzy nie posiadaj¹ jeszcze tytu³u
specjalisty, wszystkie typy komunikacji przyjê³y poziom przeciêtny.

Badanie wykaza³o, ¿e dominuj¹cym typem umiejêtnoœci komunikacyj-
nych u lekarzy pracuj¹cych w Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni
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jest komunikacja konwencjonalna, która przyjê³a poziom wysoki. W zwi¹zku
z tym, mo¿na wnioskowaæ, ¿e badani lekarze dok³adnie wiedz¹, jak zacho-
waæ siê w zwi¹zanych ze spotkaniem z pacjentem sytuacjach, oczekuj¹cym
od lekarza odpowiedniej postawy dostosowanej do jego potrzeb. Efektem
tego bêdzie nawi¹zanie dobrych relacji pomiêdzy lekarzem a pacjentem,
wzmocnienie zaufania miêdzy obiema stronami wchodz¹cymi w tak¹ inte-
rakcjê spo³eczn¹, oraz wymuszenie na obu stronach wspó³odpowiedzialno-
œci i wspó³uczestnictwa w procesie leczenia. Przebadani lekarze ze Szpitala
Morskiego im. PCK postrzegani s¹ przez pacjentów jako osoby dobrze wy-
chowane, a poprzez swoje umiejêtnoœci komunikacyjne potrafi¹ realizowaæ
cele, które mog¹ prowadziæ do zakoñczenia sukcesem procesu leczenia.
Umiejêtne zachêcanie pacjentów do szczerej rozmowy pozwala ma szybsz¹
i dok³adniejsz¹ diagnozê, która jest pocz¹tkiem drogi podczas walki z cho-
rob¹. Umiejêtne komunikowanie siê pomaga w przekazywaniu pacjentowi
niepomyœlnych wiadomoœci, zatem dominacja komunikacji konwencjonal-
nej pozwala na u¿ywanie takiej formy przekazu, aby wyra¿aæ swoje myœli
w sposób, który nie urazi³by wspó³rozmówcy. Nale¿y pamiêtaæ, jak wa¿n¹
rolê w ca³ym procesie komunikacyjnym i leczniczym pe³ni iloœæ czasu po-
œwiêconego pacjentowi i umiejêtnoœæ jego efektywnego wykorzystania.

Umiejêtnoœæ w³aœciwego komunikowania nabiera coraz wiêkszego zna-
czenia. Do korzyœci, jakie niesie za sob¹ efektywna umiejêtnoœæ komunika-
cji interpersonalnej mo¿na zaliczyæ:

• pozyskiwanie dok³adniejszych informacji od pacjentów, dziêki czemu
stawiane s¹ bardziej trafne diagnozy,

• zwiêkszenie zaufania do lekarzy i zredukowanie oporu pacjentów wobec
zastosowanej terapii,

• zmniejszenie napiêcia emocjonalnego po obu stronach relacji interper-
sonalnej,

• sprawniejsze rozwi¹zywanie problemów pacjentów,
• zaktywowanie pacjenta do wspó³uczestniczenia w procesie leczenia

oraz wspólne podejmowanie decyzji11.

Szkolenie lekarzy w zakresie umiejêtnoœci komunikacyjnych powinno
staæ siê podstawowym elementem kszta³cenia medycznego, poniewa¿ jedn¹
z zasadniczych korzyœci wyp³ywaj¹c¹ z tej umiejêtnoœci bêdzie znaczne ogra-
niczenie wydatków na ochronê zdrowia. Kadra kierownicza podmiotów lecz-
niczych, w celu osi¹gniêcia wysokiego poziomu wyników jednostki, powinna
koncentrowaæ swoje dzia³ania na systematycznym doskonaleniu kompe-

11 T. Gordon, W.S. Edwards, Pacjent jako partner, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1999, s. 27–28.
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tencji pracowniczych oraz zarz¹dzaniu nimi w tych jednostkach12. W efekcie
takich dzia³añ pacjenci szybciej opuszcz¹ szpital, bêd¹ œciœlej stosowali siê
do zaleceñ lekarskich, rzadziej bêdê skar¿yæ personel lekarski o b³êdy
w sztuce medycznej, z kolei lekarze bêd¹ stawiali trafniejsze diagnozy13.

Zakoñczenie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego
na lekarzach w zakresie umiejêtnoœci komunikacyjnych oraz ukazano zna-
cz¹c¹ rolê komunikacji interpersonalnej w relacji personel lekarski-pacjent.
Badanie wykaza³o, ¿e dominuj¹cym stylem komunikowania siê jest logika
komunikacji konwencjonalnej.

Skutecznoœæ procesu komunikacyjnego bêdzie tym wiêksza, im lepsza
bêdzie jego jakoœæ. W obecnych czasach wysoka œwiadomoœæ pacjentów do-
tycz¹ca ich stanu zdrowia oraz procesów leczenia wymusza na lekarzach
holistyczne spojrzenie na osoby chore, z uwzglêdnieniem ich stanu fizycz-
nego i emocjonalnego oraz odejœcie od postêpuj¹cej dehumanizacji. Nale¿y
pamiêtaæ o tym, ¿e pacjent ma prawo domagaæ siê informacji dotycz¹cych
jego choroby, a lekarz ma obowi¹zek udzieliæ pacjentowi wyczerpuj¹cych
wyjaœnieñ z uwzglêdnieniem dostosowania poziomu szczegó³owoœci prze-
kazywanych pacjentowi informacji do jego umiejêtnoœci pojmowania ter-
minologii medycznej, indywidualnych potrzeb oraz stanu psychicznego.
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THE MEANING OF INTERPERSONAL COMMUNICATION
IN THE ORGANIZATION IN THE CASE

OF THE MEDICAL
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Summary
The article reviews presentation and data analysis of the research conduc-

ted in hospital, which related to the question of interpersonal communication
in doctors’ environment. The aim of the article is to state the importance of the
proper communication amongst the doctoral staff especially in terms of making
decision as well as in patients’ relations.
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kowskiego. Cz³onek zespo³u restrukturyzacyjnego administracjê centraln¹
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje siê w kwestiach zwi¹-
zanych z procesami szkoleniowymi, komunikacj¹ i tworzeniem zespo³ów decy-
zyjnych.



301

S. Królak, M. Rutka: Funkcje i znaczenie komunikacji interpersonalnej...

Iwona OSMÓLSKAIwona OSMÓLSKAIwona OSMÓLSKAIwona OSMÓLSKAIwona OSMÓLSKA

MARKETING SZEPTANY
CZY SZEMRANY

S³owa kluczowe: marketing szeptany, reklama.

STRESZCZENIE

Celem artyku³u jest przedstawienie najwa¿niejszych zagadnieñ doty-
cz¹cych marketingu szeptanego, jego narzêdzi oraz praktyk stosowanych
przez nieuczciwe firmy, które marketing szemrany myl¹ z marketingiem
szeptanym. Badania w³asne potwierdzaj¹, ¿e stosowanie dzia³añ nieetycz-
nych ma wymierne skutki, wp³ywa niekorzystnie na wizerunek firmy oraz
poci¹ga za sob¹ ogromne konsekwencje.

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach dotarcie do klienta jest niemal wielkim wyczy-
nem. Kolorowy œwiat, konkurencja i coraz to nowsze techniki i technologie
wzbudzaj¹ w firmach nieodzown¹ walkê o klienta. Marketingowcy przeœci-
gaj¹ siê w wymyœlaniu coraz to nowszych, interesuj¹cych i wrêcz niepowa¿-
nych reklam, aby skupiæ jak najwiêksz¹ uwagê spo³eczeñstwa. Statystyczny
Kowalski atakowany jest kilkoma tysi¹cami reklam dziennie lecz ma ju¿
doœæ przerw reklamowych, bilboardów, zapychaj¹cych skrzynkê pocztow¹
ulotek i natarczywych domokr¹¿ców przedstawiaj¹cych produkt w super-
latywach. Co zrobiæ, aby byæ najlepszym, jakie narzêdzia marketingu wy-
korzystaæ, aby zdobyæ i zatrzymaæ jak najwiêksz¹ liczbê klientów, co jest
kluczem do sukcesu? Otó¿ pytania te spêdzaj¹ sen z powiek niejednemu
w³aœcicielowi firmy, który zdaje sobie sprawê, ¿e w wyniku zmian spo³ecz-
no-kulturowych dzisiejszy klient ma coraz to wy¿sze wymagania, jest nie-
cierpliwy – chce mieæ wszystko w danym miejscu i czasie – sta³ siê bardziej
krytyczny i sk³onny do otwartego okazywania negatywnych nastrojów,
humorzasty.
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W zwi¹zku z tym, ¿e cz³owiek od dawna dawien potrzebuje komunikacji,
okazji, aby wyraziæ swoje zdanie, pragnie podzieliæ siê swoimi uczuciami,
spostrze¿eniami i refleksjami, wiele firm odnalaz³o swoj¹ nadziejê w mar-
ketingu szeptanym (WOMM1) czyli w dzia³aniach maj¹cych za zadanie
bezinteresowne rekomendowanie produktów, marek firm czy us³ug wœród
swoich rodzin, znajomych czy ca³kiem obcych osób. Ludzie uwielbiaj¹ mó-
wiæ. Mówi¹ o wszystkim i wszêdzie. U fryzjera, lekarza, w kolejce, podczas
podró¿y wyra¿aj¹ swoj¹ opiniê – negatywn¹ b¹dŸ pozytywn¹ – na temat
produktów czy us³ug, nie wiedz¹c przy tym, ¿e s¹ „roznosicielami szumu”:
osobami, których opinia ma najwiêksze znaczenie podczas podejmowania
decyzji o zakupie. Wiadomo jest, ¿e z³e informacje rozchodz¹ siê du¿o szyb-
ciej ni¿ te dobre, nasze niezadowolenie g³osimy chêtniej, ni¿ gdy jesteœmy
zadowoleni czy to z pobytu w restauracji albo hotelu b¹dŸ z ostatnio zakupio-
nego produktu. Spowodowane to jest tym, ¿e chcemy ostrzec innych naszych
przyjació³ przed nierzeteln¹ obs³ug¹, s³ab¹ jakoœci¹ us³ug czy po prostu
poinformowaæ, ¿e informacje o danym produkcie s¹ nieprawdziwe. Nie chce-
my przecie¿, aby ktoœ inny rozczarowa³ siê tak samo jak my, a w zwi¹zku
z tym zmarnowa³ ciê¿ko zarobione pieni¹dze i cenny czas, którego ostatnio
ka¿demu brakuje. Dodatkowo dynamiczny rozwój techniki komputerowej
oraz Internetu pozwala szybciej i skuteczniej podzieliæ siê opini¹ na temat
naszego wyboru. Wed³ug raportu Nielsen z paŸdziernika 2013 roku naj-
wiêkszy wp³yw na nasze decyzje zakupowe maj¹ rekomendacje opinie osób,
które znamy (rys. 1). Z poni¿szych danych wynika, ¿e z biegiem lat opinie
innych konsumentów maj¹ dla nas najwiêksze znaczenie i ci¹gle maj¹ ten-
dencjê wzrostow¹.

Niestety wiele firm myli pojêcie marketingu szeptanego z nieetycznym
promowaniem w³asnego produktu b¹dŸ us³ugi p³ac¹c za pozytywne reko-
mendacje. Na forach internetowych coraz czêœciej pojawiaj¹ siê og³oszenia
typu „zlecê marketing szeptany sklepu internetowego” lub „zatrudniê do pi-
sania pozytywnych komentarzy”, a przecie¿ nie to jest ide¹ marketingu
szeptanego. Dzia³ania polegaj¹ce na podszywaniu siê pod zadowolonych
klientów i og³aszanie wszem wobec pozytywnych opinii mo¿na œmia³o naz-
waæ marketingiem szemranym. Niestety tego typu dzia³ania staj¹ siê coraz
powszechniejsze, a popyt na szemrane praktyki stale roœnie i podejmowane
jest nie tylko przez tzw. „wolnych strzelców” ale tak¿e przez niektóre agen-
cje marketingowe. Pomimo tego, ¿e firmy s¹ œwiadome konsekwencji, jakie
mog¹ przynieœæ tego typu dzia³ania, to w najlepsze wprowadzaj¹ je w stra-
tegiê firmy. W oparciu o badania w³asne przedstawiono, jakie negatywne
skutki mog¹ przynieœæ dzia³ania z zakresu marketingu szemranego.

1 Z ang. word of mouth marketing
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Rys. 1. Stopieñ zaufania do poszczególnych form reklamy
Źród³o: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/under-the-influence-consumer-
trust-in-advertising.html
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Marketing szeptany – istota

Podejmuj¹c decyzjê o zakupie konsument przechodzi wiele etapów,
zanim dotrze do ostatecznego punktu czyli aktu zakupu. Jednym z najwa¿-
niejszych etapów jest poszukiwanie mo¿liwoœci wyboru. Szczególn¹ uwagê
zwraca siê na ró¿nego rodzaju informacje, docieraj¹ce do konsumenta ró¿-
nymi kana³ami i drogami. Źród³a informacji konsumentów mog¹ byæ:

• osobiste (rodzina, przyjaciele, s¹siedzi, znajomi),
• komercyjne (reklama, personel sprzeda¿y, dealerzy, opakowania, ekspo-

zycja),
• publiczne (mass media, organizacje konsumenckie),
• doœwiadczalne (obs³uga, ogl¹danie i u¿ywanie produktu)2.

Pomimo ¿e najwiêksza iloœæ informacji o danym produkcie p³ynie z ko-
mercyjnych Ÿróde³, to jednak konsument jest najwa¿niejszym i najbardziej
wartoœciowym Ÿród³em informacji. To on przybiera rolê marketera, ma de-
cyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie wizerunku firmy oraz jest najwa¿niej-
szym uczestnikiem marketingu szeptanego.

Marketing szeptany jest jedn¹ z niestandardowych form prowadzenia
promocji, która w ostatnim czasie zyska³a na popularnoœci, a jego idea zro-
dzi³a siê z obserwacji potê¿nej si³y oddzia³ywania rekomendacji (zw³aszcza
tych udzielanych przez zaufane osoby) na decyzje zakupowe konsumen-
tów3. W literaturze przedmiotu mo¿emy spotkaæ wiele definicji marketin-
gu szeptanego. Jolanta Tkaczyk definiuje marketing szeptany jako zespó³
dzia³añ maj¹cych za zadanie kreowanie zainteresowania danym produktem
w grupie docelowej poprzez informacje pochodz¹ce ze Ÿróde³ o charakterze
nieformalnym4. Z kolei Mark Hughes uwa¿a, ¿e jest to przekazywanie
informacji z ust do ust, aby robiæ szum medialny wokó³ marki, produktu
czy wydarzenia5. £ukasz Dêbski traktuje marketing szeptany jako dostar-
czanie konsumentom powodów do komunikowania siê i u³atwianie im tego
procesu poprzez tworzenie odpowiednich warunków/miejsc, by mogli i chcieli
mówiæ o produktach lub us³ugach6. Natomiast Andy Sernovitz uwa¿a,

2 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznañ 2005, s. 204.
3 Z. Bednarczyk, Marketing szemrany, ProSeed, http://proseedmag.pl/know-how/marke-

ting-szemrany, [dostêp: 12.04.2015]
4 J. Tkaczyk, Word-of-mouth w slu¿bie marketingu, Rynkologia, Dostêpny w World Wide

Web, http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2012/01/ word .pdf, [dostêp: 15.04.2015]
5 M. Hughes, Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robiæ szum medialny wokó³ siebie,

firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 9.
6 £. Dêbski, Wypróbuje i opowie, „Marketing w Praktyce”, Warszawa, wrzesieñ 2011, s. 40.
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¿e jest to dostarczanie ludziom powodu do rozmowy o tym, co mamy im
do zaoferowania lub podsycanie tej rozmowy7. Emanuel Rosen podaje,
¿e jest to suma wszystkich komentarzy na temat danego produktu wyg³o-
szonych przez ludzi w danym okresie czasu8. Pomimo wielu ró¿nych defini-
cji wspólnym mianownikiem marketingu szeptanego jest stworzenie takich
warunków, w których konsument bêdzie bezinteresownie „szepta³” na temat
marki, produktu, firmy b¹dŸ us³ugi.

Najwa¿niejsze cechy marketingu szeptanego to:

• komunikacja „konsument do konsumenta”,
• dobrowolne rozmowy,
• nieop³acone opinie i rekomendacje,
• jawnoœæ relacji z marketerem9.

Natomiast do zalet marketingu szeptanego mo¿emy zaliczyæ:

• wiarygodnoœæ komunikatów przekazywanych przez konsumentów – poczta
pantoflowa potrafi zdzia³aæ cuda!

• bezpoœrednioœæ – dobra opinia na temat rzeczy, któr¹ chcemy wypromo-
waæ, przechodzi z ust do ust i zatacza coraz szersze krêgi obejmuj¹ce
kolejnych znajomych naszych znajomych,

• niskie koszty – buzz marketing w³aœciwie nie wymaga ¿adnych nak³adów
finansowych. Stworzenie atrakcyjnego fanpage’a na Facebooku po³¹czo-
nego z regularnie prowadzonym kontem na Twitterze b¹dŸ Instagramie
tworzy gêst¹ sieæ po³¹czeñ pomiêdzy u¿ytkownikami mediów spo³eczno-
œciowych,

• powszechnoœæ u¿ycia w mediach spo³ecznoœciowych – wystarczy, ¿e post
zamieszczony na tablicy organizacji studenckiej zostanie polubiony
przez jedn¹ osobê, a w u³amku sekundy informacja o tym dotrze do rze-
szy u¿ytkowników Facebooka (np. do wszystkich „Twoich 400 znajo-
mych”),

• du¿a moc oddzia³ywania – czêsto mówi siê, ¿e buzz marketing ma si³ê
plotki, a jak powszechnie wiadomo, plotka rozprzestrzenia siê z prêdko-
œci¹ œwiat³a. Nieznana dziœ nikomu organizacja ju¿ jutro mo¿e œwieciæ
triumfy popularnoœci i cieszyæ siê wysok¹ frekwencj¹ podczas swoich
wydarzeñ10.

7 A. Sernovitz, Marketing szeptany, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011,
s. 23.

8 E. Rosen, Fama: anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznañ 2003, s. 20.
9 D. Polkowska, Marketing szeptany w Internecie – sposób na kryzys? [w:] Partnerstwo

i wspó³praca a kryzys gospodarczo-spo³eczny w Europie Œrodkowej i Wschodniej, red.
S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 443–454.

10 M. Janeczko, Jak zmieniæ nieznane w znane w jeden dzieñ, czyli krótko o buzz marketingu,
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Marketing szeptany nie jest idealnym narzêdziem; gdyby tak by³o, ¿adna
z firm nie mia³aby problemów ze zbytem swoich towarów oraz doskonale
prosperowa³aby na rynku. Oprócz zalet ma on tak¿e wady, do których mo-
¿emy zaliczyæ miêdzy innymi:

• brak kontroli nad jego rozprzestrzenianiem siê,
• nie mo¿na zabroniæ jego dystrybucji, wiêc istnieje mo¿liwoœæ, ¿e przekaz

trafi w nieodpowiednie miejsce i mo¿e zostaæ Ÿle odebrany,
• komunikatowi grozi modyfikacja i komunikacja o produkcie mo¿e zo-

staæ odwrócona na jego niekorzyœæ,
• œrodowisko internetowe jest silnie opiniotwórcze i mo¿e wzmocniæ nie

tylko pozytywn¹ reklamê, ale równie¿ nasiliæ krytykê i szerzyæ niepraw-
dziwe pog³oski szkodz¹ce marce,

• przekaz zak³ada ryzyko, ¿e nikt siê nim nie zainteresuje, nigdzie nie
trafi i przejdzie bez echa11.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e marketingu szeptanego nie mo¿na dok³adnie za-
planowaæ ani skontrolowaæ, opiera siê bowiem na nieobowi¹zkowych, ocho-
czych i niezale¿nych rozmowach samych konsumentów.

W tabeli 1 przedstawiono wybrane przyk³ady form marketingu szepta-
nego.

Tabela.1.
Przyk³adowe formy marketingu szeptanego

BiznesZone, http://bizneszone.pl/zmienic-nieznane-znane-dzien-krotko-buzz-marketingu,
[dostêp: 05.01.2015].

11 Hotelarze 1995, Marketing szeptany! Definicja, wady i zalety, http://hotelarze1995.blog.pl/
2014/04/14/marketing-szeptany-definicja-i-zalety/ [dostêp: 15.04.2015].

Nazwa formy G³ówne za³o¿enia

Evangelist polega na takim tworzeniu u klienta silnego zaufania
marketing i przekonania klienta co do wyboru produktu, ¿e staje siê

on ambasadorem marki i z w³asnej inicjatywy zaczyna
rekomendowaæ ofertê innym nabywcom.

Marketing polega na tworzeniu zabawnych b¹dŸ wyj¹tkowo
wirusowy interesuj¹cych komunikatów w Internecie, które s¹
(Viral marketing) zaprojektowane tak, by mo¿na je by³o w prosty sposób

przekazywaæ innym osobom; czêsto maj¹ formê e-maila
czy internetowego filmu; proces rozprzestrzeniania siê
tych komunikatów jest analogiczny do replikacji
wirusów atakuj¹cych ¿ywe komórki.
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Brand blogging bazuje na wykorzystaniu potencja³u blogów internetowych
i uczestnictwie w blogosferze, dzieleniu siê ciekawymi
informacjami tam umieszczanymi, co w konsekwencji
wywo³uje rozmowy o produktach, wzbudzaj¹c zaintere-
sowanie nimi.

Community polega na to tworzeniu i wspieraniu niszowych spo³eczno-
marketing œci zainteresowanych dan¹ mark¹ czy produktem,

g³ównie poprzez tworzenie klubów i forów dyskusyjnych.

Product polega na przekazywaniu do testowania produktów
seeding lub próbek wp³ywowym osobom, które rozpowszechniaj¹

na ich temat pozytywne informacje.

Causa polega na wspieraniu kwestii spo³ecznych w celu zdobycia
marketing szacunku i wsparcia ludzi uznaj¹cych dany problem

za istotny.

Trendsetting polega na rozpowszechnianiu mody, kreowaniu trendów
na pewne marki czy produkty przez odpowiednio wybrane
osoby w spo³eczeñstwie; trendsetterzy to najczêœciej osoby
m³ode, atrakcyjne, charakteryzuj¹ce siê du¿ym uznaniem
w towarzystwie; s¹ lubiane i podziwiane; ich mocn¹ stron¹
jest przebojowoœæ i wyczucie smaku; poprzez prezentowane
przez siebie postawy, zachowania, style s¹ liderami opinii
i wzorami do naœladowania.

Casual polega na wykorzystaniu promocji jednego produktu
marketing do równoleg³ej rekomendacji innych, niezwi¹zanych

z g³ównym celem dzia³añ.

Źród³o: J. Petrykowska, Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji  [w:] Zastempow-
ski M. (red), AUNC – „Zarz¹dzanie”, XXXVIII Zeszyt 404, Toruñ 2011, s. 120.

Tworzenie szumu

Od czego powinniœmy zacz¹æ; jak sprawiæ, aby ludzie o nas mówili?
Na jaki pomys³ wpaœæ, aby wywo³aæ lawinê komentarzy i sprawiæ, ¿e nagle
nasza marka staje siê powszechnie znana i chc¹ mówiæ o niej wszyscy?
Otó¿ wed³ug M. Hughesa nale¿y przycisn¹æ tak zwanych „szeœæ przycisków
szumu”, które dostarczone konsumentom sprawi¹, ¿e bêd¹ mieli oni pretekst
do rozpoczêcia rozmowy, a to ju¿ tylko ma³y krok do rozpoczêcia szumu
medialnego. Do owych przycisków autor zalicza:
1. Tabu – czyli tematy, dzia³ania, o których siê g³oœno nie mówi, o których

nie wolno pisaæ, rozmyœlaæ czy nawet dostrzegaæ, a mimo to wzbudzaj¹
one nasz¹ ciekawoœæ.
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2. Niezwyk³oœæ – polegaj¹ca na takim ukszta³towaniu przekazu, aby wy-
ró¿nia³ siê on na tle wszystkich innych. Przekazywanie treœci, które nie
by³y dot¹d poruszane, zwracaj¹ uwagê odbiorcy.

3. Oburzenie – czyli zainicjowanie dzia³ania maj¹cego na celu wywo³ywa-
nie uczucia silnego gniewu w celu sprowokowania rozmowy. W tym przy-
padku nale¿y jednak pamiêtaæ, aby skandaliczne dzia³anie nie przyæmi³o
produktu b¹dŸ marki, tworzy³o z nimi interakcjê, a w nastêpnej kolejno-
œci prowadzi³o do rozmów.

4. Komizm – wzbudza ciekawoœæ i bawi, w zwi¹zku z czym jest doskona-
³ym pretekstem do rozmów. Jest to jeden z najtrudniejszych przycisków
do zastosowania, gdy¿ nie wszystkich œmiesz¹ te same rzeczy, nie z ka¿-
dego produktu mo¿emy siê œmiaæ, a wiêkszoœæ ¿artów œmieszy nas tylko
raz. Dodatkowo – nieumiejêtne podejœcie do tematu mo¿e przynieœæ
fatalne skutki.

5. Przypominanie – ma za zadanie wspomagaæ wczeœniej podjête dzia³ania
marketingowe. W tym przypadku nale¿y u¿ywaæ takich samych moty-
wów przewodnich, jak w pierwotnych dzia³aniach w celu podjêcia roz-
mowy na temat produktu, jaki rozmówcy widzieli na przyk³ad w tra-
dycyjnej reklamie.

6. Tajemnica – trudne do zdobycia informacje zyskuj¹ na wartoœci,
a w zwi¹zku z tym wywo³anie dyskusji na sekretny temat staje siê eks-
cytuj¹cym doœwiadczeniem. Osoba obdarowana tajemnic¹ czuje siê
wyj¹tkowo i czuje nieodpart¹ chêæ podzielenia siê sekretem z innymi12.

Celem dzia³añ marketingowych jest wzbudzenie zainteresowania ludzi,
a chyba najlepsz¹ drog¹ do tego jest zwrócenie na siebie uwagi mediów.
Hughes radzi wiêc konstruowaæ swoje historie tak, aby media je chêtnie
podchwytywa³y. Wszystko, co wzbudza w nas silne emocje, ³amie tematy
tabu, odwo³uje siê do tajemniczoœci – zwraca nasz¹ uwagê.

Szeptanie czy szemranie

Czy oferty zamieszczane na ró¿nych stronach internetowych odnosz¹
siê do marketingu szeptanego czy raczej szemranego? Znalezione wpisy
typu: „mamy w swojej ofercie prowadzenie kampanii marketingu szepta-
nego” i podanie cennika odnoœnie us³ugi nie zas³uguj¹ na miano wiarygod-
nych. Bo jak mo¿na traktowaæ powa¿nie firmê, która wybiera najlepsze

12 M. Hughes, Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robiæ szum medialny wokó³ siebie,
firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 35.



309

Iwona Osmólska: Marketing szeptany czy szemrany

miejsca do szeptania, tworzy profesjonalne wpisy, które zachêc¹ u¿ytkow-
nika do zapoznania siê z firm¹. Za odpowiedni¹ cenê mo¿emy wybraæ sobie
pakiet oferuj¹cy od kilku do kilkuset wpisów, raport z kampanii, œledzenie
opinii oraz innych dzia³añ.

Na innym portalu og³oszeñ odnoœnie zlecenia marketingu szeptanego
jest bez liku i tak na przyk³ad czytamy: „Zlecê marketing szeptany dla sklepu
internetowego na forach, blogach i stronach tematycznych. Bran¿a sklepu
to edukacja, zabawki i gry dla dzieci. Szukam kogoœ z doœwiadczeniem.
Mile widziana faktura VAT. Chêtnie nawi¹¿emy sta³¹ wspó³pracê. Od zle-
ceniobiorcy wymagamy adresowego raportu (do uzgodnienia) z przeprowa-
dzonymi pracami”13.

Kolejnym zabiegiem, jaki w ostatnim czasie nabra³ na popularnoœci,
to komentatorzy do wynajêcia. Osoby te za odpowiednie wynagrodzenie
s¹ odpowiedzialni za pisanie komentarzy odnoœnie ró¿nych dziedzin ¿ycia.
W sieci og³oszeñ tego typu jest bardzo wiele. Poszukiwane s¹ osoby do pisa-
nia postów czy komentarzy (rys. 2).

Rys. 2. Og³oszenie o pracê

13 Pozycjonowanie i optymalizacja, http://www.forum.optymalizacja.com/topic/171938-zle-
ce-marketing-szeptany-dla-sklepu-internetowego/, [dostêp: 10.04.2015]

14 J. Kefir, „Komentatorzy do wynajêcia” to nie teoria spiskowa, ale fakt, https://kefir2010.
wordpress.com/2013/11/16/racjonalisci-piszacy-komentarze-za-pieniadze-sa-czestym-zja-
wiskiem/, [dostêp: 11.04.2015].

Źród³o: http://www.biznesforum.pl/szukam-osob-do-pisania-postow-komentarzy-vt140
898.html, [dostêp: 11.04.2015]

I tak na przyk³ad na jednej stronie zagorza³y zwolennik miêsa dyskre-
dytowa³ warzywa powo³uj¹c siê na swoje wykszta³cenie i profesjonalizm
(rys. 3). „Komentator na etacie” zosta³ szybko zdemaskowany14.
Rys. 3. Przyk³ad p³atnych komentarzy
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Źród³o: https://kefir2010.wordpress.com/2013/11/16/racjonalisci-piszacy-komentarze-za-
pieniadze-sa-czestym-zjawiskiem/, [dostêp: 11.04.2015]

Poza tym wypisywanie pozytywnych czy negatywnych opinii na forach
to ju¿ standard w dzisiejszych czasach. Coraz wiêcej ludzi rekomenduje
produkty, których nawet wczeœniej nie przetestowali.

Stosowanie powy¿szych narzêdzi ma wymierne skutki, gdy¿ u¿ytkowni-
cy s¹ osobami inteligentnymi i bardzo szybko zorientuj¹ siê, które opinie s¹
nieprawdziwe i przek³amane. Ponadto takie dzia³ania mog¹ doprowadziæ
do utraty wiarygodnoœci i zaufania firmy, pogorszenia jej wizerunku a przede
wszystkich do strat finansowych w zwi¹zku z zainwestowaniem w nieodpo-
wiedni¹ kampaniê promocyjn¹.

Wyniki badañ

Poznanie opinii mieszkañców Lêborka na temat marketingu szeptane-
go oraz doœwiadczeñ z nim zwi¹zanych by³o celem niniejszego badania.
Do udzia³u w nim zaproszono przypadkowych przechodniów, którzy odpo-
wiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Pytania zawarte
w kwestionariuszu zosta³y przeanalizowane, a wyniki badañ zosta³y przed-
stawione w formie tablic.

W badaniu wziê³o udzia³ 48% mê¿czyzn i 52% kobiet, z czego najwiêksz¹
grupê stanowi³y osoby m³ode. Wiek i p³eæ badanych respondentów przed-
stawiono w tabl. 1.

Spoœród wszystkich badanych 82% ufa rekomendacjom innych osób,
9% polega na stronach www, 3% zawierza reklamie w Internecie oraz tele-
wizji. Najmniej osób wierzy w informacjê pozyskan¹ z radia, prasy i rekla-
my w kinie – po 1%. Natomiast je¿eli chodzi o czêstotliwoœæ poszukiwania
informacji, to najwiêcej osób (34%) dokonuje tego kilka razy w tygodniu
(tabl. 2).
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Je¿eli chodzi o dzielenie siê w³asnymi opiniami na temat zakupionych
produktów, to respondenci dziel¹ siê zarówno negatywnymi, jak i pozy-
tywnymi komentarzami (po 50%) i najchêtniej robi¹ to w Internecie (59%)
oraz twarz¹ w twarz (41%) (tabl. 3).

Tablica 1
Metryczka

Tablica 2
Źród³a informacji

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.
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Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Jeœli chodzi o znajomoœæ zjawiska marketingu szeptanego, 96% bada-
nych zna³o pojêcie bardzo dobrze, natomiast 4% badanych nie mia³o wcze-
œniej z nim stycznoœci. Marketing szeptany 56% respondentów kojarzy siê
z czymœ nieetycznym, 37% traktuje go pozytywnie, natomiast 7% nie ma
zdania. (tabl. 4)

Tablica 4
Pojêcie marketingu szeptanego i opinia na jego temat

Tablica 3
Opinie respondentów

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ
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Respondenci zapytani o przyczyny z³ego nastawienia do marketingu szep-
tanego zwrócili uwagê na nierzetelne i nieprawdziwe informacje pojawia-
j¹ce siê forach internetowych (45%), zafa³szowane opinie na temat produktu
b¹dŸ marki (55%), co w g³ównej mierze skoñczy³o siê rezygnacj¹ z zakupu
(49%), utrat¹ zaufania do oferowanych dóbr (35%) oraz powiadomieniem
innych o nieetycznych praktykach (15%) (tabl. 5).

Tablica 5
Przyczyny z³ego postrzegania marketingu szeptanego i zwi¹zane z tym
konsekwencje

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

W dzisiejszych czasach konsument to œwiadomy i inteligentny uczest-
nik rynku, który wczeœniej czy póŸniej pozna siê na nieetycznych zabie-
gach, jakie firma prowadzi w celu poprawy swojego wizerunku. Powy¿sze
wyniki jasno wskazuj¹, ¿e nie warto stosowaæ marketingu szemranego, gdy¿
dzia³ania te mog¹ obróciæ siê przeciwko firmie ze zdwojon¹ si³¹.

Podsumowanie

Marketing szeptany to nic innego jak przekazywanie sobie informacji
z ust do ust na temat produktu, marki czy us³ugi. Nic wiêc dziwnego, ¿e sta³
siê popularnym narzêdziem wykorzystywanym przez wiele firm. Rekomen-
dacje znanych nam osób s¹ dla nas najwiêkszym wyznacznikiem podczas
dokonywania zakupu. Szczere opinie w dzisiejszych czasach s¹ na wagê
z³ota, dlatego poszukiwanie informacji nie dziwi ju¿ nikogo. Wczeœniej
doskonale dzia³a³a poczta pantoflowa, a dzisiaj Internet sta³ siê kopalni¹
wiedzy. Niestety taka forma komunikacji kojarzona jest coraz czêœciej
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z nieetycznym zachowaniem budz¹cym wiele zastrze¿eñ, a to ze wzglêdu
na owo „szemranie”. Podszywanie siê pod zwyk³ego u¿ytkownika zachwa-
laj¹cego produkt, wynajmowanie osób do pisania komentarzy czy zlecanie
marketingu szeptanego niekompetentnym firmom mo¿e doprowadziæ do utra-
ty zaufania i mo¿e obróciæ siê przeciwko przedsiêbiorcy.

Marketing szeptany jest najstarszym, najlepszym i najtañszym narzê-
dziem marketingowym. Wystarczy odpowiednio zachêciæ ludzi do mówie-
nia, a efekt bêdzie piorunuj¹cy, je¿eli tylko zostan¹ zachowane nastêpuj¹ce
zasady: opinie bêd¹ zawiera³y tylko prawdê o produkcie, produkt nie bêdzie
nadmiernie chwalony a autorzy opinii oraz w³aœciciele marki bêd¹ uczciwi
i szczerzy.

BIBLIOGRAFIA

Literatura:

1. Dêbski £., Wypróbuje i opowie, „Marketing w Praktyce”, 2011, nr 9.

2. Hughes M., Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robiæ szum medialny
wokó³ siebie, firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa 2008.

3. Kotler P., Marketing, Rebis, Poznañ 2005.

4. Polkowska D., Marketing szeptany w Internecie – sposób na kryzys?
[w:] Partnerstwo i wspó³praca a kryzys gospodarczo-spo³eczny w Europie
Œrodkowej i Wschodniej, red. Partycki S., KUL, Lublin 2010.

5. Rosen E., Fama: anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Po-
znañ 2003.

6. Sernovitz A., Marketing szeptany, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Źród³a internetowe:
1. Bednarczyk Z., Marketing szemrany, ProSeed, http://proseedmag.pl/know-

how/marketing-szemrany, [dostêp: 12.04.2015].

2. Hotelarze 1995, Marketing szeptany! Definicja, wady i zalety, http://hote-
larze1995.blog.pl/2014/04/14/marketing-szeptany-definicja-i-zalety/ [dostêp:
15.04.2015].

3. Janeczko M., Jak zmieniæ nieznane w znane w jeden dzieñ, czyli krótko
o buzz marketingu, http://bizneszone.pl/zmienic-nieznane-znane-dzien-
krotko-buzz-marketingu/, [dostêp: 05.01.2015].

4. Nielsen, Zaufanie konsumentów do reklamy, http://www.nielsen.com/us/
en/insights/news/2013/under-the-influence-consumer-trust-in-advertising.
html, [dostêp: 05.02.2015].



315

Iwona Osmólska: Marketing szeptany czy szemrany

5. Pozycjonowanie i optymalizacja, http://www.forum.optymalizacja.com/to-
pic/171938-zlece-marketing-szeptany-dla-sklepu-internetowego/, [dostêp:
10.04.2015].

6. Tkaczyk J., Word-of-mouth w slu¿bie marketingu, Rynkologia, http://ryn-
kologia.pl/wp-content/uploads/2012/01/ word .pdf, [dostêp: 15.04.2015].

WORD OF MOUTH MARKETING
OR RATHER SHADY

Keywords: word of mouth marketing, advertising.

Summary
The purpose of this article is to show the most important issues regarding

word of mouth marketing, its tools as well as practices used by dishonest
companies which mistake shady marketing for word of mouth marketing.
Own research confirms that the use of unethical actions has tangible results.
It negatively affects the reputation of the company and entails enormous
consequences.
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nie techniki za rok 2008”. Zainteresowania zawodowe: alternatywne formy ko-
munikacji marketingowej, wywieranie wp³ywu na ludzi, manipulacje w rekla-
mie oraz spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu.
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S³owa kluczowe: zwi¹zki zawodowe, prokuratura, rokowania zbiorowe,
zak³adowe Ÿród³a prawa pracy.

STRESZCZENIE

Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w zakresie udzia³u
w tworzeniu zak³adowych Ÿróde³ prawa pracy stanowi¹ zasadnicze, pod-
stawowe i najdalej id¹ce uprawnienia zwi¹zku zawodowego. W prokuratu-
rze napotykaj¹ one jednak na ograniczenia natury prawnej i praktycznej.
Uk³adu zbiorowego pracy dla prokuratorów nie zawiera siê, a w stosunku
do pozosta³ych pracowników prokuratury problemy zwi¹zane z reprezen-
tacj¹ po stronie pracodawcy oraz brakiem autonomii finansowej tego pod-
miotu zniechêcaj¹ do podejmowania negocjacji. Podobnie prokuratorzy
nie mog¹ byæ objêci regulaminem wynagradzania, a w praktyce regula-
miny takie nie s¹ tworzone tak¿e dla pozosta³ych pracowników prokura-
tury. Warunki wynagradzania tych osób okreœlane s¹ w rozporz¹dzeniach.
Mo¿liwe jest jednak ustalenie w regulaminie premiowania lub regulaminie
nagród zasad podzia³u œrodków przeznaczonych na premie i nagrody
dla prokuratorów i pracowników prokuratury tam, gdzie brak innych regu-
lacji. Natomiast w zakresie uzgodnienia treœci regulaminu pracy oraz za-
k³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, uprawnienia zak³adowej orga-
nizacji zwi¹zkowej w prokuraturze s¹ takie same jak w innych zak³adach
pracy.
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Wprowadzenie

Prawo do kszta³towania zbiorowych stosunków pracy w drodze roko-
wañ stanowi jedn¹ z naczelnych zasad zbiorowego prawa pracy, znajduj¹c
oparcie zarówno w przepisach prawa krajowego1 jak i miêdzynarodowego2.
Zasada ta nie ma jednak charakteru absolutnego i doznaje ograniczeñ i wy-
j¹tków zw³aszcza w stosunku do osób zatrudnionych w sferze publicznej,
do których nale¿¹ prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

Osoby zatrudnione w prokuraturze nie stanowi¹ jednolitej grupy. Znajdu-
j¹ siê wœród nich prokuratorzy (zatrudniani na podstawie mianowania)3,
urzêdnicy prokuratury (zatrudnieni na podstawie umowy o pracê na czas
nieokreœlony), sta¿yœci (zatrudnieni na podstawie umowy na czas okreœlony)
oraz inni pracownicy4. Sytuacja prawna tych osób zarówno w sferze indywi-
dualnego, jak i zbiorowego prawa pracy zale¿y od tego, do jakiej kategorii
s¹ przypisane. W literaturze niewiele miejsca poœwiêca siê prokuraturze

1 G. GoŸdziewicz, Uk³ady zbiorowe pracy jako podstawowy instrument dzia³alnoœci zwi¹zków
zawodowych  [w:] M. Tomaszewska, A. Wypych- ̄ ywicka (red.) Zbiorowe prawo pracy w XXI
wieku, Gdañsk 2010, s. 96. Art. 59 ust. 2 Konstytucji RP oraz dzia³ XI Kodeksu Pracy.

2 Art. 4 Konwencji (NR 98) MOP dotycz¹ca stosowania zasad prawa organizowania siê
i rokowañ zbiorowych, przyjêtej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. ratyfikowanej dnia
23 grudnia 1957 r. (Dz. U. 1958 Nr 29, poz. 130); Zalecenie nr 91 MOP dotycz¹ce uk³adów
zbiorowych; art. 6 Europejskiej Karty Spo³ecznej z dnia 18 paŸdziernika 1961 r. (Dz. U.
1999 Nr 8, poz. 67); art. 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca
2010 r. (Dz. Urz. UE.C Nr 83, str. 389).

3 „Stosunek pracy prokuratora, miêdzy innymi z uwagi na jego rangê oraz gwarancje trwa-
³oœci zatrudnienia (por. art. 16 ustawy o prokuraturze), choæ zgodnie z powo³anym przepi-
sem powstaje na skutek powo³ania, to faktycznie jest stosunkiem pracy wynikaj¹cym
z mianowania (por. uzasadnienie uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów z dnia 10 lipca 1996 r.,
I PZP 9/96, OSNAPiUS 1997 r. nr 3, poz. 34 oraz wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 20
kwietnia 2001 r., I PKN 379/00, OSNP 2003 nr.5, poz. 116). W doktrynie prawa pracy taki
rodzaj stosunku pracy okreœlany jest te¿ jako quasi mianowanie. St¹d przyjête przez usta-
wodawcê rozwi¹zanie, daj¹ce tylko Prokuratorowi Generalnemu uprawnienie do powo³y-
wania (oraz odwo³ywania) prokuratorów wszystkich jednostek organizacyjnych prokura-
tury” (wyrok SN z 19 stycznia 2009, II PK 131/08, OSNAPiUS 2010 nr 15-16, poz. 185,
str. 637. W kwestii podstawy zatrudnienia prokuratorów zob. tak¿e Wyrok SN z dnia
19 stycznia 2009 r. II PK 131/08 OSNAPiUS 2010 nr 15-16, poz. 185, str. 637, Legalis.
Stosunek pracy prokuratorów reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
t.j. (Dz.U. Nr 270, poz. 1599).

4 Uprawnienia tej grupy pracowników okreœlone s¹ w Ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach s¹dów i prokuratury (t.j. Dz.U. Nr 109, poz. 639). W myœl art. 18 tej
ustawy w sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ ustaw¹ do urzêdników i innych pracow-
ników s¹dów i prokuratury stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 wrzeœnia
1982 r. o pracownikach urzêdów a w sprawach nieuregulowanych tak¿e w tej ustawie –
przepisy ustawy Kodeks pracy.
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jako pracodawcy i uprawnieniom organizacji zwi¹zkowych tam dzia³aj¹-
cych. Szczegó³owe przedstawienie tej tematyki wykracza poza ramy tego
krótkiego opracowania, dlatego te¿ w dalszych rozwa¿aniach skoncentru-
jemy siê na zagadnieniach dotycz¹cych udzia³u organizacji zwi¹zkowej
we wspó³tworzeniu uk³adów zbiorowych pracy, innych porozumieñ oraz re-
gulaminów wewn¹trzzak³adowych uznaj¹c, ¿e uprawnienia w zakresie
indywidualnego prawa pracy czy te¿ prowadzenie sporu zbiorowego i akcji
protestacyjnej zas³uguj¹ na odrêbne opracowanie.

Organizacja zwi¹zkowa w prokuraturze

Prokuratorzy, w odró¿nieniu od sêdziów, maj¹ prawo do zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych. Prawa tego pozbawiony jest jedynie Prokurator
Generalny5. Ograniczenie prawa koalicji nie dotyczy tak¿e pozosta³ych pra-
cowników prokuratury6. Obydwie kategorie osób: prokuratorzy, zatrudnieni
na podstawie mianowania, jak i pozostali pracownicy zatrudnieni na podsta-
wie umowy o pracê mog¹ tworzyæ i wstêpowaæ do organizacji zwi¹zkowych.

Zwi¹zek zawodowy funkcjonuj¹cy jako zak³adowa organizacja zwi¹zko-
wa mo¿e powstaæ dwutorowo: w trybie ustawy o zwi¹zkach zawodowych
lub w trybie statutowym jako statutowa jednostka organizacyjna zwi¹zku
zawodowego ju¿ istniej¹cego, do której – w zakresie tworzenia takiej jed-
nostki – nie stosuje siê ustawy o zwi¹zkach zawodowych7. W ten sposób
powstaj¹ organizacje zak³adowe Zwi¹zku Zawodowego Prokuratorów i Pra-
cowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej (ZZPiPP RP).

Tryb tworzenia, rozwi¹zania i przekszta³cenia takiej jednostki organiza-
cyjnej reguluje statut zwi¹zku. Zgodnie z art. 6 Statutu ZZPiPP RP zak³a-
dowymi organizacjami zwi¹zkowymi s¹ okrêgowe organizacje zwi¹zkowe
oraz grupa zwi¹zkowa w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Okrêgowa orga-
nizacja zwi¹zkowa obejmuje zakresem dzia³ania jednostki organizacyjne
prokuratury wchodz¹ce w sk³ad prokuratury okrêgowej oraz prokuratury
apelacyjnej maj¹cej siedzibê w miejscu dzia³ania okrêgowej organizacji
zwi¹zkowej.

Organizacji takiej przys³uguj¹ uprawnienia w sferze indywidualnego
i zbiorowego prawa pracy, jednak ze wzglêdu na specyfikê instytucji kszta³-

5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tj. Dz.U. 2011 Nr 270, poz. 1599).
6 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury (tj. Dz.U. 2011

Nr 109, poz. 639).
7 J. Pi¹tkowski, Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, TNOiK, Toruñ 2008,

s. 38; Zob. tak¿e Wyrok SN z dnia 16 lutego 2007 r. II PK 196/06, OSNAPiUS 2008 nr 7-8,
poz. 94, str. 279, Legalis.
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tuj¹ siê one nieco odmiennie ni¿ w typowym zak³adzie pracy. Na przyk³ad
w odniesieniu do uprawnieñ w sferze indywidualnego prawa pracy do pro-
kuratorów nie stosuje siê art. 38 k.p. ani te¿, jako do pracowników zatrud-
nionych na podstawie mianowania, nie stosuje siê przepisów ustawy o zwol-
nieniach grupowych8. Podobnie w sferze zbiorowego prawa pracy, o ile np.
prawo do informacji o warunkach pracy i p³acy i zasadach wynagradzania
nie jest w ¿adnym stopniu ograniczone, to organizacja zwi¹zkowa tylko
w pewnym stopniu korzysta z prawa do prowadzenia rokowañ zbiorowych
w celu zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ. Pracow-
nikom prokuratury nie przys³uguje tak¿e prawo do strajku.

Zwi¹zkowe wspó³tworzenie prawa pracy

Istot¹ wolnoœci rokowañ zbiorowych jest mo¿liwoœæ zawierania uk³adów
zbiorowych pracy pomiêdzy pracodawcami i organizacjami pracodawców
a organizacjami pracowników w celu uregulowania w ten sposób warun-
ków pracy9. Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w zakresie
udzia³u w tworzeniu zak³adowych Ÿróde³ prawa pracy, takich jak przede
wszystkim uk³ady zbiorowe pracy i inne oparte na ustawie porozumienia,
a tak¿e regulaminy wewn¹trzzak³adowe, stanowi¹ zasadnicze, podstawo-
we i najdalej id¹ce uprawnienia zwi¹zku zawodowego10.

Doznaj¹ one jednak ograniczeñ ze wzglêdu na treœæ art. 239 § 3. k.p.,
w myœl którego uk³adu nie zawiera siê m.in. dla prokuratorów. Specyficznie
kszta³tuje siê tak¿e sytuacja pozosta³ych pracowników prokuratury w za-
kresie wynagrodzeñ, jako ¿e dla tych osób warunki wynagrodzenia w znacz-
nym stopniu ukszta³towane s¹ w ustawach i rozporz¹dzeniach. Wynagro-
dzeñ prokuratorów dotycz¹ przepisy art. 62 i 50a, 51 ustawy o prokuraturze
oraz rozporz¹dzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów
oraz wysokoœci dodatków funkcyjnych przys³uguj¹cych prokuratorom11.
Wynagrodzenia asystentów prokuratorów oraz urzêdników i pozosta³ych

8 Art. 11 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844).

9 Z. Hajn, Zbiorowe prawo pracy. Zarys sytemu, Warszawa 2013, s. 35.
10 J. Piatkowski, Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, TNOiK, Toruñ, 2008,

s. 71; K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy, Unversitas, Kraków 2002, s. 191.
11 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia

zasadniczego prokuratorów oraz wysokoœci dodatków funkcyjnych przys³uguj¹cych pro-
kuratorom (Dz.U. Nr 56, poz. 339). Istotny jest tak¿e art. 5 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 79, poz. 431).
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pracowników prokuratury reguluj¹ odrêbne rozporz¹dzenia12. Nale¿y tak¿e
pamiêtaæ, ¿e omawiana grupa pracowników zaliczana jest do osób zatrud-
nionych w sferze bud¿etowej13. W zwi¹zku z tym swoboda dysponowania
œrodkami na wynagrodzenia i inne œwiadczenia dla pracowników ograni-
czona jest tak¿e poprzez wysokoœæ œrodków przeznaczonych na te cele
w bud¿ecie pañstwa.

Uk³ady zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe

Konwencja MOP Nr 15114 w art. 7 zobowi¹zuje strony Konwencji do po-
dejmowania kroków zmierzaj¹cych do udzielenia poparcia i pomocy w jak
najszerszym rozwijaniu i stosowaniu mechanizmu rokowañ miêdzy zainte-
resowanymi w³adzami publicznymi i organizacjami pracowników publicz-
nych co do warunków zatrudnienia lub ka¿dej innej metody pozwalaj¹cej
na uczestniczenie przedstawicieli pracowników publicznych w ustalaniu
tych warunków. Jednoczeœnie w art. 1 ust. 2 zezwala w³adzom pañstw cz³on-
kowskich MOP na okreœlenie zakresu stosowania gwarancji przewidzia-
nych w powo³anej konwencji wobec pracowników administracji publicznej
zatrudnionych na wysokich stanowiskach, których czynnoœci s¹ z regu³y
uwa¿ane za zwi¹zane z tworzeniem polityki lub za funkcjê kierownicz¹
albo do pracowników, których obowi¹zki maj¹ w wysokim stopniu poufny
charakter.

Przepis art. 239 § 3 k.p., jak wspomniano wy¿ej, wy³¹cza prawo do two-
rzenia uk³adów zbiorowych pracy wobec prokuratorów. Wy³¹czenie to uznaje

12 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wynagro-
dzenia zasadniczego asystentów prokuratorów (Dz. U. z dnia 27 marca 2012 r.) Rozporz¹-
dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegó-
³owych zasad wynagradzania urzêdników i innych pracowników s¹dów i prokuratury
oraz odbywania sta¿u urzêdniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 54).

13 Definicjê pañstwowej sfery bud¿etowej zawiera art. 2 pkt 1 ustawy z 23.12.1999 r. o kszta³-
towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem do pañstwowej sfery bud¿eto-
wej nale¿¹ pañstwowe jednostki bud¿etowe, pañstwowe zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa
pomocnicze pañstwowych jednostek bud¿etowych, które prowadz¹ gospodarkê finansow¹
na zasadach okreœlonych w art. 19-22 ustawy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz pañstwowe szko³y wy¿sze i inne jednostki prowadz¹ce
gospodarkê finansow¹ na zasadach okreœlonych w ustawie z 27.7.2005 r. o szkolnictwie
wy¿szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy.
Komentarz. wyd. 5. Warszawa 2008 SIP Legalis.

14 Konwencja MOP Nr 151 z 27.6.1978 r., dotycz¹ca ochrony prawa organizowania siê i pro-
cedury okreœlania warunków zatrudnienia w s³u¿bie publicznej, ratyfikowana przez Pol-
skê w lipcu 1982 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 22, poz. 78).
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siê w literaturze za uzasadnione ze wzglêdu na „s³u¿bowy wydŸwiêk„ ich
stosunku pracy oraz niemo¿liwe do pogodzenia uprawnienie do tworzenia
uk³adów zbiorowych pracy i finansowania dzia³alnoœci prokuratury ze œrod-
ków bud¿etowych15. Negocjowanie warunków pracy prokuratorów niemo¿-
liwe by³oby tak¿e jako sprzeczne z treœci¹ przepisu art. 62. ust. 1 ustawy
o prokuraturze, zgodnie z którym wynagrodzenie zasadnicze prokura-
torów zajmuj¹cych równorzêdne stanowiska prokuratorskie jest równe;
wysokoœæ wynagrodzenia prokuratorów zajmuj¹cych równorzêdne sta-
nowiska prokuratorskie ró¿nicuje sta¿ pracy lub pe³nione funkcje (jednak
ju¿ nie zakres obowi¹zków faktycznie realizowanych w ramach pracy
na danym stanowisku). Natomiast wysokoœæ wynagrodzenia jest równa
wynagrodzeniu zasadniczemu sêdziów w takich samych jednostkach orga-
nizacyjnych s¹dów powszechnych. Ustawa szczegó³owo reguluje nie tylko
kwestie wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ pieniê¿nych zwi¹zanych z prac¹,
lecz tak¿e takie kwestie jak czas pracy, wymiar urlopu, odpowiedzialnoœæ
dyscyplinarna.

Przepis art. 239 k.p. dotyczy tak¿e pracowników urzêdów pañstwowych,
lecz tylko tych zatrudnionych na podstawie powo³ania i mianowania.
Oznacza to, ¿e dopuszczalne by³oby zawarcie uk³adu zbiorowego pracy dla
pracowników prokuratury z wy³¹czeniem prokuratorów16. Chocia¿ tê grupê
pracowników mo¿na zaliczyæ do pracowników pañstwowej sfery bud¿eto-
wej, których warunki wynagradzana okreœlone s¹ w odrêbnym rozporz¹-
dzeniu, to jednak rozporz¹dzenie to, w myœl art. 773 k.p., wydawane jest
tylko wtedy, gdy pracownicy ci nie s¹ objêci uk³adem zbiorowym pracy,
a w dniu wejœcia w ¿ycie uk³adu zbiorowego pracy przestaje mieæ zasto-
sowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art 240 § 4 k.p., zawarcie uk³adu
dla pracowników mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w ramach œrodków finansowych
bêd¹cych w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeñ okreœlonych na podstawie
odrêbnych przepisów. Choæ przepis ten spe³nia istotn¹ funkcjê zabezpie-
czenia dyscypliny bud¿etowej, to jednoczeœnie w znacz¹co ogranicza mo-
¿liwoœæ rozszerzania uprawnieñ pracowniczych w sferze wynagrodzeñ17,
trudno siê zatem dziwiæ, ¿e dotychczas uk³ad taki nie zosta³ zawarty.

Uk³ad taki móg³by mieæ charakter ponadzak³adowy i okreœlaæ warunki
pracy dla pracowników wszystkich prokuratur. W praktyce nie jest to jed-
nak mo¿liwe ze wzglêdu na sposób okreœlenia strony uk³adowej. Ze strony

15 Zob. art. 5 pkt 1 ppkt b oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. O kszta³towaniu
wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz.U.
Nr 79, poz. 431) oraz Z. Góral, Zbiorowe prawo pracy w sferze publicznej [w:] K.W. Baran
(red.) System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy, LEX, Warszawa 2014, s. 1106.

16 Zob. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy..., s. 50.
17 Z. Góral, Zbiorowe prawo pracy w sferze publicznej..., s. 1109.
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pracodawców ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe zawiera w³aœciwy statuto-
wo organ organizacji pracodawców (art. 24114 k.p.). Pomimo braku prze-
szkód prawnych, pracodawcy sfery bud¿etowej nie zrzeszaj¹ siê w organi-
zacjach pracodawców. Dotyczy to oczywiœcie tak¿e jednostek prokuratury.
Wypada siê zgodziæ z autorami, którzy proponuj¹, aby ponownie dopuœciæ
wprost w przepisach k.p. aby w negocjacjach zbiorowych pracodawcy
ze sfery bud¿etowej reprezentowani byli przez odpowiednie podmioty pu-
bliczne, np. tak jak w poprzednim stanie prawnym przez odpowiedniego
ministra18. Po stronie pracowników organizacj¹ zwi¹zkow¹ uprawnion¹
do zawarcia uk³adu jest natomiast Zwi¹zek Zawodowy Prokuratorów i Pra-
cowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej (lub inna organizacja
zwi¹zkowa).

Pozostaje zatem mo¿liwoœæ zawierania uk³adów zak³adowych na pozio-
mie poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury: prokuratur
rejonowych, okrêgowych, apelacyjnych oraz w Prokuraturze Generalnej.
O ile tutaj pracownicy mogliby byæ reprezentowani przez zak³adowe orga-
nizacje zwi¹zkowe ZZPiPP RP, którymi s¹ okrêgowe organizacje zwi¹zko-
we obejmuj¹ce zakresem dzia³ania jednostki organizacyjne prokuratury
wchodz¹ce w sk³ad prokuratury okrêgowej oraz prokuratury apelacyjnej
maj¹cej siedzibê w miejscu dzia³ania okrêgowej organizacji zwi¹zkowej
(lub przez inn¹ organizacjê zwi¹zkow¹), pozostaje kwestia w³aœciwego okre-
œlenia strony pracodawcy. W¹tpliwoœci mog¹ bowiem nasuwaæ siê w szcze-
gólnoœci w stosunku do prokuratury rejonowej w œwietle przepisu art. 5
pkt. 7 ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury, zgodnie z którym pod-
miotem uprawnionym do nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy z pra-
cownikami prokuratury okrêgowej i rejonowej jest prokurator okrêgowy.
Mog³oby siê zatem zdawaæ, ¿e dla pracowników prokuratury rejonowej pra-
codawc¹ jest prokuratura okrêgowa, skoro na tym poziomie umowy o pracê

18 Ibidem, s. 1108; Z. Hajn, Autonomia rokowañ zbiorowych w œwietle Konstytucji [w:]
H. Szurgacz (red.) Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia spo³ecznego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2005 s. 70 i nast. W poprzednim
stanie prawnym, przed nowelizacja z 2000 roku na mocy przepisów przejœciowych (art. 9
ustawy nowelizacyjnej z 9.11.2000 r.), do 31.12.2003 r. ponadzak³adowy uk³ad zbiorowy
pracy ze strony pracodawców zawiera³: w³aœciwy minister lub centralny organ admini-
stracji rz¹dowej – w imieniu pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników pañstwowych
jednostek sfery bud¿etowej niezrzeszonych w organizacji pracodawców. Aktualnie na pod-
stawie Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2008 r. zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
– kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 523) do czasu zrzeszenia
siê jednostek sfery bud¿etowej w organizacjach pracodawców, ponadzak³adowy uk³ad
zbiorowy pracy ze strony pracodawców zawiera w³aœciwy minister lub centralny organ
administracji rz¹dowej - w imieniu pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników pañstwo-
wych jednostek sfery bud¿etowej. Zob. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 5. War-
szawa 2013, SIP Legalis.
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s¹ nawi¹zywane i rozwi¹zywane. Pogl¹d taki jednak nie znajduje potwier-
dzenia w orzecznictwie SN. W uchwale z 2003 r. odnosz¹cej siê do prokurato-
rów roku SN podkreœli³, ¿e „zatrudnienie w prokuraturze rejonowej trzeba
zatem rozumieæ przede wszystkim jako wykonywanie w niej, jako w zak³a-
dzie pracy w znaczeniu przedmiotowym (placówce zatrudnienia), czy sze-
rzej – realizowanie stosunku pracy. Prokurator rejonowy jako kierownik
tego zak³adu pracy wykonuje te¿ wobec prokuratora przynajmniej niektóre
kompetencje pracodawcy, np. co do organizacyjno-porz¹dkowych aspektów
procesu pracy”19. To samo dotyczy tak¿e pozosta³ych pracowników proku-
ratury. Zdaniem SN „dana jednostka organizacyjna nie przestaje byæ pra-
codawc¹ równie¿ wówczas, gdy samo nawi¹zanie (rozwi¹zanie) stosunku
pracy z pracownikami na niektórych stanowiskach nastêpuje w drodze aktu
organu usytuowanego poza pracodawc¹” co jest zjawiskiem czêstym w sferze
bud¿etowej. Istotnym problemem praktycznym w przypadku prowadzenia
negocjacji nad uk³adem zbiorowym pracy na poziomie prokuratury rejono-
wej jest tak¿e i to, ¿e dysponentem czêœci bud¿etowej, w ramach której
okreœlane s¹ œrodki na wynagrodzenia prokuratorów i pracowników proku-
ratury, jest zarówno w stosunku do prokuratur okrêgowych jak i rejonowych
– prokurator okrêgowy20. Jakkolwiek zdaniem SN nie podwa¿a to praco-
dawczego statusu prokuratury rejonowej21, to jednak w znacznym stopniu
pozbawia prokuraturê rejonow¹ samodzielnoœci w zakresie podejmowania
rozstrzygniêæ o treœci uk³adu o charakterze finansowym22.

Przepisy ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ prowadzenia rokowañ zbiorowych
w sferze bud¿etowej poddawane s¹ krytyce ze wzglêdu na to, ¿e w ustroju
spo³ecznej gospodarki rynkowej pozbawienie partnerów spo³ecznych prawa
do negocjacji warunków zatrudnienia musi byæ rzeczywiœcie uzasadnione
i nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do przes³anek pragmatycznych, a wiêc
wa¿nych g³ównie z punktu widzenia polityki finansowej pañstwa. W tym
przypadku dochodzi bowiem do zaw³aszczenia przez pañstwo istotnej sfery
wolnoœci partnerów spo³ecznych, których celem jest reprezentacja praw
i interesów swoich cz³onków, a rokowania zbiorowe s¹ jedn¹ z p³aszczyzn
tej reprezentacji23.

19 Uchwa³a SN z dnia 29 lipca 2003 r. III PZP 8/03 (OSNAPiUS 2004 nr 5, poz. 75, str. 200,
Biul. SN 2003 nr 7, OSNAPiUS 2003 nr 16, poz. 3, Prok. i Pr. 2004 nr 3, poz. 47, str. 46,
Legalis) Zob. tak¿e L. Florek, Komentarz do art. 240 k.p. [w:] L. Florek (red.), Kodeks
pracy. Komentarz. LEX, 2011 SIP Lex.

20 § 54 ust. 4 pkt. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 11 wrzeœnia 2014 r.
regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych proku-
ratury (Dz.U. z 2014 r. poz. 1218).

21 Uchwa³a SN z dnia 29 lipca 2003 r. III PZP 8/03.
22 Z. Góral, Zbiorowe prawo pracy w sferze publicznej..., s. 1108.
23 M. G³adoch [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, SIP Legalis.
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W przypadku pracowników prokuratury nie mo¿na oczywiœcie mówiæ
o wy³¹czeniu prawa do zawierania uk³adów zbiorowych pracy, jednak pro-
blemy zwi¹zane z reprezentacj¹ po stronie pracodawcy oraz brakiem auto-
nomii finansowej tego podmiotu zniechêcaj¹ do podejmowania negocjacji24.
Dodatkowo, oœwiadczenie odpowiedniego organu pañstwowego o posiada-
niu tych œrodków (art. 240 § 5 k.p.) zbli¿a siê jednak do zgody na zawarcie
uk³adu. Mo¿e to byæ uznane za naruszenie swobody rokowañ, gwaranto-
wanej Konstytucj¹ RP i umowami miêdzynarodowymi25.

Nie mo¿na jednak wy³¹czyæ mo¿liwoœci zawierania innych porozumieñ
partnerów spo³ecznych, opartych na ustawie, a w szczególnoœci: porozu-
mienia pracodawcy i zak³adowych organizacji zwi¹zkowych dotycz¹ce zwol-
nieñ grupowych oraz porozumieñ zwi¹zanych z przejœciem zak³adu pracy
lub jego czêœci na innego pracodawcê na podstawie art. 231 k.p., oraz art. 26
ustawy o zwi¹zkach zawodowych w razie dokonywania przekszta³ceñ
w jednostkach prokuratury. Mo¿liwe jest tak¿e zawarcie porozumienia
na podstawie ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych26 – po rokowa-
niach b¹dŸ mediacji oraz po zakoñczonej akcji protestacyjnej. Ze wzglêdu
na brak uk³adów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania, porozu-
mienia dotycz¹ce czasowego zaprzestania stosowania niektórych przepisów
prawa pracy znajd¹ zastosowanie tylko w ograniczonym stopniu. Dotyczy
to w szczególnoœci porozumienia odnosz¹cego siê do uk³adów zbiorowych
pracy (art. 24127), porozumienia obejmuj¹cego uk³ady zbiorowe oraz inne
przepisy prawa pracy (w szczególnoœci regulaminu pracy) z wyj¹tkiem ko-
deksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych (art. 91) k.p. na okres
nieprzekraczaj¹cy trzech lat, a tak¿e ewentualnie porozumienia dotycz¹-
cego stosowania wobec pracowników warunków zatrudnienia mniej korzyst-
nych ni¿ te, które wynikaj¹ z treœci umowy o pracê zawieranego na podsta-
wie art. 231a k.p.

Regulamin wynagradzania

Do zak³adowych Ÿróde³ prawa pracy nale¿¹ tak¿e regulaminy wynagra-
dzania, premiowania, pracy i zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych.
Gdy w zak³adzie pracy dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, praco-
dawca jest zobowi¹zany do uzgodnienia z ni¹ treœci tych regulaminów.

24 B. Wagner, Komentarz do art.77(3) Kodeksu pracy [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy.
Komentarz. LEX, 2011 SIP Lex.

25 L. Florek, Komentarz do art 240 k.p. [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz.
LEX, 2011 SIP Lex.

26 Wyrok SN z 06 maja 2003 r., I PK 157/02, Wokanda z 2004 Nr 5.
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Zasad¹ przyjêt¹ przez ustawodawcê jest pozostawienie partnerom spo-
³ecznym wszelkich kompetencji do regulowania warunków wynagrodzenia
za pracê i innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹. W zamierzeniu ustawo-
dawcy wynagrodzenia za pracê i inne nale¿noœci maj¹tkowe podlegaj¹ nego-
cjacjom stron zbiorowych stosunków pracy27. W praktyce jednak ta zasada
staje siê w Polsce wyj¹tkiem28.

Regulaminem nie mog¹ byæ objêci pracownicy wy³¹czeni z uk³adowej
regulacji warunków pracy lub p³acy, m.in. prokuratorzy29. W sferze bud¿e-
towej, inaczej ni¿ w przypadku pozosta³ych zak³adów pracy zatrudniaj¹-
cych co najmniej 20 pracowników, gdy pracownicy nie s¹ objêci uk³adem
zbiorowym pracy, w myœl art. 773 § 1 k.p., warunki wynagradzania za pracê
i przyznawania innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ okreœli w drodze roz-
porz¹dzenia w³aœciwy minister. Uk³ad zbiorowy pracy ma wiêc pierwszeñ-
stwo przed rozporz¹dzeniem, a istnienie regulaminu nie wy³¹cza prawa
zwi¹zków zawodowych i pracodawcy do podjêcia negocjacji i zawarcia uk³adu,
jednak ze wzglêdu na hierarchiê Ÿróde³ prawa pracy okreœlon¹ w art. 9 § 2
k.p. postanowienia uk³adów zbiorowych pracy nie mog¹ byæ mniej korzyst-
ne dla pracowników ni¿ przepisy stosownego rozporz¹dzenia30. Co wiêcej,
jak zauwa¿a Andrzej Œwi¹tkowski, tylko jeden uk³ad zbiorowy pracy obej-
muj¹cy wiêksz¹ liczbê pañstwowych jednostek sfery bud¿etowej (jednostek
prokuratury) ma pierwszeñstwo przed rozporz¹dzeniem wydawanym przez
ministra w³aœciwego do spraw pracy w regulacji warunków wynagradza-
nia pracowników zatrudnionych w tych jednostkach31.

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w praktyce regulaminy takie nie s¹ tworzone
tak¿e dla pozosta³ych pracowników prokuratury, a warunki wynagradza-
nia tych osób okreœlane s¹ wy³¹cznie w rozporz¹dzeniach.

27 A. Œwi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2012 SIP Legalis.
28 K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz 2015 SIP Legalis.
29 J. Pi¹tkowski, Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej..., s. 157.
30 A. Œwi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz do art. 77 (3) k.p. SIP Legalis; K. Walczak,

do art. 77 (3) Kodeks pracy. Komentarz 2015 SIP Legalis; zob. B. Wagner, [w:] B. Wagner
(red.), Kodeks pracy. Komentarz, 2010, s. 443. Inaczej Korus Komentarz do art 77(3) k.p.
[w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014 SIP Legalis; M. Pian-
kowski Komentarz do art.77(3) Kodeksu pracy [w:] U. Jackowiak (red.) Kodeks pracy
z komentarzem, Fundacja Gospodarcza, Gdynia 2004, s. 369–370.

31 A. Œwi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz do art. 77 (3) k.p. SIP Legalis. Tak te¿ E. Ma-
niewska, Komentarz do art. 77 (1) k.p. [w:] Jaœkowski K., Maniewska E. Komentarz
aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). LEX/el.,
2015 SIP Lex.



326

Joanna Unterschütz: Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w prokuraturze...

Regulamin nagród i regulamin premiowania

Kolejne akty wewn¹trzzak³adowe, które wymagaj¹ uzgodnienia z zak³a-
dow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ to regulaminy premiowania i nagród, o któ-
rych mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Przepis ten
stanowi niezbêdne uzupe³nienie katalogu Ÿróde³ prawa normuj¹cych zasady
wynagradzania pracowników32. U¿yte w zawartym w art. 27 ust. 3 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych przepisie sformu³owanie „w uzgodnieniu z przed-
stawicielami zwi¹zków zawodowych” oznacza, ¿e wykonanie tej kompeten-
cji przez pracodawcê jest uzale¿nione od przeprowadzenia rokowañ z przed-
stawicielami zwi¹zków zawodowych, w wyniku których zostanie zaaprobo-
wana treœæ wypracowanego wspólnie rozstrzygniêcia dotycz¹cego wysoko-
œci funduszu premiowania, zadañ oraz zasad premiowania w ramach
œrodków na wynagrodzenia osobowe w zak³adzie pracy, a nieuzgodnienie
regulaminu nagród lub premiowania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹
skutkuje niewa¿noœci¹ tego aktu33.

Wydaje siê, ¿e w braku odmiennej regulacji, regulaminy nagród i pre-
miowania mog¹ byæ wydawane u pracodawców, u których kwestie dotycz¹ce
zasad premiowania pracowników lub zasad podzia³u nagród nie zosta³y
ustalone w ponadzak³adowym albo zak³adowym uk³adzie zbiorowym pracy,
lub regulaminie wynagradzania (jeœli istnia³yby podstawy do jego wydania).
Zasady tam okreœlone nie mog¹ byæ tak¿e mniej korzystne dla pracowni-
ków ni¿ przepisy ustaw i rozporz¹dzeñ wykonawczych (art. 9 ust. 2 k.p.).
Poniewa¿ mamy do czynienia z odrêbnym od regulaminu wynagradzania
aktem wewn¹trzzak³adowym, nale¿y rozwa¿yæ czy wydanie regulaminu
nagród lub premiowania jest dopuszczalne dla prokuratorów oraz pozosta-
³ych pracowników prokuratury.

Podobnie jak dopuszcza siê mo¿liwoœæ uregulowania w uk³adach zbioro-
wych pracy obejmuj¹cych pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej za-
sady podzia³u œrodków na wynagrodzenia (a nie ich wysokoœci)34, mo¿liwe
jest ustalenie w regulaminie premiowania lub regulaminie nagród podzia³u
zasad podzia³u œrodków przeznaczonych na premie i nagrody dla prokurato-

32 J. ¯o³yñski, Komentarz do art.27 ustawy o zwi¹zkach zawodowych [w:] J. ¯o³yñski, Ustawa
o zwi¹zkach zawodowych, LEX, 2014, SIP LEX.

33 J. ¯o³yñski, Ustawa o zwi¹zkach zawodowych, LEX, 2014, Komentarz do art. 27 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych, SIP LEX ; G. Or³owski, Komentarz do art. 27 ustawy o zwi¹z-
kach zawodowych [w:] J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komen-
tarz. Warszawa 2009 SIP Legalis.

34 M. Sk¹pski Komentarz do art.77(3) Kodeksu pracy  [w:] K.W. Baran (red.) Kodeks pracy.
Komentarz. WKP, Warszawa 2012, SIP LEX.
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rów i pracowników prokuratury tam, gdzie brak innych regulacji. Nale¿y
zatem przychyliæ siê do pogl¹du Andrzeja Œwi¹tkowskiego, który twierdzi,
¿e w takim zakresie, w jakim uk³ady zbiorowe pracy lub rozporz¹dzenie
ministra w³aœciwego do spraw pracy nie reguluje warunków wynagradza-
nia pracowników zatrudnionych w pañstwowych jednostkach sfery bud¿e-
towej, warunki te mog¹ byæ regulowane w regulaminach wynagradzania35.

Rozporz¹dzenie reguluj¹ce wynagrodzenia pracowników prokuratury
pozwala na przyznawanie nagród z funduszu nagród dla urzêdników i pra-
cowników prokuratury za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej (§5
ust. 1 rozporz¹dzenia z 2014 r.) Fundusz ten tworzy siê w wysokoœci do 3%
planowanych wynagrodzeñ osobowych i pozostaje w dyspozycji w³aœciwego
prokuratora; mo¿e byæ przez nich podwy¿szany w ramach posiadanych œrod-
ków na wynagrodzenia. Pozostawanie funduszu w dyspozycji w³aœciwego
prokuratora nie stoi w sprzecznoœci z mo¿liwoœci¹ ustalenia zasad przy-
znawania nagród w regulaminie, którego treœæ wymaga uzgodnienia z za-
k³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.

Ponadto, zgodnie z § 7 rozporz¹dzenia z 2014 r., pracownikom tym mog¹
byæ przyznawane premie z funduszu premiowego. Fundusz premiowy, w ra-
mach posiadanych œrodków na wynagrodzenia, tworzy w³aœciwy prokurator
okreœlaj¹c jego wysokoœæ oraz regulamin premiowania. Z pewnoœci¹ treœæ tego
regulaminu powinna byæ uzgodniona z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.

W odniesieniu do prokuratorów ani ustawa o prokuraturze, ani rozpo-
rz¹dzenia nie przewiduj¹ takich sk³adników wynagrodzenia jak premia
czy nagroda. Je¿eli jednak pracodawca, w ramach przyznanych z bud¿etu
œrodków zdecydowa³ siê przyznawaæ prokuratorom nagrody na podstawie
art. 105 k.p. wówczas, podobnie jak w przypadku pracowników prokura-
tury, regulamin nagród stanowi³by przedmiot uzgodnienia z organizacj¹
zwi¹zkow¹.

Uzgadnianie treœci regulaminów premiowania i nagród jawi siê zatem
jako jeden z nielicznych obszarów, gdzie zak³adowa organizacja zwi¹zkowa
mo¿e faktycznie korzystaæ z uprawnieñ w zakresie wspó³tworzenia aktów
wewn¹trzzak³adowych.

Regulamin pracy

 Inaczej ni¿ w przypadku regulaminów wynagradzania, obowi¹zek wyda-
nia regulaminu obejmuje wszystkich pracodawców zatrudniaj¹cych co naj-
mniej 20 osób, niezale¿nie od rodzaju prowadzonej przez nich dzia³alnoœci,

35 A. Œwi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2012 SIP Legalis.
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o ile organizacja i porz¹dek pracy nie s¹ przedmiotem uk³adu zbiorowego
pracy36.

W odniesieniu do omawianej grupy pracowników niezwykle istotne jest,
¿e pewne aspekty organizacji pracy prokuratury ustalone zosta³y w odrêb-
nym rozporz¹dzeniu37, zwanym dalej „regulaminem wewnêtrznego urzê-
dowania”. Uregulowane tam zosta³y m.in. kwestie czasu pracy38 oraz spo-
sobu przeprowadzania czynnoœci przez prokuratorów.

Regulamin pracy, podobnie jak inne regulaminy wewn¹trzzak³adowe,
zosta³ usytuowany najni¿ej w hierarchii Ÿróde³ prawa pracy, a zatem w razie
zbiegu materii prawnej podlegaj¹cej regulacji prawnej w ró¿nych aktach
prawnych, w konkurencji regulaminu pracy z innymi aktami normatywny-
mi, regulamin pracy powinien ust¹piæ przed innymi aktami prawnymi (uk³a-
dami zbiorowymi, przepisami szczególnymi, w tym tak¿e regulaminem
wewnêtrznego urzêdowania)39.

Jeœli w zak³adzie pracy dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, praco-
dawca jest zobowi¹zany uzgodniæ z ni¹ treœæ regulaminu pracy. Natomiast
jeœli zwi¹zek zawodowy nie dzia³a lub kiedy pracodawca i zwi¹zek zawo-
dowy nie uzgodni³y treœci regulaminu w przyjêtym przez siebie terminie –
regulamin wprowadza pracodawca. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przepisy k.p. nie
nak³adaj¹ na strony obowi¹zku ustalenia takiego terminu. Zgodnie z tre-
œci¹ tego wyroku SN z 2001 r., gdy u pracodawcy dzia³a kilka reprezenta-
tywnych organizacji zwi¹zkowych, które w terminie 30 dni nie przedstawi¹
wspólnie uzgodnionego stanowiska w kwestii zaproponowanego przez pra-
codawcê terminu prowadzenia negocjacji, mo¿e on ustaliæ regulamin pracy
bez uzgodnienia z tymi organizacjami. Jednak regulamin utworzony z po-
miniêciem obowi¹zku uzgodnienia z organizacj¹ zwi¹zkow¹ nie ma mocy
wi¹¿¹cej i nie mo¿e byæ stosowany40.

36 L. Mitrus, Komentarz do art. 104 k.p. [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz,
Warszawa 2014 SIP Legalis.

37 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 11 wrzeœnia 2014 r. regulamin wewnêtrz-
nego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1218).

38 W odniesieniu do prokuratorów obowi¹zuje ponadto art. 46 ustawy o prokuraturze, zgod-
nie z którym czas pracy prokuratora jest okreœlony wymiarem jego zadañ. Zob. tak¿e
Wyrok SN z dnia 10 paŸdziernika 2003 r. I PK 531/02, Podobna regulacja dotyczy sêdziów.
Por. B. Bury, Zadaniowy czas pracy sêdziów a prawo do wynagrodzenia za pracê ponadwy-
miarow¹ – glosa – II PZP 2/09, Monitor Prawa Pracy 2009, Nr 11; Wyrok TK z dnia
7 maja 2013 r. SK 11/11, (Dz.U. 2013, poz. 585, GP, OTK Seria A 2013 nr 4, poz. 40), LEX
Numer 217842.

39 A. Œwi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2012 SIP Legalis.
40 Wyrok SN z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00, OSNAPiUS z 2002, Nr 24, poz. 599.
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W zakresie uzgodnienia treœci regulaminu pracy, uprawnienia zak³ado-
wej organizacji zwi¹zkowej w prokuraturze nie ró¿ni¹ siê od tych przyzna-
nych w innych zak³adach pracy.

Regulamin zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych

Organizacja zwi¹zkowa ma tak¿e uprawnienia w sferze socjalno-byto-
wej, w tym prawo do uczestnictwa w tworzeniu regulaminu zak³adowego
funduszu œwiadczeñ socjalnych (dalej – ZFŒS41. Podobnie, jak w przypadku
regulaminu pracy – uprawnienia organizacji zwi¹zkowej w prokuraturze
s¹ identyczne jak w innym zak³adzie pracy, w którym zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych jest tworzony.

Podstawê do stanowienia regulaminu jako wewn¹trzzak³adowego aktu
normatywnego (Ÿród³a prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.) stanowi art. 8
ust. 2 ustawy o ZFŒS42. Regulamin taki pracodawca zobowi¹zany jest wy-
daæ bez wzglêdu na to, czy fundusz tworzony jest obowi¹zkowo, czy dobro-
wolnie i stanowi podstawê gospodarowania œrodkami funduszu przez pra-
codawcê43.

Udzia³ zwi¹zków zawodowych w tworzeniu ZFŒS ma charakter stanow-
czy, a zgoda zwi¹zku zawodowego jest warunkiem obowi¹zywania regula-
minu funduszu socjalnego. W przypadku, gdy do takiego uzgodnienia nie
dochodzi, pracodawca nie mo¿e wydaæ regulaminu ZFŒS sam44.

Obowi¹zkowo w regulaminie musz¹ zostaæ ustalone zasady i warunki
korzystania z us³ug i œwiadczeñ finansowanych z funduszu oraz zasady
przeznaczania œrodków funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia³al-
noœci. Regulamin mo¿e zawieraæ jednak tak¿e inne, fakultatywne posta-
nowienia45.

41 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z póŸn. zm.) oraz art. 27 ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

42 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 111).

43 A. Martuszewicz Komentarz do art.8 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjal-
nych [w:] A. Martuszewicz, K. Piecyk, Ustawa o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjal-
nych. Komentarz, WKP, Warszawa 2011 SIP Lex.

44 M. Na³êcz, Komentarz do art. 8 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
[w:] J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa
2009 SIP Legalis.

45 M. Na³êcz, Komentarz do art. 8 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych...,
SIP Legalis.
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Wp³yw zak³adowej organizacji zwi¹zkowej na kwestie zwi¹zane z fun-
duszem œwiadczeñ socjalnych nie ogranicza siê do uzgodnienia treœci regu-
laminu funduszu, ale dotyczy tak¿e wydatkowania œrodków funduszu oraz
kszta³towania wysokoœci odpisu na fundusz46.

Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, zakres uprawnieñ zak³a-
dowej organizacji zwi¹zkowej w prokuraturze nie odbiega od sytuacji
w innym zak³adzie pracy. Nale¿y jedynie pamiêtaæ, ¿e przy ustalaniu odpisu
na fundusz pracodawcê tak¿e obowi¹zywaæ bêdzie dyscyplina bud¿etowa.

Zakoñczenie

Zakres uprawnieñ zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w prokuraturze
w sferze wspó³tworzenia zak³adowych aktów prawnych w znacznej mierze
zale¿y od tego, czy przedmiotem rokowañ s¹ kwestie dotycz¹ce wynagro-
dzeñ i innych œwiadczeñ zwi¹zanych prac¹ dla pracowników czy te¿ pozo-
sta³e zagadnienia, jak porz¹dek i organizacja w procesie pracy, czy two-
rzenie zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i dysponowanie jego
œrodkami.

W pierwszym przypadku zakres swobody pracodawcy jest znikomy
ze wzglêdu na obowi¹zek przestrzegania dyscypliny bud¿etowej z jednej
strony i zakaz ukszta³towania œwiadczeñ dla pracowników w sposób mniej
korzystny od przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego – z drugiej.
Nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê kategorie osób zatrudnianych w prokura-
turze, dla których dany akt mia³by byæ tworzony.

Natomiast w przypadku regulaminów pracy oraz regulaminu zak³ado-
wego funduszu œwiadczeñ socjalnych uprawnienia organizacji zwi¹zkowej
dzia³aj¹cej w prokuraturze nie ró¿ni¹ siê od uprawnieñ tych zwi¹zków
zawodowych, które dzia³aj¹ w innych zak³adach pracy, tak¿e poza sfer¹
bud¿etow¹.

46 Zak³adowa organizacja zwi¹zkowa ma ponadto prawo do: 1) uzgadniania decyzji w spra-
wie przyznawania pracownikom indywidualnych œwiadczeñ z funduszu (art. 27 ust. 2
ustawy o zwi¹zkach zawodowych), 2) wspó³decydowania o odmiennym od ustawowego
ukszta³towaniu wysokoœci odpisu na fundusz albo o nietworzeniu funduszu i niewyp³aca-
niu œwiadczenia urlopowego w zak³adzie, w którym obowi¹zuje uk³ad zbiorowy pracy
lub regulamin wynagradzania (art. 4 ust. 1 i 2), 3) uzgodnienia treœci umowy o prowadze-
niu przez pracodawców wspólnej dzia³alnoœci socjalnej (art. 9 ust. 1), 4) wyst¹pienia
do s¹du pracy z roszczeniem o zwrot œrodków wydatkowanych niezgodnie z przepisami
ustawy lub o przekazanie nale¿nych œrodków na fundusz (art. 8 ust. 3) oraz zwi¹zane
z tym prawo kontrolowania sposobu gospodarowania œrodkami funduszu. M. Na³êcz, Ko-
mentarz do art. 8 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych..., SIP Legalis.
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TRADE UNION RIGHTS AT THE PROSECUTOR’S
OFFICE IN THE FIELD OF COLLECTIVE

BARGAINING

Keywords: trade union, prosecutor’s office, collective bargaining, collective
labour agreement; in-house emploter’s regulations.

Summary
Trade union organization’s right to contribute to the creation of workplace

sources of labour law are the most essential, fundamental and far-reaching
powers union. In the Prosecutor’s Office, however, they face restrictions of legal
and practical character. The collective labour agreement cannot cover for pro-
secutors and in relation to other employees of Prosecutor’s Office issues relating
to representation of the employer and the lack of financial autonomy of the



334

Joanna Unterschütz: Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w prokuraturze...

entity discourages from undertaking negotiations. Similarly, prosecutors may
not be covered by the remuneration regulation and in practice, such regula-
tions are not created for other employees Prosecutor’s Office either. The terms
of remuneration of these persons are defined in ministry’s regulations. However
it is possible to establish in separate regulations the principles of the division
of funds allocated for bonuses and rewards for prosecutors and employees
of the prosecutor’s office, where there are no other regulations. In of the work
regulation and the social fund regulation, the powers of trade union organiza-
tion in the Prosecutor’s Office are the same as in other workplaces.

Dr Joanna Unterschütz – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w Wy¿szej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
w Gdyni. Autorka licznych publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa
pracy. Zró¿nicowane zainteresowania naukowe autorki, których poszerze-
niu sprzyja udzia³ w wielu miêdzynarodowych projektach badawczych, kon-
centruj¹ siê wokó³ ochrony praw podstawowych, zbiorowego prawa pracy, za-
gadnieñ karnoprawnej ochrony praw pracowniczych, pracy przymusowej i han-
dlu ludŸmi.
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Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz WWWWWAPIÑSKIAPIÑSKIAPIÑSKIAPIÑSKIAPIÑSKI

WYBRANE PROBLEMY DEFINICJI
„MEDIÓW SPO£ECZNOŒCIOWYCH”

S³owa kluczowe: media spo³ecznoœciowe, serwisy spo³ecznoœciowe, in-
ternet.

STRESZCZENIE

Media spo³ecznoœciowe podlegaj¹ nieustannym przemianom, co stwa-
rza trudnoœæ w ich zdefiniowaniu. Je¿eli jednak nie mamy dobrej definicji
przedmiotu, to trudno nam go zbadaæ. Artyku³ jest prób¹ znalezienia
w miarê zadowalaj¹cej definicji.

Wprowadzenie

Media spo³ecznoœciowe sta³y siê trwa³ym elementem krajobrazu infor-
macyjnego wspó³czesnego œwiata. S¹ stosowane w marketingu, dzia³ach
obs³ugi klienta, akcjach spo³ecznych, polityce, dziennikarstwie i wielu in-
nych dziedzinach ludzkiej dzia³alnoœci. Jednoczeœnie s¹ one trudne do zde-
finiowania. Istniej¹ce definicje wywo³uj¹ czasem wra¿enie, ¿e znajdujemy
siê w sytuacji anegdotycznych œlepców, próbuj¹cych zdefiniowaæ s³onia,
gdzie ka¿dy dotyka innej czêœci zwierzêcia i razem próbuj¹ stworzyæ obraz
ca³oœci. Artyku³ jest prób¹ znalezienia definicji, która oddawa³aby obecny
stan mediów spo³ecznoœciowych. Stan ten mo¿emy uznaæ, jako p³ynny, pod-
legaj¹cy ci¹g³ym przemianom zarówno w sferze sposobów tworzenia i udo-
stêpniania treœci, jak te¿ w sferze œrodków technicznych, za poœrednictwem
których u¿ytkownicy wykonuj¹ swoje akcje. Taki stan rzeczy wymusza
poszukiwanie definicji na tyle uniwersalnej, ¿eby mog³a s³u¿yæ wystarcza-
j¹co d³ugo, a zarazem pozwalaj¹c¹ odró¿niæ media spo³ecznoœciowe od tra-
dycyjnych.
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Media spo³ecznoœciowe – historia definicji

Jedn¹ z pierwszych prób zdefiniowania mediów spo³ecznoœciowych by³o
uznanie ich za realizacjê koncepcji Web 2.0, spopularyzowanej przez O’Reilly
Web 2.0 Conference jako interakcyjnych witryn internetowych z treœci¹
tworzon¹ przez ich u¿ytkowników. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e jeden z twór-
ców WWW, Timothy Berners-Lee, od pocz¹tku przewidywa³ takie zasto-
sowanie tego pomys³1: „Sieæ (w oryginale the Web) jest tworem bardziej
spo³ecznym ni¿ technicznym. Zaprojektowa³em j¹ dla efektu spo³ecznego –
aby pomóc ludziom wspólnie pracowaæ – a nie jako techniczn¹ zabawkê.
Ostatecznym celem Sieci jest wsparcie i usprawnienie naszej sieciowej eg-
zystencji w œwiecie. £¹czymy siê w rodziny, stowarzyszenia i przedsiêbior-
stwa. Rozwijamy zaufanie na du¿ych dystansach i jego brak w najbli¿szej
okolicy. To, w co wierzymy, co popieramy, z czym siê zgadzamy i na czym
polegamy, jest reprezentowalne i coraz bardziej reprezentowane w Sieci.
Wszyscy musimy zapewniæ, ¿e spo³eczeñstwo, które budujemy z Sieci¹, jest
takim spo³eczeñstwem, jakim chcielibyœmy, ¿eby by³o”.

Dodatkowym problemem zwi¹zanym z definicj¹ Web 2.0 by³o czêste ³¹cze-
nie jej z konkretnymi rozwi¹zaniami technologicznymi, takimi jak jêzyki
PHP i JavaScript, czy te¿ z technologi¹ AJAX2. Z drugiej jednak strony,
we wczesnym stadium rozwoju mediów spo³ecznoœciowych, has³o Web 2.0
przyczynia³o siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci us³ugi czy produktu. Przyk³a-
dem takiego podejœcia jest polskie t³umaczenie ksi¹¿ki Charlene Li i Josha
Bernoffa „GROUNDSWELL. Winning in a World Transformed by Social
Technologies”, gdzie tytu³ przet³umaczono na „Marketing technologii spo-
³ecznych. Groundswell czyli jak wykorzystaæ Web 2.0 w twojej firmie”3.
Co ciekawe, w ksi¹¿ce tej nie zdefiniowano dok³adnej definicji mediów spo-
³ecznoœciowych czy tytu³owych technologii spo³ecznych, ograniczaj¹c siê
do przedstawienia dzia³ania kilku ich form oraz luŸnego wspomnienia
o technologiach Web 2.0.

Wspó³czesne media spo³ecznoœciowe odesz³y od paradygmatu przegl¹-
darki4, co pozwala spojrzeæ na zagadnienie znacznie szerzej ni¿ tylko na zbiór

1 T. Berners-Lee, Weaving the Web: The Past, Present and Future of the World Wide Web
by its Inventor., Texere Publishing, 2001, s. 133.

2 Asynchronous JavaScript And Xml – zestaw narzêdzi s³u¿¹cych do tworzenia witryn
internetowych.

3 C. Li, J. Bernoff, Marketing technologii spo³ecznych. Groundswell czyli jak wykorzystaæ
Web 2.0 w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa 2009.

4 W myœl tej koncepcji jedynym interfejsem do us³ug internetowych, w tym mediów spo-
³ecznoœciowych, jest tylko przegl¹darka.
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witryn internetowych. Jest to tak¿e przypomnienie, ¿e Internet to nie tylko
sieæ WWW, co jest o tyle istotne, ¿e te pojêcia czasami bywaj¹ uto¿samiane
i stosowane zamiennie.

Czêsto przywo³ywana jest klasyfikacja mediów spo³ecznoœciowych przed-
stawiona w artykule5. Wyró¿nia siê ona zwiêz³oœci¹ i szerokim spektrum
opisanych zjawisk.

Tabela 1
Klasyfikacja mediów spo³ecznoœciowych

5 A.M. Kaplan,, M. Haenlein, Users of the world , unite! The challenges and opportunities
of Social Media, „Business Horizons”, nr 53, 2010.

                    Obecnoœæ spo³eczna / Bogactwo mediów

Niska Œrednia Wysoka

Wysoka Blogi Sieci spo³e- Wirtualne
cznoœciowe œwiaty spo³eczne

Autoprezentacja / (np. Facebook) (np. Second Life)
„Odkrycie siê” Niska Projekty Spo³ecznoœci Wirtualne

oparte na dostarczaj¹ce œwiaty gier
wspó³pracy treœci (np. World

(np. Wikipedia) (np. YouTube) of Warcraft)

Źród³o: A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and oppor-
tunities of Social Media. „Business Horizons”, nr 53, 2010.

Przedstawiona powy¿ej klasyfikacja dzieli media wed³ug stopnia ujaw-
nienia swojej osobowoœci i intensywnoœci obecnoœci spo³ecznej po³¹czonej
z bogactwem mediów. Jest te¿ dobrym punktem wyjœcia do obserwacji ewo-
lucji ekosystemu mediów spo³ecznoœciowych w ci¹gu ostatnich kilku lat.
Blogi, tradycyjnie forma uboga w media, skoncentrowana na tekœcie, zasy-
milowa³y przekazy multimedialne, w szczególnoœci audiowizualne poprzez
uzupe³nienie przez nie tradycyjnej formy, lub te¿ poprzez wytworzenie
formy vloga (video bloga), w którym krótki tekst jest tylko opisem treœci
wideo, w d³u¿szych formach pojawia siê w komentarzach. Poniewa¿ vlogi
s¹ publikowane g³ównie na platformie YouTube, mo¿emy dojœæ do wniosku,
¿e granice pomiêdzy poszczególnymi gatunkami ulegaj¹ zatarciu. Kolejnym
przejawem zacierania granic jest, kontynuuj¹c przyk³ad vlogów, ich pro-
mowanie na Facebooku i w innych mediach spo³ecznoœciowych.

Kolejnym problemem, jest u¿ycie terminu „sieæ spo³ecznoœciowa” na okre-
œlenie Facebooka. Z jednej strony jest to zrozumia³e, albowiem ten serwis
powsta³ w celu ³¹czenia ludzi w spo³ecznoœci, a tak¿e odnosi siê do kultury
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popularnej6. Z drugiej jednak strony mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e istnieje
jeszcze jest to tylko podzbiór mediów spo³ecznoœciowych. Byæ mo¿e takie
wyró¿nienie mia³o sens w pocz¹tkowej fazie rozwoju mediów spo³eczno-
œciowych, jednak obecnie nastêpuje bardzo wyraŸna integracja ró¿nego ro-
dzaju mediów, pochodz¹cych ze œwiata Internetu i ze œwiata mediów trady-
cyjnych. Tak wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e pojêcie „sieæ spo³ecznoœciowa” mieœci
siê w zakresie pojêcia „medium spo³ecznoœciowe”.

Powy¿sz¹ klasyfikacjê wyró¿nia uwzglêdnienie dwóch typów mediów
spo³ecznoœciowych, rzadko wystêpuj¹cych w innych ujêciach: wirtualnych
œwiatów spo³ecznych oraz wirtualnych œwiatów gier. Ze wzglêdu na ich
niszowoœæ zostan¹ pominiête w dalszych rozwa¿aniach.

Inne podejœcie, równie¿ czêsto przywo³ywane, zaprezentowano w (Kietz-
mann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Scharakteryzowali oni
media spo³ecznoœciowe za pomoc¹ siedmiu bloków, które opisuj¹ siedem
ich potencjalnych funkcjonalnoœci. Potencjalnych, albowiem w zale¿noœci
od konkretnej realizacji mog¹ one wystêpowaæ z ró¿n¹ intensywnoœci¹

Bloki te sk³adaj¹ siê na w miarê kompletny opis stosunków spo³ecznych,
w jakich mog¹ byæ u¿ytkownicy owych mediów, co by³o zupe³nie wystarcza-
j¹ce w czasach dominacji stacjonarnych i przenoœnych komputerów oso-
bistych. Pomija on zupe³nie aspekty mobilnoœci i lokalizacji geografi-
cznej u¿ytkowników, co jest cech¹ wyró¿niaj¹c¹ wspó³czesne rozwi¹zania.
Z drugiej strony wspomina o mo¿liwoœci stwierdzenia, którzy u¿ytkownicy
s¹ aktualnie obecni on-line, co jest istotne ze wzglêdu na mo¿liwoœæ komu-
nikacji w czasie rzeczywistym.

Tabela 2
Funkcjonalnoœci mediów spo³ecznoœciowych i ich implikacje

6 The Social Network, 2010, David Fincher, USA 2010.

Funkcjonalnoœæ Implikacje

Obecnoœæ W jakim stopniu u¿ytkownicy Tworzenie treœci oraz zarz¹-
wiedz¹, ¿e inni s¹ dostêpni dzanie jej realnoœci¹, intym-

noœci¹ i natychmiastowoœci¹

Dzielenie siê W jakim stopniu u¿ytkownicy System zarz¹dzania treœci¹
wymieniaj¹, rozpowszechniaj¹ i social graph
i odbieraj¹ treœci

Zwi¹zek W jakim stopniu u¿ytkownicy Zarz¹dzanie w³aœciwoœciami
odnosz¹ siê do siebie przep³ywów i struktury sieci

zwi¹zków

To¿samoœæ W jakim stopniu u¿ytkownicy Narzêdzia zarz¹dzania
„odkrywaj¹ siê” prywatnoœci¹ i autopromocj¹
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Próba definicji mediów spo³ecznoœciowych

Poprzednie próby definicji, aczkolwiek trafne w czasie ich publikacji,
trudno bezpoœrednio zastosowaæ do mediów spo³ecznoœciowych istniej¹cych
obecnie. Dobrym punktem wyjœcia mo¿e byæ lista przyczyn, dla których
powinno siê badaæ sieci spo³ecznoœciowe7. Online Social Network Analysis:
A Survey of Research Applications in Computer Science. Mo¿na sporz¹dziæ
nastêpuj¹c¹ listê ich cech, bêd¹c¹ dobr¹ podstaw¹ do zbudowania definicji:
1. Dostêpnoœæ danych. Media spo³ecznoœciowe dostarczaj¹ wielkich iloœci

danych, które mog¹ byæ wykorzystane w celach badawczych zarówno
w celach czysto naukowych, jak te¿ u¿ytkowych, na przyk³ad marketin-
gowych. Dane te s¹ zazwyczaj ³atwo dostêpne, z pewnymi ograniczenia-
mi wynikaj¹cymi z prywatnoœci lub ograniczeñ prêdkoœci pobierania.

2. Wieloœæ autorów. Treœci w mediach spo³ecznoœciowych tworzone s¹ przez
wielu autorów. Analiza tych treœci mo¿e byæ wykorzystywana w syste-
mach business intelligence.

3. Interakcje. Dostarczaj¹cy treœci u¿ytkownicy mediów spo³ecznoœciowych
podejmuj¹ decyzje i wchodz¹ w interakcje z innymi u¿ytkownikami.

4. Dynamika w czasie. Dane s¹ tworzone w sposób ci¹g³y, dziêki temu mo¿na
badaæ ich rozk³ad w czasie. Mo¿e to pozwalaæ na œledzenie dynamiki
zainteresowania tematem, mobilizacji grup spo³ecznych i innych podob-
nych zjawisk.

7 D.B. Kurka, A. Godoy, F.J. Von Zuben, Online Social Network Analysis: A Survey of Re-
search Applications in Computer Science, https://www.researchgate.net/publication/
275341115_Online_Social_Network_Analysis_A_Survey_of_Research_Applications_in_
Computer_Science [dostêp: 22.04.2015].

Konwersacja W jakim stopniu u¿ytkownicy Szybkoœæ konwersacji
komunikuj¹ siê ze sob¹ oraz ryzyko rozpoczêcia

i w³¹czenia siê

Reputacja W jakim stopniu u¿ytkownicy Monitorowanie si³y, pasji,
znaj¹ pozycjê spo³eczn¹ sentymentu oraz zasiêgu
innych i treœci u¿ytkowników i marek

Grupy W jakim stopniu u¿ytkownicy Zasady cz³onkostwa
s¹ organizowani lub tworz¹ i zachowañ
spo³ecznoœci

Źród³o: na podstawie J.H. Kietzmann, K. Hermkens, I.P. McCarthy, B. S. Silvestre,
Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media.
„Business Horizons” nr 54, 2011.
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5. Natychmiastowoœæ. Media spo³ecznoœciowe reaguj¹ na bie¿¹co zarówno
na bodŸce zewnêtrzne, pochodz¹ce ze œwiata rzeczywistego, jak i na te
pochodz¹ce z wewn¹trz.

6. Wszechobecnoœæ. Rozwój techniki zwiêksza dostêp potencjalnych u¿yt-
kowników mediów spo³ecznoœciowych do œrodków komunikacji i tworze-
nia danych, jak na przyk³ad smartfony i tablety. Treœci mog¹ byæ two-
rzone w ka¿dym miejscu i czasie8. Jednoczeœnie, wraz z sam¹ treœci¹
mog¹ byæ dostarczane informacje o lokalizacji geograficznej.

Inna, skonstruowana z punktu widzenia badaczy interakcji, lista cech,
zosta³a przedstawiona nastêpuj¹co9:
1. Ogrom: niezwyk³e zwiêkszenie siê skali naszych sieci oraz liczby ich

potencjalnych u¿ytkowników.
2. Kolektywnoœæ: rozszerzenie zakresu, w jakim mo¿emy siê wymieniaæ

informacjami i braæ udzia³ we wspólnych dzia³aniach.
3. Specyficznoœæ: imponuj¹cy wzrost mo¿liwoœci precyzowania charakteru

powi¹zañ, które mo¿emy stworzyæ.
4. Wirtualnoœæ: zdolnoœæ przybierania wirtualnych to¿samoœci.

W stosunku do pocz¹tków mediów spo³ecznoœciowych nast¹pi³o istotne
przesuniêcie technologiczne – od stacjonarnego b¹dŸ semistacjonarnego10

korzystania z us³ug spo³ecznoœciowych do rosn¹cego znaczenia modelu
mobilnego11. Urz¹dzenia mobilne, czyli tablety i smartfony, zastêpuj¹ do-
tychczasowy sprzêt czyli komputery.

Nastêpuje konwergencja mediów tradycyjnych i spo³ecznoœciowych, czego
wyraŸnym przejawem jest uruchomienie przez Facebook Instant Articles,
inicjatywy umo¿liwiaj¹cej tradycyjnym wydawcom bezpoœrednie publiko-
wanie treœci12.

8 Mog¹ istnieæ ograniczenia techniczne – brak zasiêgu sieci telekomunikacyjnej lub ograni-
czenia spowodowane czynnikami politycznymi – sta³e lub okresowe blokady niektórych
serwisów, jak na przyk³ad blokada Twittera w Chinach.

9 N.A. Christakis, J. H. Fowler, W sieci. Jak sieci spo³eczne kszta³tuj¹ nasze ¿ycie, Smak
S³owa, Sopot 2011, s. 263.

10 Semimobilnego, albowiem nawet lekki notebook wymusza zatrzymanie siê w miejscu,
¿eby mo¿na go by³o u¿yæ.

11 Nowe dane z USA wskazuj¹ na u¿ywanie Internetu mobilnego przez wiêksz¹ grupê u¿yt-
kowników, ni¿ z urz¹dzeñ stacjonarnych Southern, M., Mobile-Only Internet Users Sur-
pass Desktop-Only Users For First Time Ever, https://www.searchenginejournal.com/
mobile-only-internet-users-surpass-desktop-only-users-for-first-time-ever/131719/ [dostêp:
30.04.2015].

12 M. Reckhow, Introducing Instant Articles, http://media.fb.com/2015/05/12/instantartic-
les/, [dostêp: 12.05.2015].
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Aspekt wszechobecnoœci zosta³ wzmocniony przez pojawienie siê dwóch
aplikacji na smartfony: Periscope13 i Meerkat14, umo¿liwiaj¹cych u¿ytkow-
nikowi bezpoœrednie nadawanie obrazu i dŸwiêku do serwisu Twitter.

Do nowych zjawisk mo¿na zaliczyæ serwisy przekazuj¹ce komunikaty
o ograniczonym czasie trwania. O ile dotychczas znane œrodki komunikacji
pozostawiaj¹ jakiœ œlad na urz¹dzeniach u¿ytkowników lub serwerach do-
stawcy us³ug, o tyle serwis Snapchat15 s³u¿y do wysy³ania komunikatów
o ograniczonym czasie trwania, od 1 do 10 sekund. Istnienie tego typu me-
diów wprowadza nowy wymiar – trwa³oœæ w czasie.

Najwa¿niejsz¹ jednak zmian¹, wymuszon¹ przez urz¹dzenia mobilne,
jest zerwanie z paradygmatem przegl¹darkowym i wprowadzenie obs³ugi
mediów spo³ecznoœciowych przez specjalne aplikacje. Zmiana zosta³a wy-
muszona z przyczyn ergonomicznych. Obs³uga przegl¹darki poprzez ekran
dotykowy nie jest ³atwa dla du¿ej grupy u¿ytkowników i mo¿e zniechêcaæ
do korzystania z us³ug.

Czy mo¿na zatem wyodrêbniæ elementy definicji tak, by by³a ona jedno-
czeœnie zwiêz³a i obejmuj¹ca jednoczeœnie mo¿liwie du¿e spektrum mediów
spo³ecznoœciowych? Wydaje siê ¿e tak, przy przyjêciu kilku warunków:

1. Musi byæ neutralna technologicznie, co pozwala na odejœcie od specy-
fikacji rozwi¹zañ programowych i sprzêtowych. Jest to na tyle istotne,
¿e w obydwu sferach zachodz¹ce zmiany s¹ szybkie, czasem zachodz¹ce
z du¿¹ czêstotliwoœci¹.

2. Musi uwzglêdniaæ aspekt ludzki, obejmuj¹cy funkcjonowanie cz³owieka
zarówno jako jednostki, jak te¿ jako czêœci ró¿nych spo³ecznoœci. Doœæ
czêstym zjawiskiem jest przybieranie przez u¿ytkowników mediów spo-
³ecznoœciowych ró¿nych to¿samoœci, w zale¿noœci od typu serwisu.

3. Powinna uwzglêdniaæ ró¿ne aspekty czasu, takie jak natychmiastowoœæ
i mo¿liwoœæ od³o¿enia akcji w czasie, okresy trwania treœci – od krótko-
trwa³ych do nieokreœlonych.

Mo¿na zatem spróbowaæ zdefiniowaæ media spo³ecznoœciowe jako: „dostê-
pne dla ka¿dego serwisy, wykorzystuj¹ce infrastrukturê telekomunikacyjn¹;
umo¿liwiaj¹ce interaktywne dostarczanie treœci i wchodzenie w interakcje
przez u¿ytkowników, wystêpuj¹cych w ró¿nych rolach spo³ecznych, okre-
œlaj¹cych czas trwania tych treœci i wykorzystuj¹cych ró¿ne œrodki tech-
niczne do osi¹gania swoich celów”.

13 https://www.periscope.tv/ [dostêp: 12.05.2015].
14 https://meerkatapp.co/ [dostêp: 12.05.2015].
15 https://www.snapchat.com/ [dostêp: 12.05.2015].
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Istotnym elementem definicji jest fraza „dostêpne dla ka¿dego”, co ozna-
cza ¿e serwis musi byæ dostêpny dla u¿ytkownika bez wzglêdu na jego sytu-
acjê ekonomiczn¹, polityczn¹, spo³eczn¹ czy po³o¿enie geograficzne, tak¿e
bez wzglêdu na dostêpne mu œrodki techniczne. Oczywiœcie na danym etapie
rozwoju techniki mog¹ wystêpowaæ ograniczenia limituj¹ce dostêp, ale po-
winny byæ one traktowane jako tymczasowe, o ograniczonym, w danym
okresie, czasie trwania. Pominiête zosta³y zagadnienia z regulowaniem
dostêpu z powodów wiekowych, finansowych czy innych, ale one nie wydaj¹
siê istotne na tym poziomie abstrakcji. To s¹ zagadnienia zwi¹zane raczej
z konkretnymi rozwi¹zaniami technicznymi, modelami biznesowymi i in-
nymi czynnikami zewnêtrznymi.

Mo¿na tutaj ponownie przywo³aæ Bernersa-Lee: „Moj¹ pocz¹tkow¹ wizj¹
uniwersalnej Sieci by³o codzienne narzêdzie, pomagaj¹ce ludziom w ich
dzia³aniach w sieci rzeczywistego ¿ycia. Mia³o to byæ lustro, odbijaj¹ce ra-
porty lub konwersacje lub sztukê i mapuj¹ce interakcje spo³eczne. Coraz
bardziej jednak ten model okazuje siê byæ niew³aœciwym, poniewa¿ inter-
akcje pierwotnie zachodz¹ w Sieci. Ludzie u¿ywaj¹ Sieci do tworzenia rze-
czy, których nie napisali, nie narysowali, nie zakomunikowali gdziekolwiek
indziej. Zatem jak Sieæ staje siê pierwotn¹ przestrzeni¹ dla wielu dzia³añ,
musimy dbaæ o to, ¿eby pozwala³a na uczciwe i sprawiedliwe spo³eczeñ-
stwo. Sieæ musi dopuszczaæ równy dostêp wszystkim w ró¿nej sytuacji eko-
nomicznej i politycznej: tym z u³omnoœciami poznawczymi lub fizycznymi;
pochodz¹cym z ró¿nych kultur; u¿ywaj¹cym ró¿nych jêzyków z ró¿nymi
systemami alfabetów, czytanymi w ró¿nych kierunkach”16.

Zakoñczenie

Stworzenie dobrej, w miarê uniwersalnej definicji zjawiska zachodz¹cego
na styku cz³owiek–Internet, maj¹cej szansê przetrwaæ d³u¿ej ni¿ kilka lat,
jest zadaniem potrzebnym z punktu widzenia badacza. Definicja taka jest
bowiem nie tylko niezbêdnym narzêdziem pracy, ale te¿ chroni przed wp³y-
wem mody obowi¹zuj¹cej na rynku. Wytwarzane g³ównie przez specjalistów
od marketingu definicje odzwierciedlaj¹ bowiem zazwyczaj istniej¹cy stan
rzeczy, nie nadaj¹c siê czêsto do stosowania po kolejnej zmianie rynku.

Zadanie takie jest o tyle trudne, ¿e trzeba unikn¹æ wp³ywu w³asnych
przyzwyczajeñ oraz najnowszych trendów. Nale¿y wiêc dokonaæ swego ro-
dzaju bilansu stanu wiedzy w danym momencie, znajomoœci aktualnych
rozwi¹zañ oraz przewidywanych trendów rozwoju. To ostatnie nale¿y trak-

16 T. Berners-Lee, Weaving the Web: The Past, Present and Future of the World Wide Web
by its Inventor. Texere Publishing, Knutsford, 2001, s. 178.
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towaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹, albowiem historia informatyki pe³na jest przy-
k³adów rozwi¹zañ, które wydawa³y siê obiecuj¹cymi na pocz¹tku, lecz nigdy
nie znalaz³y szerszego zastosowania.

Zaproponowana definicja unika tych niebezpieczeñstw i stanowi dobry
punkt wyjœcia do dalszych badañ.

Na zakoñczenie warto przywo³aæ wa¿ny dla badacza i u¿ytkownika œwia-
ta sieciowego cytat: „Same sieci spo³eczne tworzone przez ludzi s¹ dobrem
publicznym. Owszem, ka¿dy sam dobiera sobie przyjació³, ale wskutek tych
wyborów powstaje nieskoñczenie z³o¿ona sieæ spo³eczna; taka sieæ mo¿e
staæ siê kapita³em, którego wprawdzie nikt nie kontroluje, ale z którego
korzystaæ mog¹ wszyscy. Ludzie, patrz¹c na œwiat ze swojej pozycji w sieci,
nie mog¹ go dok³adnie zdefiniowaæ, mimo ¿e pomagaj¹ go tworzyæ. Dostrze-
gaj¹ tylko swoich znajomych, cz³onków rodziny, s¹siadów, kolegów z pracy.
Byæ mo¿e wiedz¹ co nieco na temat ich wzajemnych powi¹zañ, lecz nie mog¹
siêgn¹æ wzrokiem poza swój bezpoœredni horyzont spo³eczny, ¿eby zoba-
czyæ jak wygl¹daj¹ ich dalsze zwi¹zki z sieci¹; zazwyczaj jest to dla nich
zagadk¹. Co rusz jednak przekonujemy siê, ¿e ta kunsztowna struktura
sieci oraz kunsztowna natura rzeczy które przez ni¹ przep³ywaj¹, wywieraj¹
wp³yw na nas wszystkich. Jesteœmy jak tancerze na zat³oczonym parkie-
cie: zdajemy sobie sprawê, ¿e napiera na nas dziesiêæ innych osób, ale nie
umiemy stwierdziæ, czy znajdujemy siê w œrodku, czy na skraju sali, ani
orzec, czy zbli¿a siê ku nam fala uniesienia, czy mo¿e strachu”17.
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Summary
Social media are in the state of continuous transformation, which makes

it difficult to define them. The lack of good, comprehensive definition makes
the subject difficult to research. This article is an attempt to develop such
a definition – social media are accessible for everyone services, employing tele-
communications infrastructure, enabling users to develop content interactively
and engage in interactions; acting in different social roles; managing content
time of existence; employing different technical tools to achieve their goals.

Grzegorz Wapiñski – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarz¹dzania.
Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z informatyk¹, najpierw jako pra-
cownik firm o profilu informatycznym, nastêpnie jako pracownik naukowo-
-dydaktyczny. Obecne zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³ zagad-
nieñ zwi¹zanych ze stykiem informatyki i spo³eczeñstwa.
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