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WSTĘP 

Narastająca złożoność otoczenia powoduje, że do utrzymania stałej przewagi 

konkurencyjnej (szczególnie w MSP) nie wystarczają zasoby wewnętrzne. Dlatego coraz 

bardziej istotne staje się współdziałanie w ramach sieci biznesowej (szeroko rozumianej). 

Pozwala to uzyskać dostęp m.in. do informacji, zasobów, rynku, technologii  

i w konsekwencji przyczynia się do ograniczenia lub rozłożenia ryzyka, outsourcingu 

części łańcucha tworzenia wartości, skrócenia czasu wprowadzenia towarów (usług) na 

rynek, zwiększenia wykorzystania zasobów, pozyskania umiejętności czy wiedzy. 
Warunki, w których współczesne organizacje realizują cele, dla których zostały 

powołane, zmuszają je do wchodzenia w relacje oparte zarówno na konkurencji, jak  

i współdziałaniu. Gospodarka rynkowa dyktuje swoiste warunki co zmusza do 

usprawnienia funkcjonowania sfery publicznej. W procesie tym ogromne znaczenie 

słusznie przypisuje się współdziałaniu. Zatem współpraca z biznesem jest elementem 

koniecznym ponieważ dzięki niej przedsiębiorstwa poszerzają swoje możliwości 

rozwoju co daje obopólne korzyści. 

Każdy biznes, bez względu na to, czy prowadzony jest na skalę lokalną, krajową, czy 

międzynarodową, wymaga jasno zdefiniowanych celów. To one determinują podejmowane 

działania i stanowią o sukcesie kooperacji. Firmy muszą patrzeć na możliwości osiągnięcia 

synergii we wspólnych przedsięwzięciach. Nierzadko jednak to regulacje prawne 

wymuszają kooperacje na pewnej płaszczyźnie. Firmy na polu handlowym mogą ze 

sobą bardzo ostro konkurować: ceną, ofertą czy warunkami usług. Rezultatem 

współdziałania powinny być obopólne korzyści i efekty synergii. Kooperacja musi obu 

stronom zapewniać dostęp do wiedzy, doświadczenia, a nawet rodzić możliwość 

poszerzania rynków zbytu. 

Nawiązanie satysfakcjonującej współpracy przychodzi znacznie łatwiej w środowisku 

lokalnym. Niewielkie przedsiębiorstwa mogą zyskać na tego rodzaju kooperacji bardzo 

wiele. Ponadto, nawiązanie kontaktu z lokalnym specjalistą przebiega z reguły znacznie 

szybciej niż w przypadku tych znacznie od firmy oddalonych. Współprace z większymi 
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markami wiążą się również z koniecznością poniesienia większych kosztów, na których 

często nie stać przedsiębiorców, działających na skalę lokalną. Istotną kwestią, bez której 

trudno wyobrazić sobie dobrą kooperację jest także współpraca. Dzięki ułatwionemu 

kontaktowi, z lokalnym specjalistą można szybciej nawiązać nić porozumienia oraz 

obustronnego zaufania. Współpraca z lokalnymi specjalistami pozwala osiągnąć 

zadowalające rezultaty dla obu stron. Z wyżej wymienionych powodów, do tego rodzaju 

kooperacji częściej dochodzi w środowisku lokalnym.  

Celem poznawczym monografii jest wykazanie, że na sprawne współdziałanie 

organizacji publicznych i pozarządowych w środowisku lokalnym znaczący wpływ mają – 

warunki wewnątrz organizacyjne jak również tkwiących w otoczeniu dalszym co implikuje 

tworzenie kooperacji biznesowych. 

Zrozumienie tego, że rozwój przedsiębiorczości, pojmowanej zarówno w kategoriach 

społecznych, tj. ludzkiej aktywności, jak i gospodarczych, jest niezbędnym warunkiem 

ogólnego rozwoju przynoszącego poprawę bytu lokalnej społeczności i nadrzędnym celem 

działania władz lokalnych, może się stać przełomem w metodach działania wielu gmin. 

Może też przyczynić do nawiązania i poprawy stosunków pomiędzy przedstawicielami 

lokalnego samorządu a przedstawicielami różnych środowisk lokalnych. Zamiarem 

autorów książki było przyczynienie się do takiego wzajemnego zrozumienia i współpracy, 

które zaowocować by mogły obopólną korzyścią. 
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1. PROGNOZOWANIE MIKRO  
I MAKROOTOCZENIA W TURBULENTNYM 

OTOCZENIU 

Joanna Olszowy1 
 Anna Pokwapisz2 

 

Streszczenie 

Globalizacja gospodarki i pogłębiające się procesy integracyjne, zachodzące 
w turbulentnym otoczeniu wymuszają adaptacyjne i elastyczne zarządzanie przedsię-
biorstwem a także konieczność budowy jego strategii. Każde przedsiębiorstwo chcące 
konkurować na rynku musi stale monitorować swoje otoczenie pod kątem pojawiających 
się w nim szans i zagrożeń. Celem artykułu jest identyfikacja czynników makrootoczenia 
determinujących tworzenie strategii badanego przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe 

Przedsiębiorstwo, mikrootoczenie, makrootoczenie, analiza rynku, globalizacja, analiza 
SWOT, analiza PEST, transport. 
 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, asystent, praktyk. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
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Wstęp 

Punktem wyjścia do tworzenia strategii dla danego przedsiębiorstwa jest gruntowna 

analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych przez zbadanie pozycji firmy na rynku. 

Podsumowaniem tej analizy jest strategia, umożliwiająca określenie możliwości rozwoju 

danej firmy [rynekgazu.cire.pl]. Dobrze opracowana analiza stanowi potencjalnie bardzo 

skuteczny filar zarządzania, który pozwala skoncentrować uwagę oraz wysiłek całej 

organizacji na sprawach najistotniejszych dla jej rozwoju3. 

Dynamiczny rozwój rynku sprawił, że usługi transportowe stały się ważnym 

czynnikiem dominującym na rynku przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa coraz częściej 

korzystają z usług transportowo-spedycyjnych, w celu sprostania oczekiwaniom rynku. 

Problematyka podejmowana w niniejszej pracy dotyczy analizy strategicznej firmy 

transportowej. Jej celem natomiast jest dokonanie praktycznej oceny przedsiębiorstwa na 

przykładzie spółki transportowej, podjęcie działań diagnozujących przedsiębiorstwo i jego 

otoczenie oraz zbudowanie planu strategicznego.  

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku zawsze pozostają we wzajemnej zależności 

z otoczeniem. Efektywność ich funkcjonowania w dużym stopniu warunkowana jest 

stopniem dostosowania się do różnych elementów tego otoczenia. Analiza rynku jest 

niezbędna do tego, aby zrozumieć mechanizmy, zachowania i procesy rynkowe związane  

z potrzebami odbiorców i konsumentów. Dzięki niej poznaje się obszary, które mogą 

zadecydować o przewadze konkurencyjnej firmy, oraz uzyskuje się odpowiedź na pytanie, 

czy dany rynek jest atrakcyjny pod kątem inwestycji4. 

Każde przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny zawdzięcza istnienie 

swojemu otoczeniu, z którym dokonuje wymiany energii i informacji. Wymiana ta polega 

na przekazaniu do otoczenia rezultatów działalności przedsiębiorstwa w postaci wyrobów  

i usług, za które firma otrzymuje czynniki niezbędne do działania. O otoczeniu makro  

i mikro sporo się mówi. W pewien sposób łatwiej jest o informacje o makrootoczeniu, 

gdyż o jego czynnikach sporo się mówi – jesteśmy poniekąd „bombardowani” 

informacjami politycznymi, prawnymi, trendami społeczno-kulturowymi, pozostaje 

jedynie wybrać te informacje, które najbardziej dotyczą naszego biznesu. Informacje  

o mikrootoczeniu musimy raczej zdobywać sami – wynikają one z naszych badań  

i obserwacji. Informacje o klientach, konkurentach, dostawcach nie są takie jawne i nie 

zawsze odpowiednio dowartościowujemy ich znaczenie5. 

Analiza makrootoczenia jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania 

marketingowego i pozwala ona przedsiębiorstwu na podejmowanie strategicznych decyzji. 

Analiza ta może mieć różne cele, zasięg i perspektywę czasową. Powodem tej 

                                                 
3  M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004. 
4  M. Jasiński, Metoda identyfikacji podejść do strategii, Nauki o Zarządzaniu, nr 1(22), Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 9–21. 
5  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2014, s. 23. 
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różnorodności jest, po pierwsze, zróżnicowany charakter zjawisk zachodzących  

w otoczeniu – mogą one bowiem przyjmować postać megatrendów, trendów, 

mikrotrendów lub mody. Klasyfikacja analizowanego zjawiska do jednej z tych kategorii 

ma zasadnicze znaczenie dla działań biznesowych i marketingowych. Ponadto 

identyfikacja poszczególnych kategorii zjawisk w otoczeniu może wymagać odmiennych 

podejść i metod badawczych. Istotna w tego typu analizach jest nie tylko diagnoza sytuacji 

bieżącej, ale także zdolność przewidywania zdarzeń przyszłych. Prognozowanie (czy 

szerzej: przewidywanie) trendów w otoczeniu wymaga odmiennych podejść badawczych 

niż analiza otoczenia z perspektywy teraźniejszej6. 

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwie części: otoczenie bliższe 

(mikroekonomiczne) konkurencyjne, branżowe, sektorowe, otoczenie dalsze (makro-

ekonomiczne). Każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem. Tylko dzięki temu 

może ona trwać i rozwijać się. Z otoczenia bowiem czerpie informację, energię, 

dostarczając mu w zamian swoje produkty, informacje niezbędne innym organizacjom lub 

poszczególnym ludziom  
 

Przedsiębiorstwo a jego otoczenie 

Powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem to sprzężenia wejściowo wyjściowe. 

Zasoby, procesy i zjawiska tkwiące w otoczeniu mają swoją charakterystykę esencjonalną, 

są uplasowane w pewnej przestrzeni i jako takie podlegają opisowi, wyjaśnieniu, ocenie  

i kształtowaniu przez przedsiębiorcę. Esencja i uplasowanie składników otoczenia  

i stanowisko przedsiębiorcy ulegają zmianom, samoistnym bądź indukowanym.  

W otoczeniu ciągle się coś dzieje lub będzie działo, zatem zbadanie wpływu 

oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie w procesach zmian ma fundamentalne 

znaczenie. Służy temu postrzeganie otoczenia w takich kategoriach jak otoczenie bliższe  

i dalsze (odległość, przestrzeń), bezpośrednie i pośrednie, częstotliwość i gęstość zmian, 

dyfuzja zmian, komercjalizacja zmian (czas, jaki upływa od pomysłu do jego zastosowania 

w biznesie, a potem do osiągania na rynku stadium dojrzałości)7. 
 

Analiza mikrootoczenia 

Otoczenie bliższe jest łatwiejsze do zidentyfikowania i obserwacji, gdyż z powodu 

bezpośrednich interakcji z jego uczestnikami można przewidzieć ich przyszłe działania, 

reakcje i zachowania. Ważną różnicą między otoczeniem dalszym i bliższym jest zasięg 

oddziaływania otoczenia. Otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania  

                                                 
6  J. Filipczuk, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, WSZiM, Sochaczew 2008, s. 13. 
7  Ibidem, s. 25. 
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i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku, dalsze 

oddziaływuje zaś na wszystkie przedsiębiorstwa w danym kraju niezależnie od ich 

lokalizacji i dziedziny działalności. Analizując bliższe otoczenie należy wyodrębnić sektor. 

M. Porter definiuje sektor jako część przemysłu grupującego przedsiębiorstwa produkujące 

wyroby bądź usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedaje je na tym samym geograficznie 

rynku. Możemy wyróżnić: wyodrębnienie produktowe, wyodrębnienie geograficznie 

sektora. Pierwszy przypadek określa, jakie produkty należą do tego samego sektora, a jakie 

są substytutami. Wydzielenie sektora jest ważne dla jego uczestników, ponieważ 

korzystają z tych samych grup nabywców. W drugim przypadku określamy, na jakim 

terenie są sprzedawane produkty przedsiębiorstwa (region, kraj, kontynent). Jeżeli 

produkty są sprzedawane w kraju i zagranicą, analizę otoczenia przeprowadzić należy dla 

otoczenia krajowego i zagranicznego. W skład otoczenia konkurencyjnego firmy wchodzą 

różne podmioty i grupy: konkurenci i potencjalni konkurenci, dostawcy surowców, 

materiałów i części, klienci i odbiorcy dóbr, producenci dóbr substytucyjnych  

i komplementarnych, interesariusze wewnętrzni, interesariusze zewnętrzni. Konkurenci są 

elementem otoczenia sektorowego, wobec których przedsiębiorstwo stara się wyróżnić za 

pomocą swojej oferty, konkurując z nimi o zasoby i klientów. Działania w sektorze muszą 

być dostosowane do panującego modelu rynku. Wyróżniamy cztery główne modele rynku 

i panującej w nim konkurencji, tj. monopol, oligopol, konkurencję monopolistyczną oraz 

konkurencję doskonałą. Konkurenci (odbiorcy), to wszyscy ci, którzy płacą za nabywane 

wyroby lub usługi przedsiębiorstwa. Odbiorca to konsument, odbiorca przemysłowy oraz 

przedsiębiorstwa handlowe (hurtownicy i detaliści). Popyt na towary jest uwarunkowany 

między innymi stylem życia konsumentów. Do cech społecznych, charakteryzujących styl 

życia konsumentów zalicza się: materialną duchową kulturę życia, przynależność do klasy 

społecznej, pełnione role społeczne w rodzinie, w pracy, wśród znajomych, przynależność 

do grup odniesienia, fazę cyklu życia gospodarstwa domowego (faza alimentowania, faza 

dorabiania, faza konsolidacji czy faza dekapitalizacji i konsumpcji), strukturę czasu (czas 

walny, czas na pracę). Dostawcy to organizacje dostarczające zasoby innym organizacjom. 

Każde przedsiębiorstwo korzysta z usług dostawców. Jedni dostarczają surowce, 

półprodukty, części, inne środki trwałe czy wyposażenie. Banki i pośrednicy kredytowi 

dostarczają niezbędnego kapitału do prowadzenia działalności gospodarczej. Pośrednicy 

pracy dostarczają zasobów ludzkich. Istnieją również dostawcy informacji ułatwiającej 

działalność przedsiębiorstwa oraz firmy wyspecjalizowane w przetwarzaniu informacji na 

użytek przedsiębiorstw8.  

Współczesne organizacje starają się unikać uzależnienia od jednego dostawcy. 

Spowodowane jest to groźbą paraliżu firmy w momencie wypadnięcia dostawcy z rynku, 

bądź jego wewnętrznymi problemami. Do grupy interesariuszy wewnętrznych należą 

                                                 
8  T. Budzik, A. Zachorowska, Rola otoczenia w strategii organizacji. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. 

Zarządzanie”. Częstochowa 2016. 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

11 

akcjonariusze (właściciele), pracownicy i zarząd przedsiębiorstwa. Właściciele odgrywają 

największą rolę w zarządzaniu organizacją, ponieważ w firmach mają swoje udziały  

i starają się wpływać na kierownictwo firmy. Często obligują menedżerów do 

opracowywania planów, konkretnych wyników w krótkim czasie, to zaś powoduje niechęć 

angażowania się w korzystne, ale długoterminowe przedsięwzięcia. Interesariusze 

zewnętrzni to banki, środki masowego przekazu, organizacje społeczne, polityczne, 

określone jako grupy nacisku czy stakeholders. Są to grupy interesu, wywierające wpływ 

na prowadzoną przez firmę działalność gospodarczy9. 

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) składa się z konkretnych organizacji lub grup, 

które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Otoczenie to jest bardziej złożone i dostarcza 

więcej informacji niż otoczenie ogólne ponieważ menadżer może rozpoznać czynniki 

otoczenia szczególnie interesujące organizację. Jest ono również nazywane otoczeniem 

konkurencyjnym, określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa  

w określonej branży i na danym geograficznie rynku. Cecha otoczenia konkurencyjnego 

jest to, że miedzy jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne: 

podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na przedsiębiorstwo, ale też 

przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na te bodźce. 
 

Mikrootoczenie  

Mikrootoczenie obejmuje następujące elementy rynku10: 

Konkurentów – konkurenci przedsiębiorstwa, to inne organizacje konkurujące z nim 

o zasoby, przeważnie klientów i pieniądze. Przedsiębiorstwa mogą również konkurować 

o różnego rodzaju zasoby inne niż środki pieniężne przeznaczone na wydatki 

konsumpcyjne. Dwie całkowicie niezależne organizacje mogą konkurować o uzyskanie 

kredytu od banku dysponującego ograniczonymi środkami na akcję kredytową. Firmy 

konkurują także o wysokiej jakości siłę roboczą, przełomowe wynalazki i patenty również 

o rzadkie surowce; 

Klientów – klienci (odbiorcy) to wszyscy ci, którzy płacą za nabywane wyroby lub 

usługi przedsiębiorstwa. Często powiązanie transakcji z klientami jest bardzo zawikłane. 

W wielu przypadkach kupując wyrób danej firmy nie kupujemy go bezpośrednio od niej, 

tylko od niezależnej firmy, która jest pośrednikiem w dystrybucji tego produktu. Klientami 

nie muszą być osoby fizyczne. Można tu wymienić na przykład szpitale, hurtowników oraz 

producentów. Bardzo ważne dla przedsiębiorstwa są informacje o nich. Najczęściej 

uzyskuje się je na podstawie badań rynkowych oraz sprawozdań przedstawicieli 

handlowych. Obecnie wiele firm koncentruje się na określonych grupach konsumentów 

                                                 
9  https://pracadyplomowa.info/makrootoczenie-i-mikrootoczenie-przedsiebiorstwa.html [dostęp 17.05.2020]. 
10  https://docplayer.pl/4469601-Analiza-otoczenia-przedsiebiorstwa.html [dostęp 17.05.2020]. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.   Instytut Nauk Ekonomicznych 

12 

lub regionach. Klienci wywierają także duży wpływ na opakowania, serwis, ogólną jakość 

produktów itp. Zrozumienie klientów jest jednym z podstawowych czynników powodzenia 

działalności gospodarczej. Firmy które to wykorzystują trafiają swoim produktem 

dokładnie w potrzeby klientów, 

Dostawców – dostawcy, to organizacje dostarczające zasoby innym organizacjom. 

Każde przedsiębiorstwo korzysta z usług wielu dostawców. Jedni dostarczają surowce, 

inni maszyny i wyposażenie. Banki i agencje kredytowe dostarczają niezbędnego kapitału 

do prowadzenia działalności gospodarczej. Pośrednicy pracy dostarczają zasobów 

ludzkich. Istnieją również dostawcy informacji ułatwiającej działalność przedsiębiorstwa 

oraz firmy wyspecjalizowane w przetwarzaniu informacji na użytek przedsiębiorstw. 

Współczesne organizacje starają się unikać uzależnienia od jednego dostawcy. 

Spowodowane jest to groźbą paraliżu firmy w momencie wypadnięcia dostawcy z rynku, 

bądź jego wewnętrznymi problemami, 

Regulatorów – regulatorzy, to jednostki, które mogą kontrolować, regulować lub w inny 

sposób oddziaływać na politykę i praktyki organizacji. Wyróżnia się dwa rodzaje regulatorów. 

Pierwszy to agencje regulacyjne, powołane przez rząd w celu ochrony społeczeństwa przed 

różnymi praktykami gospodarczymi lub ochrony jednej organizacji przed inną. Można 

wymienić Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy. Mają one bardzo duży wpływ na 

przedsiębiorstwa. Muszą one ponosić na przykład koszty ochrony środowiska, bądź 

utrzymania odpowiednich norm jakościowych produkowanych przez siebie produktów. 

Drugim rodzajem regulatora jest grupa interesu. Są to grupy pragnące wywierać wpływ na 

prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalność gospodarczą. Grupy interesów nie dysponują 

oficjalnymi atrybutami władzy. Mogą jednak wywierać znaczny wpływ, wykorzystując środki 

masowego przekazu do zwrócenia uwagi opinii publicznej na swoje racje. Na przykład 

organizacje walczące z alkoholizmem wywierają nacisk na producentów napoi alkoholowych, 

firmy samochodowe, władze lokalne oraz bary i restauracje, 

Siłę roboczą – organizacje muszą się nią zajmować, zwłaszcza gdy jest 

zorganizowana w związkach zawodowych, czyli zorganizowanych formach zrzeszania się 

pracowników. Mogą one wywierać silny wpływ na prowadzoną przez przedsiębiorstwo 

politykę płac i zatrudnienia. Menedżerowie nie mogą ich ignorować; 

Właścicieli-akcjonariuszy – są oni poważnym problemem dla współczesnych 

menedżerów. Dzieje się tak ponieważ coraz więcej akcjonariuszy, stara się wpłynąć na 

kierownictwo firm, w których mają swe udziały. Często wykorzystują oni możliwość 

obligowania menedżerów do wypracowywania w krótkim czasie konkretnych wyników. 

Powoduje to niechęć do angażowania się w często bardziej korzystne, ale długoterminowe 

przedsięwzięcia, sojuszników strategicznych – są to przedsiębiorstwa współpracujące ze 

sobą w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Sojusze strategiczne pomagają firmom 

uzyskiwać od innych doświadczenie którego im brakuje. Tworzenie aliansów 

strategicznych pozwala ich uczestnikom na rozłożenie ryzyka, ułatwia dostęp do wiedzy, 
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informacji, doświadczenia czy technologii stosowanej przez partnerów, współfinansowanie 

inwestycji itd. Menedżerowie muszą jednak uważać, by nie ujawnić ważnych dla 

konkurencji informacji. 
 

Trendy w makrootoczeniu – kategoryzacja i specyfika 

Cechą makrootoczenia jest to, że bardzo silnie określa możliwości działania i rozwoju 

(wzrostu) organizacji. Z punktu widzenia organizacji warunki tworzone przez 

makrootoczenie są więc datami, zjawiskami, które trzeba znać i przewidywać. 

Przedsiębiorstwo odczytuje bodźce nadawane przez makrootoczenie w kategoriach szans  

i zagrożeń, bez możliwości aktywnego oddziaływania na nie. Organizacje próbują mimo to 

wpływać na pewne elementy tego środowiska tworząc grupy nacisku (np. politycznego) 

tzw. lobby. W otoczeniu bliższym (mikrootoczeniu, sektorze) występują także szanse  

i zagrożenia. Jednak różnią są one zdecydowanie rodzajem, siłą i sposobem oddziaływania 

na organizację. Pochodzą bowiem z innych źródeł, takich jak: klienci, dostawcy, odbiorcy, 

istniejący i potencjalni konkurenci (producenci wyrobów zaspokajających te same 

potrzeby klientów). Jeżeli organizacja potrafi dostrzec lub/i wytworzyć (wykreować) 

istniejące albo przyszłe szanse może je wykorzystać dla własnego rozwoju (wzrostu). 

Podobna sytuacja występuje z zagrożeniami, których powstawaniu (z definicji 

mikrootoczenia) można i należy zapobiec, albo skutecznie przeciwdziałać ich skutkom. 

Fakt, że czynniki pochodzące z mikrootoczenia organizacja może kształtować (zmieniać) 

w sposób istotny odróżnia je od czynników zewnętrznych, którym organizacja może się 

tylko przyglądać i dostosować lub nie – zmniejszając ich negatywny wpływ na nią lub 

wykorzystując nadchodzące zmiany do rozwoju (wzrostu)11. 

Jak widać, granica między makro- i mikrootoczeniem organizacji jest płynna i zależy 

od potrzeb (celu) badań, ale z uwagi na stosowane narzędzia do tych badań, podział taki 

jest wygodny, umożliwia bowiem wydzielenie poszczególnych składników (czynników) 

wpływających na organizację i ich ocenę. Analiza sektorowa, z uwagi na swoją obszerność 

jest zbliżona do analizy strategicznej otoczenia, ale celem jej jest, przede wszystkim 

określanie atrakcyjności sektora (atrakcyjności inwestycyjnej sektora) i z tego tytułu  

(z uwagi na możliwość wykorzystania jej w celu budowy strategii organizacji) jest 

przedmiotem zainteresowania w zarządzaniu strategicznym12. 

Z atrakcyjnością inwestycyjną sektora związane są takie pojęcia, jak atrakcyjność 

rynkowa sektora, ryzyko inwestycyjne sektora oraz konkurencyjność sektora, a także 

pojecie analizy strukturalnej sektora oraz analizy wewnętrznej struktury sektora (metodą 

Portera – metoda pięciu sił i mapa grup strategicznych). Atrakcyjność rynkowa sektora 

                                                 
11  https://dbc.wroc.pl/Content/36530/PDF/Hajdas_Metody_Przewidywania_Trendow_w_Makrootoczeniu_2016.pdf [dostęp 

16.05.2020]. 
12  J. Filipczuk, Analiza… op. cit., s. 13. 
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określona jest przez następujące elementy: skala popytu na produkty danego sektora  

i dynamika zmian popytu (atrakcyjność rynkowa produktów sektora).Ryzyko inwestycyjne 

zależne jest m.in. od stopnia zaawansowania rozwoju sektora, intensywności konkurencji, 

wahań popytu i wysokości barier wejścia i wyjścia. Z reguły im wyższe ryzyko, tym 

wyższe potencjalne zyski. Konkurencyjność sektora oznacza jego pozycję konkurencyjną 

na światowym rynku; określa ona zatem szanse międzynarodowej ekspansji firmy po 

ewentualnym wejściu do tego sektora. Ocena tych trzech zjawisk (atrakcyjności rynkowej, 

ryzyka inwestycyjnego, konkurencyjności) daje potencjalnym inwestorom pogląd na różne 

aspekty problemu i w zależności od własnych preferencji (własnej koncepcji rozwoju, 

akceptowanego ryzyka) oraz możliwości pozwala na podjęcie decyzji strategicznych13. 

Pełna analiza otoczenia dotyczy otoczenia zewnętrznego tzw. makrootoczenia 

i otoczenia konkurencyjnego. Przewidywanie przyszłości odnoszące się do zachodzących 

w otoczeniu zmian ma kluczowe znaczenie w planowaniu przyszłej strategii rozwoju 

zarówno dla pojedynczych podmiotów gospodarczych, jak i dla całych gospodarek, 

sektorów i branż. Przewidywanie to jest niesłychanie trudne z kilku powodów.  

Po pierwsze, analiza zjawisk w otoczeniu może dotyczyć jego charakterystyki w danym 

momencie lub wskazywać zmienność tego otoczenia w czasie. Analiza zmienności 

otoczenia może z kolei koncentrować się na perspektywie historycznej lub 

przyszłościowej. Po drugie, należy mieć świadomość, że zjawiska w otoczeniu mogą mieć 

różny charakter, jeśli chodzi o ich trwanie w czasie, zasięg przestrzenny, sektorowy  

i rynkowy. Nie wszystkie zjawiska w otoczeniu, nawet jeśli zidentyfikowane jako szanse, 

mogą stać się podstawą tworzenia długofalowych strategii biznesowych i marketingowych. 

Analizowanie i prognozowanie wymienionych zjawisk powinno pomóc przedsiębiorstwom 

stawiać ważne pytania i znajdować możliwe odpowiedzi, kreować wizje swojego rozwoju, 

formułować strategie działania. „Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne 

przedsiębiorstwa, charakteryzują: ciągłe zmiany i turbulentność, rosnące ryzyka  

i niepewność, kryzysy gospodarcze i chaos kulturowy, niestabilność polityczna, natłok 

informacyjny, nieustający postęp technologiczny, zmiany w stylu życia i wartościach 

konsumentów, dążenie do zrównoważonego rozwoju14. 

Dla przykładu wybrano firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, która 

zajmuje się szerokim zakresem usług transportowych. Firma transportowa świadczy usługi 

w zakresie spedycji m.in. surowców sypkich, materiałów budowlanych, surowców 

sypkich-opałowych, materiałów paszowych, oraz kruszywa. Obecnie sytuacja w branży 

transportowej jest bardzo trudna. Firmy już istniejące mają wirle problemów z utrzymanie 

płynności finansowej. Bardzo duży wpływ na taki stan rzeczy mają opóźnienia w spłacie 

wierzytelności przez klienta. Dlatego też cena usług jest zależna od terminu spłaty FV. 

                                                 
13  https://www.qpi-journal.pl/EN/files/2018_8_04.pdf [dostęp 16.05.2020]. 
14  J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, [w:] J. Gajewski, 

W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Publikacja 
Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2015, s. 65.  
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Wraz ze wzrostem wymiany handlowej oraz otwarciem granic w UE odnotować można 

dynamiczny rozwój firm transportowych. Należy zauważyć fakt iż wzrosły także 

oczekiwania klienta oraz towaru. W dużej mierze o wyborze firmy transportowej decyduje 

nie tylko cena ale także posiadanie odpowiednich środków transportu – chłodnie czy też 

naczepa do przewozu ponadgabarytowych ładunków. 

Każdego dnia właściciel firmy transportowej zadaje sobie mnóstwo pytań związanych 

ze specyfiką prowadzonej przez siebie działalności. Zastanawia się czy spedytor go nie 

oszukuje, czy kierowca dotarł z ładunkiem na czas, czy da się oszczędzić na paliwie, itd. 

Przedsiębiorcy myślą też o problemach związanych z ubezpieczeniami, wydatkach na 

podatki, analizują nowe zmiany na drogach i zmagają się z „bolączkami” dnia 

codziennego. Przez ten natłok informacji oraz elementów, o które należy zadbać, pewne 

rzeczy mogą nam po prostu umknąć. W ten sposób często nie zauważamy zarówno szans, 

jak i ważnych zmian, do których trzeba się dostosować15. 

Dzięki analizie SWOT można spojrzeć na swój biznes wnikliwie i dowiedzieć się na 

co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. W jednym przypadku analiza wykaże, że dla 

firmy ważne jest to, by pozyskiwać więcej zleceń transportowych, natomiast w innym,  

że należy zwrócić uwagę na konieczność optymalizacji kosztów dodatkowych. Z analizy 

może wynikać też, że jedna firma powinna skupić się na szukaniu dodatkowych ładunków, 

a inna ograniczać ilość nisko płatnych zleceń. Analiza SWOT pozwala wyciągnąć wnioski 

i szybko wprowadzić w życie korzystne zmiany. Ponadto zmniejsza ryzyko narażenia się 

na nieprzewidziane problemy, zwiększając przy tym szanse na wykorzystanie 

nadarzających się okazji, które moglibyśmy przegapić. Pozwala wzmocnić nasze atuty  

i wyeliminować słabe strony16. 

Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje nam iż największym zagrożeniem są 

niestabilne koszty związane z cenami paliw oraz wszelkiego rodzaju wzrostami podatków. 

Stanowią one bardzo dużą część kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże 

indywidualne podejście do klienta i dopasowanie zestawu do wymogów stawianych przez 

kontrahenta sprawia iż szanse powodzenia projektu znacznie rosną. Rośnie również popyt 

ze strony przedsiębiorstw na zawieranie umów z firmami transportowymi (najbardziej 

konkurencyjnymi cenowo). Naszą mocną stronę stanowią atrakcyjne – elastyczne ceny. 

Dodatkowym atutem naszej firmy jest wysoko wykwalifikowany personel, jak również 

jakość oferowanych usług  na najwyższym poziomie. 

Analiza mikrootoczenia (metoda 5 sił Portera). 
Narzędziem pomocniczym w tym zakresie jest metoda 5 sił Portera, która pomaga 

określić charakter i natężenie czynników determinujących funkcjonowanie czynników  

w badanej branży. Wnioski wyciągnięte z prawidłowo przeprowadzonej analizy 

                                                 
15  T. Budzik, Analiza zatrudnienia w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2012–2014. 

„Logistyka”, 2014, nr 6. 
16  https://gielda.furgonetka.pl/dla_przewoznika/fakty/w-czym-pomoze-ci-analiza-swot-firmy-transportowej/ [dostęp 15.05.2020]. 
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zaproponowaną metodą mogą stać się podstawą do stworzenia strategii firmy. W tym 

obszarze szczególnie pomocna jest analiza wartości czynników w poszczególnych siłach, 

która pozwala określić potencjał sektora oraz jego atrakcyjność17. 
 

Tabela 1. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Europejski poziom usług 1. Bariera językowa 

2. Atrakcyjne-elastyczne ceny 2. Przedsiębiorstwo mało znane na rynku 

3. Płynność finansowa 3. Brak systemu zarządzania jakością 

4. Wykwalifikowany personel 4. Brak doświadczenia w prowadzeniu firmy 

5. Duża możliwość dostosowania się do 
potrzeb klienta 

5. Mniejsze stawki dla kierowców w porówna-
niu z istniejącymi już przedsiębiorstwami  
z uwagi na dopiero rozwijającą się firmę 

6. Wysokie kwalifikacje kierowców 
6. Wysokie koszty utrzymania 
firmy(miesięczne) 

7. Duży dostęp do kredytów 7. Konieczność zawierania kredytu 

8. Łatwy dostęp do oferowanej usługi 
8. Braki w systemie badania otoczenia  
i konkurencji 

9. Dobrze przystosowane pojazdy  9. Wysokie koszty reklamy 

10. Znajomość terenu z uwagi na 
doświadczonych kierowców 

10. Mało rozwinięty system motywacyjny 
pracowników, potrzeba udoskonalenia. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wzrost gospodarczy  1. Wzrost podatków i opłat 

2. Wzrost potrzeb gospodarczych 2. Zmienne koszty wynikające z ceny paliw 

3. Rozwój infrastruktury drogowej 3. Konkurencja cenowa 

4. Potrzeba podniesienia jakości usług 4. Duża konkurencja na rynku 

5. Zmiana potrzeb i preferencji klientów, przy 
wykorzystaniu zakupów przez Internet zwię-
ksza zapotrzebowanie na usługi transportowe  

5. Możliwość wejścia na rynek przedsiębiorstwa 
o podobnych specjalizacjach  

6. Duży popyt ze strony przedsiębiorstw na 
usługi transportowe 

6. Brak stabilizacji gospodarki narodowej 

7. Możliwość dofinansowania ze środków UE 7. Zmiany kursów walut zagranicznych   

8. Bogacenie się społeczeństwa 8. Zmiany w przepisach ekologicznych 

9. Firma rozwija się, może wprowadzać 
nowoczesne rozwiązania, nie przywiązana do 
starej infrastruktury 

9. Możliwość nieterminowych płatności ze 
strony klientów, może zakłócić płynność 
finansową 

10. Migracje zarobkowe powodują popyt na 
usługi transportowe 

10. Zły stan infrastruktury (dróg) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

To z pewnością umożliwia firmie podjęcie celowego działania w zakresie właściwego 

wsparcia finansowego tych sfer funkcjonowania, których celem jest wzmocnienie pozycji 

przedsiębiorstwa w sektorze. Na przykład po przeprowadzeniu analizy siły przetargowej 

                                                 
17  https://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/ [dostęp 12.11.2020]. 
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nabywców, firma może zaoferować w swojej strategii kompleksowe usługi dla wszystkich 

albo skupić się na wybranej grupie klientów. Z kolei analizując groźbę nowych wejść, 

firma powinna uwzględnić możliwości rozwojowe sektora, a także wpływ pobawienia się 

rozwiązań technologicznych na zakres usługi.  

Miernikiem siły poszczególnych podmiotów branży jest przede wszystkim struktura 

ich udziałów w rynku18. Intensywność rywalizacji pomiędzy obecnymi graczami jest sumą 

interakcji następujących czynników:  

• liczba konkurentów oraz ich siła (rosnąca liczba konkurentów o dużej sile 

destabilizuje rynek); 

• tempo wzrostu popytu na produkty sektora (w przypadku spadku popytu 

rynkowego firmy dążą do utrzymania dotychczasowego poziomu sprzedaży 

poprzez przejęcie od konkurentów udziału w rynku);  

• charakter produktu (im mniejsze zdywersyfikowanie produktów, tym podlegają 

one większej konkurencji cenowej).  

Pięć sił Portera, model przedstawiony na rys. 1, jest jedną z podstawowych metod 

analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Wykorzystuję się ją, aby lepiej poznać otoczenie 

bliższe przedsiębiorstw, a dokładniej ocenić siłę konkurentów w badanym sektorze. 

Głównym zadaniem modelu jest oszacowanie rentowności sektora. Im większe natężenie 

siły konkurencji uzyskamy tym mniejsza rentowność oraz potencjał sektora. 

 

 
 

Rysunek 1. Pięć Sił Portera 
Źródło: https://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/ [dostęp z dnia 11.11.2020]. 

                                                 
18  T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2011, s. 137–140 
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Gdy wyżej wymienione 5 cech modelu sił Portera zostaną już przedstawione, każdej  

z nich przypisujemy z osobna kilka czynników mających wpływ na dany element rynku,  

a następnie oceniamy te czynniki pod względem ich wpływu na otoczenie analizowanej firmy.  

Siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji na 

przedsiębiorstwa sektora zależą od: stopnia koncentracji sektora, unikatowości wyrobu 

dostawcy, silnego powiązania pomiędzy jakością produktu finalnego od jakości wyrobu 

dostawcy, łatwości i kosztu zmiany dostawcy, partnerstwa dostawcy w tworzeniu zysku 

procentowego w sektorze, możliwości podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu 

finalnego oraz ostrej walki z konkurencją w sektorze dostawców. 

Siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji na 

przedsiębiorstwa sektora zależy od stopnia koncentracji sektora nabywcy, silnego 

powiązania pomiędzy jakością produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy, 

unikatowości produktu, partnerstwa dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy, łatwości  

i kosztu zmiany dostawcy, możliwości podjęcia przez nabywcę produkcji wyrobu 

finalnego oraz ostrej walki z konkurencją w sektorze dostawców. Natężenie walki 

konkurencyjnej wewnątrz sektora jest ściśle powiązana z koncentracją sektora, strukturą 

udziałów w rynku oraz liczbą konkurentów.  

Groźba pojawienia się nowych producentów wiąże się z możliwością represji ze 

strony producentów sektora, co przekłada się na fakt, że jeśli producenci obecni już  

w sektorze, są w stanie skutecznie bronić dostępu do niego przez walkę cenową czy 

zamykanie kanałów dystrybucji, groźba pojawienia się nowych rywali jest dużo mniejsza.  

Groźba pojawienia się substytutów zależy od: atrakcyjności sektora, a w szczegól-

ności od stopy wzrostu popytu i rentowności sektora, co przekłada się na fakt, że im 

bardziej atrakcyjny jest sektor, tym większe występuje zagrożenie nowymi konkurentami. 

Atrakcyjność sektora określają głównie: obecna jego wielkość, jego przyszła wielkość oraz 

dynamika sprzedaży w poszczególnych latach, jak również obecna i przewidywana 

rentowność sektora. Poprzez groźbę pojawienia się zamienników uważa się wysokość 

barier wejścia, co odzwierciedla, że im słabsze bariery, tym większa występuje groźba 

konkurencji zewnętrznej.  

Odnosząc się do analizowanego przedsiębiorstwa model 5 sił Portera przedstawia się 

następująco dla poszczególnych cech:  

1) Siła przetargowa nabywców:  

 – sprzedaż dla producentów napojów – 70%, 

 – sprzedaż dla przedsiębiorstw z branży chemicznej – 20%, 

 – sprzedaż dla producentów olejów – 10%.  

2) Siła przetargowa dostawców:  

 – dostawca granulatu – 50%,  

 – dostawca regranulatu – 10%,  

 – dostawca folii stretch – 20%,  
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 – dostawca koszy metalowych – 10%,  

 – dostawca palet – 5%,  

 – dostawca barwników – 5% 

3) Siła wewnątrz sektora:  

 – konkurent X (tutaj mamy na myśli naszą firmę) – 50%,  

 – konkurent Y – 10%,  

 – konkurent Z – 15%, 

 – konkurent W – 10%,  

 – konkurent Q – 15%. 

4) Substytuty:  

 – karton,  

 – szkło,  

 – puszka aluminiowa. 

5) Groźba pojawienia się nowych produktów: 

 – duże bariery finansowe, 

 – duże bariery technologiczne,  

 – dużo potrzebnych zezwoleń,  

 – pracownicy, którzy muszą być specjalistami. 

 

Każda z tych dróg zakłada osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez 

przedsiębiorstwo w inny sposób. W „starej” – tradycyjnej gospodarce przedsiębiorstwa 

koncentrowały się przede wszystkim na wykorzystaniu takich zasobów jak budynki, 

budowle czy rozbudowane parki maszynowe. Gdzie z jednej strony poszukiwano źródeł 

przewagi konkurencyjnej w daleko idących inwestycjach w technologię wytwarzania, 

budowę wielkich hal produkcyjnych, zatrudnianiu wielu, często źle wyszkolonych 

pracowników czy budowaniu rozległych kanałów dystrybucji a z drugie opierano się na 

produkcji masowej.  

Wraz z rozpoczęciem wykorzystywania Internetu do prowadzenia działalności 

gospodarczej nastąpiło przewartościowanie podejścia do sektora/struktury rynku. I choć, 

jak twierdzi M.E.Porter, sam Internet nie powoduje, bez względu na to czy rynek jest stary 

czy nowy, zmian w tradycyjnym jego ujęciu i w dalszym ciągu występować tu będą, znane 

z tradycyjnego ujęcia, siły konkurencyjne5, to zmianie ulegać będzie sposób wykorzystania 

tych czynników, które decydują, w jakim stopniu kreowana jest wartość przez: produkty, 

usługi, technologię czy sposób konkurowania19. 

Z racji tego, że przedsiębiorstwo posiada znaczny udział w rynku może pozwolić 

sobie na zwiększenie zamówień, co przełoży się na możliwość negocjowania cen 

dostarczanych surowców i materiałów do przedsiębiorstwa. W dążeniach do zdobycia  

                                                 
19  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1316/original/18.pdf?131 [dostep 2.11.2020] 
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i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wykorzystują wiele instrumentów, 

w tym m.in. strategie logistyczne, będące ważną składową szeroko rozumianej koncepcji 

logistyki pojmowanej jako zarządzanie przepływami towarów i informacji. 
 

Podsumowanie 

Zwłaszcza dla małych i średnich firm wprowadzanie nowych produktów, usług czy też 

technologii okazuje się niezbędne, by np. dotrzymać kroku dużym przedsiębiorstwom. 

Konieczne jest także bieżące monitorowanie zmieniających się potrzeb klientów, których 

wymagania stają się coraz wyższe. Jest to zwłaszcza konieczne w przypadku rozpoczynania 

działalności gospodarczej. Niezbędne jest wtedy przeprowadzenie analizy otoczenia. Uzyskane 

wnioski umożliwią rozpoznanie swoich szans, zagrożeń i ograniczeń, które istnieją  

w otoczeniu. Niewątpliwie uzyskana w ten sposób wiedza pomoże w przygotowaniu 

odpowiedniej strategii. Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że każde 

przedsiębiorstwo powinno reagować na zamiany zachodzące w otoczeniu. Nie na wszystkie 

zjawiska w obrębie tego otoczenia przedsiębiorstwo ma bezpośredni wpływ, o czym była już 

mowa, jednak one same mają duży wpływ na działalność przedsiębiorstw. Wykonanie usługi 

transportowej nie należy to łatwego zadania. Jej zrealizowanie wymaga szerokiej wiedzy 

teoretycznej oraz praktycznej w planowaniu przebiegu procesu transportowego. Proces 

transportowy musi być prawidłowo zaplanowany tak aby ładunek został dostarczony 

w określone miejsce i o określonym czasie. Istotna jest również umiejętność przewidzenia 

zagrożeń, które mogą pojawić się podczas realizacji zleconego zadania.  

Pewnym jest, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie opiera się jedynie na 

oddawaniu produktów i usług swoim nabywcom. Działalność firmy skupia w sobie wiele 

czynników, które ta powinna umiejętnie analizować by zarządzać swoimi strukturami 

w sposób świadomy i dostosowany do warunków zewnętrznych, które także mocno 

wpływają na jej codzienną pracę. 
 

Bibliografia 

1. Alcatel-Lucent, Megatrendy – fala zmieniająca przyszłość. Analiza rynkowa, www.alcatel-lucent.com, 
2012. 

2. Budzik T., Analiza zatrudnienia w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 

2012-2014. „Logistyka” 2014, nr 6. 
3. Budzik T., Zachorowska A. Rola otoczenia w strategii organizacji.: Zeszyty Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. „Zarządzanie”. Częstochowa 2014. 
4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 

2014, s. 23. 
5. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2011. 
6. Filipczuk J., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, WSZiM, Sochaczew 2008. 
7. Jasiński M., Metoda identyfikacji podejść do strategii, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 1(22), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015. 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

21 

8. Pieriegud J., Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, 
[w:] Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów 

infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2015. 

Strony internetowe: 

1. https://gielda.furgonetka.pl/dla_przewoznika/fakty/w-czym-pomoze-ci-analiza-swot-firmy-
transportowej/  

2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Otoczenie_organizacji 
3. https://docplayer.pl/4469601-Analiza-otoczenia-przedsiebiorstwa.html 
4. https://pracadyplomowa.info/makrootoczenie-i-mikrootoczenie-przedsiebiorstwa.html 
5. https://dbc.wroc.pl/Content/36530/PDF/Hajdas_Metody_Przewidywania_Trendow_wMakrootoczeniu

_2016.pdf 
6. https://www.qpi-journal.pl/EN/files/2018_8_04.pdf 
7. https://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/ 

 

 

 





Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

23 

 

 

 

2. RYNEK PRACY I SYTUACJA ZAWODOWA 
WŚRÓD POKOLENIA Y 

Klaudia Sepioło1 
 Joanna Sepioło2 

 Wacław Kotliński3 

Streszczenie 

Charakteryzując pokolenie „igrek”, bo tej generacji dotyczy niniejsze opracowanie, należy 
zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę między nim a pokoleniem X. Otóż pokolenie cyfrowe 
pracuje po to, aby żyć. Okazuje się, że praca i wynikające z niej zarobki nie tylko mają 
zaspokajać podstawowe potrzeby, ale też wystarczać na inne przyjemności. „Igreki” nie 
związują się na stałe z miejscem wykonywania aktywności zawodowej, a tym samym nie 
boją się zmiany pracy. Są w gotowości do tego, aby emigrować z chęci do lepszego 
poziomu życia. Nierzadko wydłużają okres studiowania celem czerpania korzyści 
materialnych świadczonych im przez rodziców. Jednostki te kładą nacisk na korzystanie  
z życia. Pojawienie się ich na świecie korespondowało z nowinkami technologicznymi, 
które zaczęły stanowić dla człowieka „okno na świat”. To, że znają oni nowe technologie 
przekłada się, w ich przypadku na to, że są pewniejsi siebie a ich poczucie własnej 
wartości jest większe.  

Słowa kluczowe 

Pokolenie Y, bezrobocie, rynek pracy, sytuacja zawodowa młodzieży. 

                                                 
1  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER, student. 
2  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, adiunkt. 
3  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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Wstęp.  Pokolenie Y w Polsce 

Przedstawiciele pokolenia Millenium to osoby, które są aktywne społecznie, 

odznaczają się licznymi kontaktami uzyskiwanymi w ramach poruszania się w portalach 

społecznościowych. To, co je odznacza w codziennym funkcjonowaniu to przede 

wszystkim odwaga w osiąganiu wyznaczonych celów. Realizacja pasji stanowi w ich 

przypadku istotną, a zarazem priorytetową wartość4. Osoby te nierzadko są przekonane  

o tym, że posługiwanie się przez nich językiem obcym oraz ukończenie studiów obligują 

ich do stawiania pracodawcom wymagań5. Oczekują bowiem, że będą odpowiednio 

motywowani za pośrednictwem premii czy też awansów, a także tego, że będą mieli 

możliwość rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez stawianie im nowych zadań, co 

przełoży się na poczucie prestiżu. Dla omawianej grupy bardzo ważne jest zachowanie 

równowagi między aktywnością zawodową a życiem osobistym6. I mimo, iż takie warunki 

będzie w stanie zapewnić pracownikom z pokolenia Y pracodawca, to mimo wszystko nie 

będą oni czuli więzi i potrzeby pozostania na zajmowanym stanowisku w chwili 

pojawienia się możliwości rozpoczęcia nowej i bardziej atrakcyjnej pracy pod względem 

wynagrodzenia i warunków wykonywania pracy. Należy dodać, że reprezentanci 

pokolenia Y w wieku dwudziestu kilku lat nadal szukają własnego miejsca na ziemi, a ich 

życie można określić jako beztroskie. Kładą nacisk na konsumpcję, stąd zakupy uznawane 

są za jedną z form rozrywki i spędzania czasu wolnego. Pokolenie cyfrowe wkracza  

w okres dorosłości bliżej 30. roku życia. Mimo to, nie dochodzi u nich do zmiany 

przyzwyczajeń. Nadal nabywają wiele rzeczy, które są nie potrzebne, najczęściej pod 

wpływem impulsu, tłumacząc, że zasłużyli na to, aby dokonać tego zakupu. Podobne 

nagrody są oczekiwane z ich strony od pracodawcy. Ich potrzebą jest chęć bycia 

docenianym i rozpieszczanym7.  

W dzisiejszych czasach doszło do zderzenia się na rynku pracy dwóch generacji – X  

i Y. Sytuację tę można ocenić jako ciekawą z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. 

Najczęściej przedstawiciele „igreków” nie potrafią odnaleźć się w pracy, w której 

stosunkowo dobrze odnajdują się przedstawiciele generacji X. Przykładem takiej 

aktywności zawodowej może być wykonywanie przez pracownika ośmiogodzinnej pracy 

przy komputerze bez dostępu do Internetu polegającej na wykonywaniu monotonnych 

czynności bez szans na wykazanie się kreatywnością. Takie stanowisko jest 

nieodpowiednie dla reprezentanta pokolenia Y, ponieważ nie stoi to w zgodzie z jego 

naturą. Ta praca jest o wiele lepsza dla pokolenia X, gdyż reprezentant tej generacji 

                                                 
4  J. Samul, U. Kobylińska, E. Rollnik-Sadowska, Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku 

pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2018, nr 1, s. 87-98.   
5  B. Mróz, A. Pawłowska, J. Nieżurawska, A. Wilczek, B. Bubiak, D. Jedlikowska, Szef X – Pracownik Y…, op. cit., s. 83-84. 
6  W. Piątek, U. Kobylińska, Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii, „Akademia 

Zarządzania” 2018, nr 2, s. 87-100. 
7  A. Nikonowicz, K. Panasewicz, M. Połocka, Pokolenie Y – wartości i oczekiwania wobec pracy i pracodawcy, „Akademia 

Zarządzania” 2019, nr 1, s. 86-95. 
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wykona wiele zadań, aby przypodobać się pracodawcy. Dla pokolenia Y, co należy 

podkreślić, zadowolenie pracodawcy nie gra najmniejszej roli8.  

Dla pokolenia Y szczególnie ważne jest spełnienie zawodowe, jak również szansa na 

rozwój. Młode osoby („igreki”) obawiają się tego, że nie znajdą pracy odpowiadającej ich 

zainteresowaniom. Z kolei pokolenie X nie ma z tym żadnego problemu, gdyż dla jego 

reprezentantów liczy się to, że posiadają jakiekolwiek zatrudnienie, a tym samym stały dochód. 

W obu generacjach występuje też odmienny stosunek do ustawicznego doskonalenia oraz 

podnoszenia kwalifikacji, a tym samym rozwijania własnych umiejętności. W tym zakresie 

przez pokolenie X wykazywane jest mniejsze zainteresowanie, zwłaszcza w zakresie 

poszerzania własnej wiedzy. Z kolei młode jednostki z pokolenia cyfrowego o wiele częściej  

i chętniej angażują się w szkolenia ułatwiające im drogę do tego, by otrzymać podwyżkę, 

awans czy też zmianę dotychczasowej pracy. Mówiąc o różnicach międzypokoleniowych  

w kontekście pracy najważniejsze z nich zestawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Pokolenie X i Y – różnice w kontekście pracy zawodowej. 

Kategoria 
Pokolenie 

X Y 
Rynek pracy  – „żyją, by pracować”. – „pracują, by żyć”. 

Motywatory  
– dobra atmosfera w pracy, 
– podnoszenie kwalifikacji, 
– wynagrodzenie. 

– rozwój własnej kariery, 
– nieeksploatująca praca, 
– praca pełna wyzwań, 
– praca o charakterze zadaniowym,  
– elastyczne godziny pracy,  
– możliwość długoterminowych urlopów, 
– możliwość szkoleń i szansa rozwoju. 

Przygotowanie 
do pracy 
zawodowej  

– doświadczenie w pracy, 
– zaangażowanie w pracę, 
– lojalność wobec pracodawcy,  
– chęć podejmowania nowych 
wyzwań, 
– oczekiwanie zatrudnienia 
stałego i bezterminowego, 
– często brak znajomości 
języków obcych.  

– brak doświadczenia, 
– szeroki zakres wiedzy,  
– znajomość języków obcych, 
– swobodne posługiwanie się 
technologiami informacyjnymi, 
– zaangażowanie w pracę 
krótkoterminowe, 
– niechęć do tego, aby długotrwale 
współpracować z pracodawcą. 

Źródło: B. Mróz, A. Pawłowska, J. Nieżurawska, A. Wilczek, B. Bubiak, D. Jedlikowska, Szef X – Pracownik Y. Wyzwania 

w zarządzaniu pokolenia Y, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2017, s. 86. 
 

W oparciu o raport, który sporządziła firma Deloitte9 można wnioskować, że 

reprezentanci pokolenia Y oczekują od pracodawców:  

− samodzielności (działania) oraz niezależnego stylu pracy; 

− zaangażowania przedsiębiorstwa w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych; 

− innowacyjności pracodawcy; 

− umiejętności pracodawcy w zakresie motywowania pracownika; 

− rozwijania umiejętności przywódczych. 

                                                 
8  Ibidem, s. 89.  
9  B. Mróz, A. Pawłowska, J. Nieżurawska, A. Wilczek, B. Bubiak, D. Jedlikowska, Szef X – Pracownik Y…, op. cit., s. 84.  
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Wiele badań prowadzonych nad pokoleniem Y w kontekście aktywności zawodowej 

dowodzi, że osoby młode oczekują w pracy przede wszystkim stabilności zatrudnienia, 

przyjemnego miejsca pracy oraz wysokiego wynagrodzenia10.  

Pokolenie Y dorastało i dorasta w warunkach odznaczających się gospodarką 

wolnorynkową. Dlatego też, przedstawiciele tego pokolenia mają większą możliwość 

wybrania, a także obrania ścieżki zawodowej. To, co stanowi atut tego pokolenia to 

umiejętności obsługiwania nowoczesnych technologii (komputer, Internet, telefon 

komórkowy) będących nieodłącznym elementem ich codziennego funkcjonowania. 

Jednocześnie posługiwanie się przez młodych tymi technologiami przekłada się na 

pojawianie się problemów w obrębie kontaktów interpersonalnych. Stąd, u osób tych, tak 

ważna jest możliwość elastycznych godzin pracy, zdalna praca wykonywana z domu, która 

pozwala im na zachowanie równowagi między życiem zawodowym, a osobistym. 

Podkreśla się, że ta grupa nie jest łatwa to tego, by z nią współpracować i nią zarządzać11.   

 

 
 

Rys. 2. Układ kompetencji zawodowych u przedstawicieli pokolenia Y  
(ocena Y i menedżerów) 

Źródło: Ł. Jurek, Pracownicy z pokolenia Y: silne i słabe strony [w:] Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie  

i bezrobocie w XXI wieku, M. Makuch (red.), Wydawnictwo CEdu, Wrocław 2014, s. 135.  

                                                 
10  U. Kobylińska, A. Kozłowski, E. Rollnik-Sadowska, J. Samul, Sytuacja osób młodych na rynku pracy w Województwie 

Podlaskim, Politechnika Białostocka, Białystok 2016, s. 71.  
11  B. Mróz, A. Pawłowska, J. Nieżurawska, A. Wilczek, B. Bubiak, D. Jedlikowska, Szef X – Pracownik Y…, op. cit., s. 65.  
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Sytuacja młodych na rynku pracy w opinii młodzieży  
z powiatu tarnobrzeskiego 

Do gromadzenia materiału empirycznego w prowadzonych badaniach posłużono się 

sondażem diagnostycznym (metoda badawcza) i ankietą (technika). Narzędzie, jakie 

opracowano do uzyskiwania opinii badanych to opracowany kwestionariusz ankiety. 

Badanie przeprowadzono przy użyciu Internetu. Poprzez portale społecznościowe 

starano się dotrzeć do jak największej liczby młodych osób z powiatu tarnobrzeskiego 

mogących udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych na rynku pracy powiatu tarnobrzeskiego.  

Na początku prezentowanych wyników badania własnego należy przedstawić dane 

odnoszące się do uczestników badania.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 1. Płeć badanych 
Źródło: opracowanie własne. 

Łączna liczba ankietowanych to 107 osób. Większość ankietowanych stanowili 

mężczyźni – 64 (59,8%). Pozostałymi uczestnikami badania były kobiety, które stanowiły 

40,1% badanych. O tym, skąd pochodzą uczestnicy badania można dowiedzieć się  

z zestawienia danych na wykresie 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania uczestników badania 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wszystkie osoby zaangażowane w badanie są mieszkańcami powiatu 

tarnobrzeskiego. 

Najwięcej badanych (34, tj. 31,7%) mieszka w Nowej Dębie. Pozostała część 

ankietowanych to mieszkańcy Gorzyc (26, tj. 33,6%), Grębowa (22,4%) oraz Baranowa 

Sandomierskiego (23, tj. 21,4%) (wykres 2). 

Ankietowani, w toku prowadzonego badania, zapytani zostali o wiek. Dane w tym 

zakresie zestawia wykres 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 3. Wiek uczestników badania 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Najwięcej uczestników badania (wykres 3) to osoby między 25 a 30 rokiem życia  

(61 badanych czyli 57%). Pozostali badani to osoby między 19 a 25 rokiem życia (42,9%). 

O tym ilu ankietowanych jest absolwentami szkół ponadgimnazjalnych,  

a ilu absolwentami studiów wyższych przedstawia wykres 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Status uczestników badania 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Dane na wykresie 4 pozwalają stwierdzić, że najwięcej badanych jest absolwentami 

studiów wyższych. Stanowili oni 71 osób (66,3%). Pozostałe osoby to absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych (36 czyli 33,6%).  
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Ankietowani poproszeni zostali o wskazanie tego, czy posiadają zatrudnienie, a jeśli 

tak – jaką formę. Otrzymane wyniki zestawia wykres 5.  

 

 

 

 

 
 

Wykres 5. Forma zatrudnienia uczestników badania 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Opierając się na zestawieniu danych na wykresie 5 można stwierdzić, że większość 

badanych stanowią osoby bezrobotne (51 osób czyli 47,6%). Znaczna część badanych (43, 

tj. 40,1%) pomimo, iż wykonuje pracę to wykonują ją w oparciu o umowę zlecenie/ 

o dzieło. Najmniej ankietowanych (7, tj. 6,5%) zadeklarowało, posiada umowę na czas 

określony. Z kolei 4 osoby (3,7%) biorące udział mają zatrudnienie na czas nieokreślony. 

Natomiast 2 respondentów (1,8%) prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Dane o tym, jak długo uczestnicy badania pozostają bez pracy przedstawia wykres 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 6. Czas pozostawania uczestników badania bez stałego zatrudnienia (umowy o pracę) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 6 pokazuje, że najwięcej ankietowanych pozostaje bez pracy od 3 do 6 

miesięcy (38,3% badanych. Od 6 miesięcy bez pracy pozostaje 21 osób (19,6%).  

Od 3 miesięcy poszukuje zatrudnienia 19 (17,7%) badanych, zaś dłużej niż rok nie pracuje 

13 ankietowanych (12,1%). Odpowiedzi nie udzieliło 13 (12,1%) badanych.  
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W toku prowadzonego badania do ankietowanych skierowano pytanie o to, co ich 

zdaniem sprawia w głównej mierze, że młode osoby są na rynku pracy atrakcyjne. 

Odpowiedzi przedstawia wykres 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 7. Czynniki wpływające na atrakcyjność młodych osób na rynku pracy  
w opinii uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W przekonaniu młodych osób z powiatu tarnobrzeskiego głównym czynnikiem, który 

sprawia, że młode osoby są atrakcyjne na rynku pracy to fakt, że ich wynagrodzenie  

w początkowej fazie aktywności zawodowej jest niskie. Odpowiedź tę udzieliło 68 (63,5%) 

badanych. Mniejszość uczestników zwróciła uwagę na walory wpływają na atrakcyjność 

młodych osób na rynku pracy, jak znajomość nowych technologii (16 czyli 14,9%) oraz 

znajomość języka obcego (12 czyli 11,2%). Najmniej respondentów (6, tj. 5,6%) wskazało na 

czynnik jakim jest łatwość adaptowania się do nowych warunków oraz kreatywność (4,6%). 

To, jakie czynniki zdaniem badanych oddziałują na to, że młode osoby są 

nieatrakcyjnymi kandydatami do pracy (na rynku pracy) przedstawia wykres 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 8. Czynniki wpływające na nieatrakcyjność młodych osób na rynku pracy  
w opinii uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne. 

16 12
5 6

68

0

50

100

znajomości nowych technologii
znajomość języka obcego
kreatywność
łatwośc w adpatcji do nowych warunków (realiów)
niskie wynagrodzenie na początku kariery zawodowej

68

5 3

27

4

0

20

40

60

80

brak doświadczenia zawodowego
roszczeniowość
stawianie warunków dotyczących pracy i płacy
brak kompetencji
niechęć do podejmowania pracy na stałe



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

31 

Wykres 8 wskazuje, że w opinii 68 (63,5%) młodych osób z powiatu tarnobrzeskiego to, 

co wpływa niekorzystanie na postrzeganie młodej jednostki na rynku pracy przez 

pracodawców to przede wszystkim brak doświadczenia zawodowego. W grupie badanych 

znalazło się 27 (25,2%), przez które podkreślone zostało to, ż młode osoby dyskredytuje to, że 

nie mają one kompetencji zawodowych. Najmniej uczestników badania uważa,  

że czynnikiem, który oddziałuje na nieatrakcyjność osób wchodzących na rynek pracy jest 

roszczeniowa postawa młodych osób (5 czyli 4,6%), niechęć do podejmowania pracy na stałe 

(4 czyli 3,7%) oraz stawianie pracodawcy warunków odnoszących się do pracy  

i płacy (3, tj. 2,8%). W badaniu dążono do poznania opinii młodych osób na temat tego, co 

powoduje, że młodzież pozostaje bez zatrudnienia. Uzyskane odpowiedzi zestawia wykres 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Czynniki wpływające na pozostawanie bez zatrudnienia młodych osób  
w opinii uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne. 
 

To, co zdaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych 

determinuje bezrobocie młodych osób to przede wszystkim: brak miejsc pracy (97,  

tj. 90,6%), niskie zarobki (82, tj. 76,6%), brak kwalifikacji zawodowych i złe warunki 

zatrudnienia (odpowiednio po 68 badanych, tj. 63,5%). W grupie badanych znalazły się 

osoby, które odpowiedziały, że to, co wpływa na pozostawanie młodych osób bez pracy to 

duże oczekiwania wobec kwalifikacji zawodowych pracownika przez pracodawcę  

(53 czyli 49,5%). Najmniej ankietowanych uważa, że o tym, że młode osoby nie pracują 

świadczy wyłącznie ich niechęć do wykonywania pracy (31 czyli 28,9%), niewłaściwa 

polityka pracy prowadzona przez rząd (17 czyli 15,8%) oraz ich duże oczekiwan 

ia wobec aktywności zawodowej i otrzymywanych za nią pieniędzy (11 czyli 10,2%).  

W toku badania dążono do poznania tego, co zdaniem uczestników badania jest 

głównym determinantem otrzymania pracy na atrakcyjnym stanowisku przez młode osoby. 

Materiał empiryczny pozwolił na zestawienie danych w tym zakresie na wykresie nr 13.  
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Wykres 10. Główne czynniki pozwalające na otrzymanie atrakcyjnej pracy przez młode osoby  
w opinii uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 11. Osoby, którym łatwiej jest znaleźć zatrudnienie w opinii uczestników badania 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 10 pokazuje, że w przekonaniu 68 (63,5%) młodych osób, czynnikiem który 

pozwala na otrzymanie atrakcyjnej pracy przez młode jednostki jest posiadanie 

doświadczenia zawodowego. Zdecydowanie mniej uczestników badania sądzi, że aby 

31

13

2

21

2

68

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

posiadanie wykształcenia (im wyższe tym lepiej)

znajomość więcej niż jednego jezyka obcego

ukończony kierunek studiów

kumoterstwo

młody wiek

posiadane doświadczenie zawodowe

płeć i atrakcyjnośc fizyczna

16
21

27

98

86

11

97

34

9 6

41

13

0

20

40

60

80

100

120

osoby, które się dokształcają

osoby z polecenia

osoby aktywnie poszukujace pracy

osoby z doświadczeniem zawodowym

osoby, które mogą pracować w elastycznych godzinach pracy

osoby, które są pewne siebie

osoby z rzadkim (pożądanym) wykształceniem

mężczyźni

kobiety

osoby młodsze

osoby starsze

osoby ze znajomością języków obcych



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

33 

zdobyć atrakcyjną pracę należy mieć wykształcenie wyższe (31 tj. 28,9%). Zdaniem 

21 (19,6%) ankietowanych w znalezieniu dobrej pracy ważną rolę pełni kumoterstwo.  

Najmniej respondentów wskazało na takie czynniki, jak: znajomość więcej niż 

jednego języka obcego (13 czyli 12,1%), płeć i atrakcyjność fizyczna (9 czyli 8,4%) oraz 

ukończenie atrakcyjnego kierunku studiów i młody wiek (odpowiednio po  

2 ankietowanych, tj. 1,8% ogółu respondentów). 

O tym, komu łatwiej jest znaleźć zatrudnienie na rynku pracy w opinii uczestników 

badania można dowiedzieć się z danych zestawionych na wykresie 11.  

W kontekście zbadania sytuacji młodych osób na rynku pracy w powiecie tarnobrzeskim 

badanych zapytano o te osoby, które mają większe szanse na znalezienie pracy. Uczestnicy 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Wykres 11 pokazuje zaś, że w przekonaniu 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych zdecydowanie łatwiej jest 

znaleźć prace osobom z doświadczeniem zawodowym (98 czyli 91,5%), osobom  

z rzadkim wykształceniem (97 czyli 90,6% ), a także osobom, które mogą pozwolić sobie 

na wykonywanie pracy w elastycznych godzinach (86 czyli 80,3%). Mniej niż połowa 

badanych uważa, że łatwiej jest znaleźć pracę osobom starszym (41, tj. 38,3%), 

mężczyznom (34, tj. 31,7%) czy osobom, które aktywnie angażują się w znalezienie 

zatrudnienia (27, tj. 25,2%). Najmniej uczestników badania jest zdania, że łatwiej dostaje 

się pracę kiedy jest się z polecenia przez inną osobę (21, tj. 19,6%), osobom które się 

dokształcają (16, tj. 14,9%), jak również osobom, które znają języki obce (13, tj. 12,1%), 

osobom pewnym siebie (11, tj. 10,2%), kobietom (9 czyli 8,4%). W grupie respondentów 

tylko 6 osób (5,6%) jest zdania, że łatwiej jest znaleźć pracę osobom młodszym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 12. Działania podejmowane przez uczestników badania c 
elem zwiększenia szans na zatrudnienie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ankietowanych zapytano o to, jakie działania podejmują celem zwiększenia swoich 

szans na znalezienie zatrudnienia. Odpowiedzi zestawiono na wykresie 12.  

Wykres 12 pokazuje, że uczestnicy badania zwiększając swoje szanse na rynku pracy 

w toku nauki szkolnej czy studiów angażowali się (i angażują nadal) w wolontariat (56,  

tj. 52,3%). Mniej badanych dokształca się (podnosi swoje kwalifikacje) –38 czyli 35,5% . 

Naukę języków obcych w tym zakresie podjęło 28 badanych, tj. 26,1, zaś 27 (25,2%) 

badanych uczy się pisać CV i list motywacyjny. Najmniej uczestników badania 

zaangażowało się w odbywanie praktyk w Polsce (11, tj. 10,2%) oraz odbywanie praktyk 

poza granicami Polski (2, tj. 1,8%).  

Badani udzielili odpowiedzi na pytanie odnoszące się do działań, jakie powinny 

podejmować młode osoby celem zwiększenia swoich szans na wejście na rynek pracy. 

Zgormadzone dane zestawia wykres 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 13. Działania zwiększające szanse młodych osób na rynku pracy 
Źródło: opracowanie własne. 

Dane, jakie zaprezentowano na wykresie 13 pozwalają stwierdzić, że zdaniem 

uczestników badania działaniem, które zwiększa szanse młodych na tynku pracy jest 

zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Odpowiedź tę udzieliło 102 

ankietowanych (95,3%). Znaczna część respondentów uważa też, że działaniem tym jest 

zdobywanie doświadczania w czasie nauki/studiów oraz angażowanie się w życie 

szkoły/uczelni, w koła zainteresowań czy wolontariat (odpowiednio po 86 badanych czyli 

80,3%). Najmniej respondentów jest zdania, że w tym zakresie należy podnosić swoje 

kwalifikacje zawodowe (41 czyli 3,7%) oraz budować własne doświadczenie za 

pośrednictwem pracy wykonywanej poza Polską (14 czyli 13,0%).  
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Ankietowani zostali poproszeni o określenie swojego podejścia do sytuacji, w jakiej się 

znajdują w kontekście ich sytuacji zatrudnieniowej. Otrzymane wyniki zestawia wykres 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 14. Stosunek uczestników badania do obecnej sytuacji zatrudnieniowej,  
w jakiej się znajdują 

Źródło: opracowanie własne. 

Stosunek do sytuacji zawodowej w jakiej znajdują się badani, to najczęściej podjęcie 

każdej pracy, (nawet nisko płątnej) (42, tj. 39,2%). Mniej badanych rozważa zmianę 

miejsca zamieszkania w celu znalezienia pracy (20, tj. 18,6%), zaś 18 (16,8%) podjęcie 

pracy poza powiatem tarnobrzeskim. Wśród respondentów jest 16 (14,9%), które myślą  

o przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowego zawodu. Najmniej badanych (11, tj. 10.2%) 

jest gotowych do podjęcia pracy poza Polską.  

W dzisiejszych realiach zwraca się uwagę na zakładanie własnej działalności przez 

osoby fizyczne. W związku z tym do ankietowanych skierowano pytanie dotyczące ich 

stosunku do zakładania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu 

szkoły/studiów. Opinie w tym zakresie ilustruje wykres 15.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 15. Stosunek uczestników badania do zakładania własnej działalności gospodarczej 
Źródło: opracowanie własne 

 

W oparciu o dane na wykresie 15 widać, że większość uczestników badania obawia 
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należy mieć w tym doświadczenie (87, tj. 81,3%). Z kolei 16 (14,9%) badanych uważa, że 

założenie własnej działalności gospodarczej pozwala na uniknięcie bezrobocia.    

Chcąc poznać przyczynę niedecydowania się przez młode osoby na zakładanie 

własnej działalności gospodarczej skierowano do uczestników badania pytanie w tym 

właśnie zakresie. Wyniki zestawiono na wykresie 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 16. Najczęstsze przyczyny braku decydowania się przez młode osoby  
na zakładanie własnej działalności gospodarczej 

Źródło: opracowanie własne. 

To, dlaczego młode osoby uczestniczące w badanu nie decydują się na założenie 

własnej działalności pokazuje Wykres 16. Zgodnie z tymi danymi można stwierdzić, że 58 

(54,2%) nie podejmuje się założenie własnej firmy, ponieważ nie dysponuje finansami na 

to, by móc ją rozpocząć. Zniechęconych do tego działania jest 27 (25,2%) badanych  

z powodu dużej konkurencji na rynku. Natomiast 11 (10,2%) ankietowanych deklaruje, że 

nie ma pomysłu na działalność gospodarczą. Najmniej badanych odpowiedziało, że nie ma 

w tym zakresie wsparcia merytorycznego (6 czyli 5,6%) oraz nie ma wiedzy  

o możliwościach dofinansowania (5 czyli 4,6%).   

Respondenci zapytani zostali o to, czy w ich opinii Powiatowy Urząd Pracy,  

w którym są zarejestrowani dysponuje wystarczająca liczbą ofert skierowanych do 

młodych osób. Odpowiedzi zestawia wykres 17.  

 

Wykres 17. Opinia uczestników badania o wystarczającej liczbie ofert PUP  
skierowanej do młodych osób 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez respondentów, zdaniem większości, tj. 

82 (76,6%) badanych Powiatowy Urząd Pracy nie dysponuje bogatą ofertą pracy dla osób 

młodych. O tym, że PUP ma dużo propozycji pracy dla młodych jest przekonanych 16 

(14,9%) uczestników badania. Odpowiedzi nie udzieliło 9 badanych. Biorący udział  

w badaniu zostali zapytani o to, jaką formę pomocy w znalezieniu pracy zaproponował im 

PUP. Uzyskane odpowiedzi zestawia wykres 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 18. Formy pomocy zaoferowane uczestnikom badania przez Powiatowy Urząd Pracy 
Źródło: opracowanie własne. 

To, jak pomaga Powiatowy Urząd Pracy młodym osobom z wejściem na rynek pracy 

ilustruje wykres 18. Otóż 22 (20,5%) badanych deklaruje, że PUP zagwarantował im 

możliwość odbycia stażu. Wśród badanych są osoby, które wskazują, że PUP 

zaproponował im wykonywanie prac interwencyjnych oraz społeczno-użytecznych 

(odpowiednio po 21, tj. 19,6% badanych). Spośród badanych 18 (16,8%) odpowiedziało, 

że dzięki PUP zakończyli studia podyplomowe. Najmniej uczestników wskazało, że PUP 

zapewnił im udział w szkoleniach (11 czyli 10,2%), bon szkoleniowy (2, tj. 1,8%) oraz 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (2 osoby czyli 1,8% badanych). 

Odpowiedzi nie udzieliło 9 (8,4%) respondentów.  

W toku badania ankietowanych poproszono o wskazanie, czy skorzystali oni  

z pomocy zaoferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Dane zestawia wykres 19.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 19. Deklaracja uczestników badania o skorzystaniu z pomocy zaproponowanej  
przez Powiatowy Urząd Pracy 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z pomocy zaproponowanej przez PUP, jak pokazują dane na wykresie 22, skorzystało 

56 (52,3%). Pozostali ankietowani nie skorzystali z tej pomocy. Stanowią oni 47,6% ogółu 

badanych. O tym, jak skorzystanie z pomocy zaoferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy 

przełożyło się na losy zawodowe uczestników badania można dowiedzieć się z danych 

zestawionych na wykresie nr 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 20. Efekty pomocy uzyskanej od Powiatowego urzędu pracy  
w deklaracji uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby, które skorzystały z pomocy zaoferowanej przez PUP w efekcie zyskały: 

wyższe kwalifikacje (24 czyli 22,4%), informacje o wymaganiach stawianych przez rynek 

pracy (11 czyli 10,2%). Jedynie 4 (3,7%) osoby zadeklarowały, że ta pomoc w efekcie 

spowodowała, że znalazły one pracę, a 2 (1,8%) osoby wskazały, że PUP pomógł im  

w założeniu własnej działalności gospodarczej. Wśród badanych znalazło się 15 (14,0%) 

badanych, którym pomoc PUP nie przyniosła żadnych efektów. Odpowiedzi nie udzieliło 

na to pytanie 51 (47,6%) uczestników badania.  

Uczestnicy badania zostali poproszeni o określenie stopnia ich zaangażowania  

w poszukiwanie pracy. Uzyskane odpowiedzi zestawiono na wykresie 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 21. Zaangażowanie w poszukiwanie pracy  
w deklaracji uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne. 
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Większość badanych (49 czyli 45,7%) uważa, że średnio angażuje się w znalezienie 

pracy. Bierne w tym zakresie są 23 osoby (21,4%). Natomiast 22(20,5%) deklaruje, że ich 

zaangażowanie w poszukiwanie pracy jest wysokie. 

Podsumowanie 

Prowadzone badanie wykazało, że na 107 badanych osób większość z nich 

pozostawała bez zatrudnienia (47,6%) bądź pracowała wyłącznie w oparciu o umowę  

o dzieło/pracę (40,1%). Wyłącznie 3,7%  posiadało umowę o pracę na czas nieokreślony, 

6,5% pracowało w oparciu o umowę na czas określony, a 1,8% – prowadziło własną 

działalność gospodarczą. Badani uważają, że nowe osoby pojawiające się na rynku pracy 

(jednostki młode) mogą być atrakcyjne z punktu widzenia pracodawcy wyłącznie dlatego, 

że wypłacane jest im początkowo niskie wynagrodzenie (63,5%). Z kolei to, co 

dyskredytuje młode osoby w oczach potencjalnych pracodawców to przede wszystkim 

brak doświadczenia zawodowego (63,5%). Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych  

i studiów wyższych wśród czynników, które wpływają na bezrobocie wśród młodych osób 

wymienili najczęściej brak miejsce pracy (90,6%), niskie zarobki (76,6%) oraz brak 

kwalifikacji zawodowych i złe warunki zatrudnienia (63,5%). W przekonaniu uczestników 

badania do grupy osób którym łatwiej jest znaleźć pracę zalicza się osoby posiadające 

doświadczenie zawodowe (91,5%), osoby mające rzadkie wykształcenie (90,6%), a także 

osoby, które mogą podejmować pracę w elastycznych godzinach pracy (80,3%). 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i studiów wyższych biorący udział w badaniu 

zadeklarowali, że chcąc zwiększyć własne szanse na znalezienie pracy najczęściej 

angażują się w wolontariat (52,3%) oraz dokształcają się (podnoszą własne kwalifikacje – 

35,8%). W przekonaniu tych osób, by zwiększyć własne szanse na wejście na rynek pracy 

należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (95,3%) oraz zdobywać 

doświadczenie jeszcze podczas trwania nauki w szkole czy na studiach i angażować się  

w życie szkoły/uczelni (po 80,3%). Zniechęcenie przedłużaniem się bezrobocia, a także 

niekorzystne formy zatrudnienia powodują, że absolwenci szkół ponadgimnazjalnych  

i studiów wyższych są zdecydowane na podjęcie każdej pracy, nawet tej nisko płatnej 

(39,2%). Młode osoby uczestniczące w badaniu obawiają się założenia działalności 

gospodarczej, gdyż są zdania, że do tego należy mieć doświadczenie (81,3%). Przyczyną, 

która powoduje powściągliwość w prowadzeniu własnej działalności, wskazaną przez 

uczestników badania jest przede wszystkim brak funduszy na rozpoczęcie działalności 

(54,2%). W przekonaniu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i studiów wyższych 

biorących udział w badaniu Powiatowy Urząd Pracy nie ma wystarczającej liczby ofert 

pracy dla osób młodych (76,6%). Najczęściej oferowaną pomocą przez PUP  

w Tarnobrzegu dla młodych osób uczestniczących w badaniu było stworzenie szans na 

obycie stażu (20,5%), a także wykonywanie prac interwencyjnych oraz społeczno-
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użytecznych (po 19,6%). Z zaproponowanej przez PUP pomocy osobom uczestniczącym 

w badaniu skorzystało 52,3% respondentów. Wśród badanych 22,4% zadeklarowało,  

że dzięki tej pomocy udało im się podnieść kwalifikacje zawodowe. Uczestniczący  

w badaniu absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych zadeklarowali, że są 

średnio zaangażowani w szukanie pracy (45,7%).  

Reasumując należy zwrócić uwagę na szczególne aspekty prowadzonych badań, do 

których zalicza się: 

− główną przyczyną pozostawania bez pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  

i uczelni wyższych jest brak miejsc pracy;  

− należy zwrócić uwagę na to, że młode osoby, o ile pracują, to wykonują pracę  

w oparciu o umowy śmieciowe (umowa o dzieło czy umowa zlecenie). 

− zdaniem osób do 30. roku życia, to co ich dyskredytuje w oczach potencjalnych 

pracodawców to brak doświadczenia zawodowego. 

− sytuacja pozostawania bez pracy sprawia, że młodzi są skorzy podejmować pracę 

niezgodną z ich zainteresowaniami czy wykształceniem nawet za niższe niż tego 

oczekiwali wynagrodzenie.  

− zdecydowana większość absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych 

upatruje możliwość zwiększenia swoich szans na zalezienie pracy poprzez rejestrację  

w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz poprzez  zdobywanie doświadczenia jeszcze 

podczas trwania nauki w szkole czy na studiach i angażowanie się w życie 

szkoły/uczelni. 

− popularyzacja założenia własnej działalności gospodarczej nie przemawia do młodych 

osób wchodzących na rynek pracy, ponieważ w ich przekonaniu, aby prowadzić własną 

firmę należy mieć w tym zakresie doświadczenie, a co więcej odpowiednie fundusze na 

jej rozpoczęcie.  

W oparciu o analizę danych uzyskanych w toku prowadzonego badania można 

wnioskować o tym, że:  

1) Należy zintensyfikować działania doradcze skierowane do młodych osób 

pokazujące im wymagania rynku pracy, co zwiększy szanse na umiejętnie obieranie 

przez nich własnej drogi kształcenia.  

2) W toku kształcenia należy młode jednostki uwrażliwiać na zapotrzebowania rynku 

pracy i zwracać uwagę na pożądane kierunki kształcenia.  

3) Godne zwrócenia uwagi jest wprowadzenie zmian w zakresie polityki zatrudnienia, 

przekładającej się na ograniczenie stosowania przez pracodawców wobec 

pracowników umów śmieciowych. 

4) Należy zwrócić uwagę na to, że młode osoby, o ile pracują, to wykonują pracę  

w oparciu o umowy śmieciowe (umowa o dzieło czy umowa zlecenie). 

5) Zdaniem osób do 30. roku życia, to co ich dyskredytuje w oczach potencjalnych 

pracodawców to brak doświadczenia zawodowego. 
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6) Sytuacja pozostawania bez pracy sprawia, że młodzi są skorzy podejmować pracę 

niezgodną z ich zainteresowaniami czy wykształceniem nawet za niższe niż tego 

oczekiwali wynagrodzenie.  

7) Zdecydowana większość absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni 

wyższych upatruje możliwość zwiększenia swoich szans na zalezienie pracy poprzez 

rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz poprzez  zdobywanie doświadczenia 

jeszcze podczas trwania nauki w szkole czy na studiach i angażowanie się w życie 

szkoły/uczelni. 

8) Popularyzacja założenia własnej działalności gospodarczej nie przemawia do 

młodych osób wchodzących na rynek pracy, ponieważ w ich przekonaniu, aby 

prowadzić własną firmę należy mieć w tym zakresie doświadczenie, a co więcej 

odpowiednie fundusze na jej rozpoczęcie. 
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3. PROCES KOMUNIKACJI W INSTYTUCJI 
PUBLICZNEJ ORAZ NAJCZĘSTSZE BARIERY  

OBNIŻAJĄCE JEGO JAKOŚĆ 

Aleksandra Żyła1 
 Joanna Sepioło2 

Streszczenie 

Istnienie i funkcjonowanie instytucji publicznych jest dla współczesnego człowieka  
i obywatela rzeczą trywialną, a jeszcze bardziej spowszedniałym zjawiskiem, które 
towarzyszy każdemu już od początku socjalizacji, jest proces komunikacji. Jego pierwotne 
znaczenie wyraźnie odbiega od dzisiejszego postrzegania komunikacji – chociażby  
z powodu rozwoju technologii, powszechności Internetu, a także pojawienia się nowych 
kanałów komunikacji oraz mediów społecznościowych. Powszechnie znany i spetryfi-
kowany społecznie negatywny obraz polskiej instytucji publicznej i jej pracowników ma 
swoje źródło między innymi w podstawowych, często występujących barierach, które 
zniekształcają proces komunikacji: plotkach, filtrach, barierach językowych. Posiadanie 
umiejętności skutecznego komunikowania się umożliwia wyeliminowanie tychże barier lub 
zmniejszenie ich skali w celu podwyższenia jakości świadczonych usług. 

Słowa kluczowe 

Instytucja publiczna, komunikacja, bariery, zasoby ludzkie, jakość. 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, adiunkt, praktyk. 
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Wstęp 

Proces komunikacji, choć zazwyczaj deprecjonowany, pełni niewyobrażalnie istotną 

rolę w ludzkiej egzystencji, a co za tym idzie, w funkcjonowaniu instytucji publicznych, 

będących miejscem pracy i spotkań wielu osób. Współcześnie komunikacja bardziej 

kojarzona jest z przekazem, transmisją, aniżeli z dzieleniem się czymś, wspólnotą czy 

komunią. W teorii komunikowania można odnaleźć ścisły związek pomiędzy komunikacją 

a kolejnym pochodzącym z łaciny pojęciem, jakim jest informacja (łacińskie informo 

oznacza kształtować, opisywać, informatio – wizerunek, pojęcie)3. Większość naukowców 

badających problem komunikacji omija jednak jednoznaczne definiowanie tego terminu, 

ze względu na jego przynależność do słów pierwotnych, nie dających się ściśle określić. 

Komunikację warunkuje wiele czynników, co z kolei znacząco wpływa na ogólną relację 

pomiędzy pracownikami, a w konsekwencji – na całą organizację. 

 

Najważniejsze cechy i właściwości procesu komunikacji 

Należy zaakcentować fakt, iż proces komunikacji międzyludzkiej charakteryzuje się 

złożonością, co jest konsekwencją zdywersyfikowanych form, obszarów i środków 

komunikowania się. Ustawiczny rozwój zaimplikował powstanie nowych specjalności, 

takich jak komunikacja społeczna czy wielokulturowa4. Przez swoje cechy, komunikacja 

odgrywa rolę strategiczną na wszystkich płaszczyznach zarządzania. Jej rzetelność jest 

jednym z wymogów sukcesu i powodzenia podjętych przedsięwzięć oraz zmian. Zarówno 

kierownicy, jak i pracownicy, potrzebują więc adekwatnych środków komunikacji  

i rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych. 

Niezwykle istotną właściwością komunikacji jest jej efektywność, uwarunkowana 

wieloma czynnikami. Polega ona na zgodności pomiędzy komunikatem wystosowanym 

przez nadawcę a tym przyjętym przez odbiorcę, następstwem jest wymiana myśli poprzez 

wystąpienie sprzężenia zwrotnego. Umożliwia ono nie tylko przyjęcie komunikatu,  

ale również jego zrozumienie, a w niektórych wypadkach modyfikację5. Komunikacja 

skuteczna może zajść, gdy jesteśmy w stanie osiągnąć najbardziej pożądane wyniki  

w określonych kontekstach. Znaczenie komunikatu jest odniesieniem do interpretacji 

niesionej wiadomości. Stosowność komunikacji jest zaś postępowaniem w sposób zgodny 

z zasadami i oczekiwaniami w określonym kontekście czy określonej sytuacji 

komunikacyjnej. 

                                                 
3  A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 29. 
4  I. Kominarec, E. Kominarecova, C. Lewicki, Komunikacyjne wymiary wielokulturowości, Wydawnictwo PWSTE, 

Jarosław 2013, s. 17. 
5  J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 110. 
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Omawiany proces jest również procesem społecznym, gdyż przebiega w konkretnym 

środowisku społecznym. Jest on także kontekstowy społecznie, bowiem określa go liczba  

i charakter uczestników: wyróżniamy proces interpersonalny, masowy, międzykulturowy, 

wielokulturowy itp. Związki pomiędzy dużą grupą ludzi, funkcjonujące dzięki procesowi 

komunikacji implikują powstawanie społeczności, a komunikacja jest bardzo ważnym 

czynnikiem w powstawaniu poczucia wspólnoty. Co więcej, różne formy komunikacji 

budują różne rodzaje społeczności. Proces komunikacji jest także kreatywny, co oznacza, 

że dzięki niemu powstają nowe pojęcia, poszerzają się możliwości przyswajania  

i przekazywania informacji, jak też wiedzy o rzeczywistości, która nas otacza. 

 

Części składowe procesu komunikacji między pracownikami  
w organizacji 

Odpowiednio wykształceni i posiadający określone kompetencje pracownicy są 

najbardziej dynamiczną częścią zasobów każdego przedsiębiorstwa czy organizacji, a są to 

zasoby, od wykorzystania których zależy w dużej mierze jej efektywność. Obecnie 

wymagania wobec menedżerów są bardzo wysokie, powinni oni posiadać duże 

umiejętności kierowania ludźmi, tworzenia przyjaznej atmosfery współpracy i współ-

działania, a także usprawniać proces komunikacji wewnątrz organizacji dla realizacji jej 

celów. Komunikacja w organizacji, szczególnie w sytuacji kryzysowej, powinna być 

rozumiana jako dialog, który charakteryzuje rzetelność, wiarygodność, uczciwość, 

konsekwencja i szacunek do rozmówcy6.  

Informacje, które niosą ze sobą komunikaty, są konieczne do porozumiewania się  

w organizacji. W postaci odpowiednio zmodyfikowanych danych mogą zostać 

informacjami zarządczymi, a następnie doprowadzić do podjęcia decyzji i rozpoczęcia 

działania. Efektywność w działaniu jest możliwa tylko wtedy, gdy zarządzający (np. 

menedżerowie) dysponują takimi informacjami o organizacji oraz jej otoczeniu, które mają 

odzwierciedlenie w rzeczywistości. O tym, że są one niezbędne każdemu pracownikowi 

świadczy fakt, iż stanowią jeden z bardzo istotnych aktywów w zasobach każdej instytucji. 

Istotną kwestią jest ich jakość oraz źródło ich proweniencji. Informacje, które dotyczą 

komunikacji (przekazu wiadomości między kadrą kierowniczą a pracownikami lub 

pomiędzy samymi pracownikami) pełnią niebagatelną rolę w zarządzaniu zespołami, 

zwiększania motywacji i zapewniania optymalnych warunków do kooperacji w grupach.  

Pracownicy wykazują największe zainteresowanie takimi informacjami, jak: 

zaistnienie zagrożenia redukcją bądź likwidacją zajmowanych przez nich stanowisk pracy, 

nowinki obejmujące zakres ochrony zdrowia, polityki socjalnej i emerytur, zmiany  

                                                 
6  M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka 

komunikowania się, Difin, Warszawa 2015, s. 15. 
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w wynagrodzeniach, bieżące trudności przedsiębiorstwa, zbyty, niedobory, ich przyczyny  

i środki zaradcze, właściciele firmy czy akcjonariusze, perspektywy rozwoju, kwestie 

związane z marketingiem. Są to czynniki warunkujące trwałość zatrudnienia, a także 

potencjalny wzrost zarobków czy możliwość zachowania pracy. Szczególną wagą 

odznaczają się również informacje dotyczące skutecznego funkcjonowania organizacji na 

rynku, tworzenia jej przyszłej wizji.  

Kierowanie jako element zarządzania jest ściśle związane z troską o właściwą 

komunikację, gdyż jej rola jest kluczowa we wszystkich jego aspektach, a szczególnie 

wzrasta w procesach wprowadzania zmian czy modyfikacji. Prawidłowa komunikacja jest 

gwarantem osiągnięcia pełnego sukcesu w toku różnych przedsięwzięć, gdyż ma 

decydujący wpływ na ich przebieg, a co za tym idzie, również powodzenie. Wyjątkowo 

ważna jest komunikacja w organizacji, w formułowaniu i przydzielaniu zadań, koordynacji 

zaplanowanych działań, prawidłowej łączności, motywacji, a także czerpania satysfakcji  

z osobistych i zespołowych osiągnięć.  

Istnieje ścisły związek pomiędzy percepcją i reagowaniem na informacje a sytuacją 

emocjonalną, sposobem zachowania się oraz motywacją. Biorąc udział w zadaniach 

realizowanych przez organizację, każdy pracownik pełni ściśle określoną rolę, do czego 

potrzebuje ściśle określonych informacji, które może przetwarzać samodzielnie bądź 

wymieniać z innymi. Prawidłowo przebiegający proces komunikacji jest czynnikiem, który 

scala organizację. W praktyce komunikowania się w instytucji stosuje się metodę „twarzą 

w twarz” w zarządzaniu bezpośrednim, która służy jako główna metoda komunikacji.  

Za efektywny sposób kierowania komunikacją uznaje się  przyjmowanie specjalistów  

w dziedzinie komunikacji na początku i w trakcie procesu, gdyż mogą oni pomóc  

w dokonaniu identyfikacji informacji, odpowiednim ich przekazaniu i pozyskaniu 

informacji zwrotnych od odbiorców. W każdej organizacji zalecane jest objaśnienie 

pracownikom zasad właściwej komunikacji, sformułowanie schematu odzwierciedlającego 

przekaz informacji, koordynowanie procesów komunikacji z personelem, zapewnienie 

pracownikom możliwości swobodnego wyrażania opinii oraz komunikacja z załogą  

w sposób jasny i uczciwy. 

 

Wzorce i sieci przekazu informacji w zespole 

Procesy komunikacji w zespole przebiegają według określonych wzorców.  

Do określania metod przekazywania lub wymiany informacji wśród członków organizacji 

służą sieci komunikowania się. Istnieją sieci ograniczone (scentralizowane) oraz otwarte 

(zdecentralizowane, luźne)7. Celem tych pierwszych jest zachęcenie pracowników do 

                                                 
7  M. Grzebyk, Kapitał ludzki i komunikacja w organizacji, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 117. 
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przekazywania informacji wyłącznie do bezpośredniego przełożonego. Dzięki temu 

umacnia się pozycja i władza kierowników wyższych szczebli, gdyż nie są oni przytłaczani 

niepotrzebnymi informacjami. Sieci te odznaczają się szybkością i efektywnością, co 

predestynuje je do udziału w zadaniach wymagających dużej precyzji. Z kolei sieci otwarte 

umożliwiają luźną wymianę komunikatów w obrębie całej grupy, a przełożony nie 

kontroluje tej wymiany. Mają one zastosowanie przy zadaniach bardziej złożonych.  

Do komunikowania się pomiędzy członkami grupy służą trzy podstawowe sposoby: 

komunikacja ustna, pisemna i niewerbalna8. Najczęściej występującym z powyższych 

trzech jest komunikacja ustna, przykładem mogą być zarówno formalne przemówienia, 

dyskusje, rozmowy, jak i nieformalne pogawędki czy plotki. Zaletą tej formy komunikacji 

jest duża szybkość przekazu komunikatów oraz szybko działające sprzężenie zwrotne, 

które umożliwia natychmiastową korektę przekazywanych treści lub ich uściślenie. 

Regularna komunikacja ustna jest uważana za najskuteczniejszą metodę przekazu  

i otrzymywania informacji na linii pracodawca – pracownik. Podstawowa wada tej metody 

to duże ryzyko zniekształceń komunikatu w sytuacji, gdy musi on przejść przez dużą 

liczbę osób, co obrazuje doskonale znana wszystkim zabawa w „głuchy telefon”.  

Z kolei komunikacja pisemna, która obejmuje listy, e-maile, notatki, zawiadomienia  

i wszelkie wiadomości w postaci zapisanych słów bądź symboli, umożliwia nadanie 

komunikatom postaci materialnej oraz czyni je sprawdzalnymi. Jeżeli jest przechowywany, 

wydrukowany lub w postaci elektronicznej, pozostaje do dyspozycji, co pozwala na jego 

późniejszą weryfikację w razie jakichkolwiek wątpliwości. O ile nie ma to tak wielkiego 

znaczenia przy krótkich komunikatach, w razie obszerniejszych i bardziej złożonych 

informacji jest szczególnie ważne. Pisemna postać umożliwia korzystanie z nich na 

każdym etapie realizacji działania, którego dotyczą. Kolejną zaletą jest większa staranność 

w doborze słów niż w wypowiedziach ustnych, co sprawia, że komunikaty pisemne 

powinny być z reguły lepiej przemyślane, bardziej logiczne i transparentne9. Sam proces 

pisania wymaga od piszącego większego zastanowienia i rozwagi, jak przekazać treści  

w formie pisemnej w sposób precyzyjny. Ujemną stroną komunikacji pisemnej jest jej 

czasochłonność w porównaniu do szybkich komunikatów werbalnych oraz brak sprzężenia 

zwrotnego. Nadawca wysyłając notatkę nie ma pewności, że dotrze ona do adresata,  

a nawet jeśli dotrze, nie wiadomo, czy zostanie zinterpretowana w sposób zgodny  

z oczekiwaniami nadawcy.W konsekwencji cały proces wydłuża się, a jego uczestnicy nie 

mają przekonania co do jego efektywności.  

Zagadnienie komunikacji nie byłoby kompletne bez wzięcia pod uwagę komunikacji 

niewerbalnej – mowy i pozycji ciała, gestykulacji, mimiki nadawcy i odbiorcy 

komunikatu, wzajemnych spojrzeń, intonacji i akcentowania słów, ekspresji uczuć, 

odległości pomiędzy rozmówcami.  

                                                 
8  S.P. Robbins, T.A. Judge, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012, s. 237. 
9  J. Arcimowicz, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, WUW, Warszawa 2010, s. 336. 
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Sieci informacji nieformalnych i plotek 

Należy zaznaczyć, iż w komunikacji interpersonalnej w organizacji zachodzą również 

interakcje o charakterze nieformalnym, na przykład wymiana opinii między pracownikami 

czy plotki. Jako sieć typową dla tego rodzaju przekazów wskazuje się tak zwaną 

winorośl10. W organizacjach spotykane są różne rodzaje winorośli, najpopularniejsze są 

dwa z nich. W pierwszym przypadku jedna osoba udostępnia jakąś informację wielu 

innym odbiorcom, którzy przekazują ją dalej lub pozostawiają dla siebie. W drugim zaś 

łańcuchu, zwanym łańcuchem kiści, jedna osoba przekazuje wiadomość wybranym 

osobom, których jest kilka. Następnie niektóre osoby przekazują ją dalej, inne zachowują 

dla siebie. Możliwa jest sytuacja, gdy winorośl przenika nawet całą organizację, 

niekoniecznie odpowiadając formalnym drogom komunikacji. Choć są to łańcuchy 

nieformalne i niemożliwe do usunięcia, zarządzający mają możliwość częściowego ich 

kontrolowania.  

Rzetelna i otwarta komunikacja w zespole oraz szybkie reagowanie na przekaz 

wiadomości niezgodnych z prawdą, pozwala na minimalizację szkód wyrządzonych przez 

na przykład plotkowanie. Istnieją sytuacje, w których funkcjonowanie winorośli  

w organizacji może być zaletą i źródłem informacji dla menedżera, a dzięki temu 

usprawniać proces podejmowania decyzji i styl kierowania. 

 

Bariery dla komunikacji w instytucji publicznej 

Pomimo istnienia wielu elementów i struktur sieci komunikacyjnych, efektywna 

komunikacja interpersonalna może zostać opóźniona bądź zniekształcona przez różnorakie 

przeszkody, zarówno ze strony nadawcy, jak i odbiorcy. Trudności te niejednokrotnie 

bywają nieuniknione, gdyż komunikacja jest procesem złożonym i skomplikowanym. 

Jako jedną z nich można wymienić filtrowanie, czyli zamierzoną manipulację 

wiadomością przez nadawcę w celu przedstawienia jej odbiorcy w innym, lepszym 

świetle11. Przykładem filtrowania informacji przez pracownika jest mówienie 

przełożonemu tego, co chce usłyszeć, np. po to, aby się mu przypodobać czy sprawić mu 

przyjemność. Przyczyną takiego postępowania może być również lęk przed przekazaniem 

złej wiadomości i jej konsekwencjami. Jest to przyczyną zniekształceń treści 

przekazywanego komunikatu. Do filtrów komunikacji zaliczamy między innymi tak zwane 

filtry uwagi, które są fizycznymi przeszkodami dla skutecznego komunikowania się12. 

                                                 
10  J. Penc, op. cit., s. 120. 
11  S.P. Robbins, op. cit., s. 248. 
12  B. Kozyra, Komunikacja bez barier. Jak rozumieć i być rozumianym, MT Biznes, Warszawa 2019, s. 54. 
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Takim filtrem może być hałas, przerywanie, ograniczony czas, czy też niesprzyjające 

komunikacji okoliczności, warunki, otoczenie. 

Z kolei selektywność percepcji odbiorcy powoduje jego tendencyjność, w następstwie 

czego postrzeganie przez adresata staje się wybiórcze. Dekodując komunikaty odbiorca 

kieruje się własnymi zainteresowaniami i oczekiwaniami, działa na podstawie przeżytych 

doświadczeń, motywacji, swoich potrzeb i cech osobowości. W takiej sytuacji człowiek, 

niezależnie od zajmowanego stanowiska, będzie dostrzegać u innych reprezentowane przez 

siebie priorytety dotyczące pracy zawodowej, nawet jeżeli faktycznie u nich nie występują. 

Każdy człowiek posiada indywidualne spektrum informacji, które jest w stanie 

przetworzyć. Jeżeli ta zdolność zostanie przekroczona przez ilość lub obszerność 

informacji, nad którymi pracujemy, wówczas pojawia się przeciążenie informacyjne. 

Rozwój cywilizacji, który przyniósł ze sobą nowinki technologiczne, a co za tym idzie 

komunikatory, programy, e-maile oraz dużą ilość nowej wiedzy, może przyczyniać się do 

zwiększenia ryzyka wystąpienia przeciążenia informacyjnego u pracowników na 

stanowiskach kierowniczych i nie tylko. Takie przytłoczenie informacjami często skutkuje 

ich wybiórczym traktowaniem, pomijaniem, odkładaniem na później lub zapominaniem, 

gdyż z powodu ich ilości i szczegółowości, nie jest możliwe odpowiednie zareagowanie na 

każdą z nich. W konsekwencji dochodzi do utraty części pozyskiwanych wiadomości,  

a jednocześnie do obniżenia efektywności procesu komunikacji. 

Przeszkodą w skutecznej komunikacji są również sądy emocjonalne, które wydają 

odbiorcy w sytuacjach, gdy kierują nimi skrajne emocje, takie jak gniew, zazdrość, 

niepokój czy depresja. Takie silne emocje mogą powodować tymczasową utratę zdolności 

obiektywnej oceny odbieranych informacji, a niekiedy również prowadzić do wystąpienia 

reakcji obronnych lub agresywnych. 

Pracownicy wyczuwający negatywne reakcje emocjonalne swojego kierownictwa  

w odpowiedzi na popełnione przez siebie błędy lub zgłaszane trudności, będą celowo 

zniekształcać wysyłane komunikaty lub zaczną unikać komunikacji13. Z tego powodu 

konieczne jest wprowadzenie do organizacji atmosfery otwartości, wzajemnego zaufania, 

chęci do dialogu i racjonalnego postępowania. Kierownik dobrze znający siebie i swoje 

nastroje, powinien również poznać sposoby, w jakie reagują na nie podwładni. Pomoże to 

zgłębić przyczyny i przejawy reakcji emocjonalnych  wśród pracowników oraz opracować 

skuteczne metody radzenia sobie z nimi.  

Jak wykazano, pewien odsetek społeczeństwa odczuwa lęk przed komunikacją – 

paraliżujący niepokój komunikacyjny. Nie objawia się on znajomą dla większości ludzi 

tremą przed publicznym zabraniem głosu czy wygłoszeniem przemówienia, lecz reakcjami 

znacznie poważniejszymi, które mogą mieć wpływ na różne odmiany technik stosowanych 

w komunikacji. Osoby dotknięte tym lękiem, mogą mieć ogromne trudności bądź 

                                                 
13  M. Grzebyk, op. cit., s. 116. 
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odczuwać skrajny niepokój przed komunikacją werbalną, niewerbalną albo jedną i drugą. 

Może być on przejawem nieśmiałości lub skutkiem niskiego poczucia własnej wartości. 

Niezależnie od źródła, lęk ten może być przyczyną obniżenia skuteczności komunikacji 

poprzez unikanie jej różnorakich form przez pracowników organizacji. Przykładem może 

być skrajne napięcie i niepokój w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie rozmowy 

telefonicznej. Ze strachu przed nią, pracownicy mogą wybierać inne, mniej odpowiednie  

i szybkie środki komunikacji. 

W skutecznym i prawidłowym procesie komunikacji konieczne jest, aby obie strony 

poświęcały proporcjonalną ilość uwagi rozmówcy, samemu sobie oraz treści 

przekazywanej informacji14. Gdy ta proporcja zostanie zaburzona, a jedna ze stron zbytnio 

koncentruje się na jednym z powyższych aspektów, wówczas powstają trudności  

w osiągnięciu zamierzonego celu, który obrano przed nawiązaniem interakcji. 

 

Bariery dotyczące języka i kultur 

Język, którym się posługujemy, może zawierać w sobie wiele znaczeń, inaczej 

interpretowanych przez różnych ludzi. Różnice w ich definiowaniu mogą zależeć od wieku 

czy kontekstu. Każdy człowiek, używając danego języka, dokonuje jego modyfikacji, 

posługuje się nim w swój własny, zindywidualizowany sposób. Problemem w komunikacji 

pomiędzy członkami organizacji może być w tym wypadku nieznajomość żargonu bądź 

stopnia modyfikacji języka przez innego pracownika. Dzieje się tak, ponieważ bardzo 

często nadawca wiadomości wychodzi z założenia, iż używane przez niego terminy mają 

takie samo znaczenie dla obu stron komunikatu, a założenie to często okazuje się błędne. 

Wyróżniono cztery podstawowe przeszkody dotyczące trudności językowych  

w interakcjach międzykulturowych: 

1) Bariery spowodowane semantyką (znaczeniem słów i symboli) – dla różnych ludzi, 

a szczególnie pochodzących z różnych kultur, słowa mogą znaczyć co innego. Poza 

tym, w niektórych językach czy grupach etnicznych nie można dokonać translacji 

pewnych terminów czy idiomów. 

2) Bariery mające źródło w konotacjach słów – niektóre wyrażenia i zwroty mogą być 

mylące dla ludzi mówiącymi różnymi językami, co może znacznie utrudniać 

negocjacje lub współpracę między firmami międzynarodowymi, czy też takimi  

o niejednolitej strukturze pracowników. 

3) Bariery mające podłoże w różnicach w sposobie i stylu komunikowania się –  

w niektórych kulturach przeważa styl formalny, a w niektórych nieoficjalny. 

                                                 
14  M. Wasilewicz, Komunikacja interpersonalna – klucz do dialogu z drugim człowiekiem, Informator Ośrodka Wsparcia i 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Studentów UR, 2011, s. 8. 
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Bardziej swobodne wypowiadanie się w sytuacji, gdy narzucony jest styl formalny, 

może być przyczyną niezrozumienia i konsternacji. 

4) Bariery spowodowane różnicami w postrzeganiu – przedstawiciele różnych narodów 

i języków mają w pewnym sensie inny sposób percepcji. Niektóre narody mają 

wiele określeń na jedno zjawisko, podczas gdy w innych to zjawisko nie występuje 

lub istnieje ubogie w tej dziedzinie nazewnictwo15. 

Za jedną z podstawowych barier można uznać również zaburzoną koncentrację uwagi 

u jednej ze stron komunikatu. Jak wiadomo, niemożliwa dla nadawcy jest całkowita 

kontrola i zmuszenie odbiorcy do pełnego skupienia uwagi na wysyłanym przekazie. 

Nierzadko zdarza się, że odbiorcy zamiast na komunikacji, koncentrują się na 

czynnościach lub sprawach nieadekwatnych w danym momencie (na przykład podczas 

narady przeglądają prasę). 

 

Skuteczne słuchanie kluczem do efektywnej komunkacji 

Prawidłowe słuchanie powinno polegać na próbie przeanalizowania i zrozumienia 

intencji nadawcy bez uprzedniego zakładania, że wiemy, co dana osoba chce nam 

przekazać. Powinno być także aktywne i opierać się na uważności16. 

Istnieje wiele przeszkód stojących na drodze efektywnego słuchania. Może być to na 

przykład ciągłe porównywanie zajmowanych stanowisk i sytuacji, „czytanie w myślach” 

rozmówcy, obmyślanie swojej następnej wypowiedzi w trakcie słuchania, przerywanie, 

wybiórcze słuchanie, rozkojarzenie, negatywne osądy (stygmatyzacja), sarkazm, 

uszczypliwość, nieumiejętność przyznania się do błędu, zmiana tematu czy krytyka 

niedogodności niezwiązanych z treścią komunikatu17. Wszelkie osądzanie powinno mieć 

miejsce dopiero po uważnym wysłuchaniu przekazu i ocenie niesionej przez niego treści. 

Każdy powinien kierować się tą zasadą, aby kontrolować odruchowe formułowanie 

osądów jeszcze przed rozpoczęciem konwersacji. 

Aby słuchać prawdziwie, nie należy tylko i wyłącznie skupiać całą uwagę na 

interlokutorze i milczeć. Należy przede wszystkim kierować się intencją zrozumienia 

drugiej osoby, zainteresowania się treściami zawartymi w jej wypowiedzi. Bardzo istotna 

w skutecznym słuchaniu jest właśnie sama chęć, zamiar. Uważne wysłuchanie rozmówcy 

jest jedyną drogą do zrozumienia jego komunikatu w pełni, zgodnie z pierwotnym 

zamiarem nadawcy.  

Skuteczne i kompletne wysłuchanie skierowanej do nas wypowiedzi jest o wiele 

łatwiejsze, gdy dobrze się bawimy, chcemy się czegoś dzięki temu nauczyć lub zwyczajnie 

                                                 
15  S.P. Robbins, op. cit., s. 251. 
16  B. Rzepka, Efektywna komunikacja w zespole, Edgard, Warszawa 2012, s. 24. 
17  Ibidem, s. 41-42. 
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rozmowa sprawia nam przyjemność i dobrze się układa. Jednak bardzo często zdarza się, 

że nie jesteśmy szczerzy jako słuchacze i tylko udajemy zainteresowanie drugą osobą  

i tym, co ma do powiedzenia, a robimy to dla osiągnięcia własnych celów, 

wyeksponowania słabych stron rozmówcy i argumentów świadczących przeciwko niemu. 

Jest to opresyjne zachowanie, które zaburza prawidłowy przepływ informacji, gdyż 

słuchanie ogranicza się do przeczekania wypowiedzi drugiej strony, aby w końcu 

zaatakować. 

Barierą dla skutecznego porozumiewania się jest także domyślanie się, szukanie 

drugiego, ukrytego sensu w tym, co ktoś mówi, a także lekceważenie jego słów na rzecz 

ogólnie panującej opinii na jego temat, czy też jego reputacji. W takiej sytuacji osoba 

słuchająca nie jest obiektywna, nie stara się w sposób naturalny przyjąć przekazywanych 

informacji, lecz doszukuje się „prawdziwych”, według niej, myśli i uczuć u towarzysza  

w rozmowie, zakłada, z góry, że wie, co dana osoba o niej myśli18. 

Ciekawym utrudnieniem dla procesu komunikacji jest zastępowanie słuchania 

przygotowywaniem kolejnej wypowiedzi, czy też odpowiedzi na potencjalne pytanie. 

Objawia się to udawaniem zainteresowania, podczas gdy w umyśle opracowuje się już 

następujące po sobie sekwencje odpowiedzi. Uniemożliwia to skuteczne porozumienie się, 

gdyż nie ma czasu na koncentrację na odbywającej się konwersacji.  

Podobnie dzieje się, gdy usłyszane treści wywołują cały łańcuch skojarzeń, 

wspomnień, które uniemożliwiają uważne słuchanie. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy 

słuchający jest zmęczony, znużony rozmową lub zniecierpliwiony, a skupienie się na 

wysłuchaniu drugiej osoby wymaga wtedy większego wysiłku. 

Często, aby zjednać sobie kogoś bez względu na poglądy, ludziom zdarza się 

bezmyślne potakiwanie, zgadzanie się, potwierdzanie każdego wypowiedzianego przez 

drugą stronę zdania, tak naprawdę bez większego zaangażowania i dokładnego 

przeanalizowania jej słów. Celem takiego zachowania jest uchodzenie za osobę 

wspierającą, miłą, a także realizacja określonych celów. To kolejna bariera, która utrudnia 

odbywanie się właściwego procesu komunikacyjnego. 

 

Niedoinformowanie jako bariera,  
a jednocześnie konsekwencja 

Niedoinformowanie to nieposiadanie wystarczającej ilości informacji niezbędnych do 

prawidłowego i skutecznego działania. Skutkiem niedoinformowania jest nieobeznanie  

w istotnych kwestiach, niezauważanie zmian, wprowadzanych nowości, działanie według 

starszych, nieaktualnych metod, a w konsekwencji – obniżenie wydajności. Niedopatrzenia 

                                                 
18  M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2019, s. 297. 
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i nieprawidłowości w decyzjach podejmowanych przez osoby pracujące na stanowiskach 

kierowniczych przejawiają się organizowaniem zbyt małej ilości narad, nieuświadamia-

niem pracowników oraz deprecjonowaniem wagi atmosfery. Z kolei pośród pracowników 

często zdarzają się plotki, nie posiadają oni wystarczającej wiedzy o sposobach 

komunikacji, a przekazując niesprawdzone i niepewne informacje, przyczyniają się do 

rozsiewania dezinformacji.  

Wykorzystując diagram Ishikawy, zobrazowano przykładowe bezpośrednie 

przyczyny niedoinformowania w instytucji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Rozważenie przyczyn niedoinformowania wśród pracowników za pomocą 
diagramu Ishikawy. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zmierzając do usprawnienia sposobu funkcjonowania procesu komunikacji w insty-

tucjach publicznych, należy przedsięwziąć odpowiednie środki. Przede wszystkim, 

kierownictwo powinno podjąć decyzje adekwatne do sytuacji i wniosków, które płyną  

z analizy okoliczności: zwiększyć częstotliwość organizowanych zebrań i spotkań 

plenarnych, organizować szkolenia dla pracowników z zakresu sprawnej komunikacji, 

informacji zwrotnej oraz rozwoju, przeszkolić pracowników z umiejętności korzystania  

z dobrodziejstw Internetu i jego zasobów. Powinno to przynieść wymierne korzyści, 

polepszając sprawność komunikowania się pomiędzy pracownikami, a co za tym idzie, 

wpływając konstruktywnie na ogólną sytuację w instytucji i jej efektywność. 
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Zakończenie 

Faktem coraz częściej podkreślanym przez menedżerów, coachów, czy doradców 

biznesowych jest ogromne znaczenie posiadania umiejętności skutecznego 

komunikowania się. Umożliwia to osiąganie zamierzonych celów, owocną współpracę  

z innymi, rozwój kariery i ogólnie satysfakcjonujące życie. Osoby, które posiadły tę ważną 

umiejętność, której można się nauczyć, są dobrymi i skutecznymi współpracownikami, 

potrafią pracować w grupie, a dzięki temu, że unikają niedomówień i niejasnych sytuacji, 

są również cenionymi pracownikami. W przypadku instytucji publicznych, wszelkie 

nieścisłości mogą skutkować niewłaściwym wypełnieniem obowiązków, co bywa przez 

petentów postrzegane jako brak kompetencji, a to często nie jest zgodne z prawdą.  
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4. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  
W DOBIE INTERNETU 

Joanna Olszowy1 
Artur Kucwaj2 

Streszczenie 

Współczesna gospodarka ulega ogromnym i wielopłaszczyznowym zmianom. Dzięki 
kreatywnym i innowacyjnym pomysłom znaczna część usług odbywa się automatycznie  
z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Nowoczesne rozwiązania pozwalają 
skutecznie prowadzić biznes, rozwijać zainteresowania, a nawet zdobyć nowe kwalifikacje 
bez wychodzenia z domu. Wszystko to wyznacza powstanie i rozwój e-zarządzania. 
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak innowacyjność za pośrednictwem Internetu 
wpywa na poszczególne sektory gospodarki. W skali całej gospodarki innowacyjność 
uważana jest za jeden z głównych czynników konkurencyjności oraz warunek do osiągania 
rozwoju społeczno gospodarczego. 

Słowa kluczowe 

Postęp technologiczny, Internet, wirtualna organizacja, e-zarządzanie, e-usługi, e-biznes, 
e-szkolnictwo, e-zdrowie, społeczeństwo elektroniczne, handel elektroniczny, administra-
+cja elektroniczna, bankowość elektroniczna, marketing internetowy. 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, asystent, praktyk. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER 
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Wprowadzenie 

Od kilku już dekad innowacje stanowią bardzo ważny obszar badań światowych 

ekonomistów. W ostatnich kilkunastu latach zauważalne jest także rosnące 

zainteresowanie tym zjawiskiem wśród polskich naukowców. Główny powód popularności 

powyższej tematyki wynika ze znaczenia innowacji dla gospodarki. W skali 

makroekonomicznej innowacje uważane są za jeden z głównych czynników wzrostu 

gospodarczego. W perspektywie mikroekonomicznej wprowadzanie innowacji pozwala 

m.in. obniżać koszty produkcji, podnosić jej jakość, poszerzać asortyment oferowanych 

wyrobów, lepiej zaspokajać potrzeby konsumentów, szybciej reagować na zmiany 

oczekiwań nabywców, zmniejszać zużycie surowców i energii, obniżać szkodliwość 

ekologiczną produkcji, podnosić bezpieczeństwo pracy3. 

Postęp technologiczny przyczynia się do wprowadzania innowacyjnych zmian, które 

pozwalają na zdecydowanie szybszą, tańszą i coraz lepszą produkcję dóbr oraz 

świadczenie usług. Dynamika zmian otoczenia sprawia, że współczesne organizacje są 

zobligowane do sprawnego wykorzystywania wszelkich możliwości, uskuteczniających 

prowadzenie działalności4. Obecnie jedną z najważniejszych opcji, dających daleko idące 

perspektywy jest Internet (ogólnoświatowa sieć komputerowa). Sieć postrzegana jest jako 

jedno z najsprawniejszych narzędzi, umożliwiających lawinowe pozyskiwanie cennych 

informacji. Powszechny dostęp do Internetu rewolucjonizuje zarówno gospodarkę, sposób 

komunikacji jak i upowszechnianie wiedzy. Internetowi i nowym technologiom 

zawdzięczamy możliwość szybszego pokonywania barier dzielących nas z bardziej 

rozwiniętymi państwami. Wiele wskazuje na to, że jego wpływ na światową gospodarkę 

wciąż będzie rosnąć. Internet pozwolił na liczne udoskonalenia na poziomie gospodarstwa 

domowego, przedsiębiorstw5. 

 

E-zarządzanie i wirtualna organizacja 

W dobie gospodarki elektronicznej (e-gospodarki) mówi się o e-zarządzaniu  

i o e-menedżerach. E-zarządzanie to nowa jakość zarządzania ukierunkowana na 

wspomaganie działalności pracowników organizacji, jej właścicieli oraz tych, do których 

jest zaadresowana działalność organizacji. E-menedżera w nowej elektronicznej 

gospodarce czekają większe i liczniejsze wyzwania niż w „starej” gospodarce. 

                                                 
3  R. Stanisławski, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorw w Polsce  

w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 5. 
4  R. Stanisławski, Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 3, s. 7. 
5  T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2010, s. 5. 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

57 

Wirtualna organizacja jest typem organizacji, który powstał dzięki zaawansowanym 

technologiom informatycznym i globalnym sieciom teleinformatycznym. Jest to 

organizacja pozbawiona typowych struktur fizycznych (budynków, personelu, aktów 

normatywnych) i stałego zarządu, ale funkcjonująca w realnym świecie Organizacja 

wirtualna stanowi tymczasowo utworzoną sieć niezależnych jednostek – dostawców, 

odbiorców, a nawet niedawnych konkurentów – połączoną za pomocą elektronicznej sieci 

komputerowej w celu wzajemnego udostępniania sobie rynków6. Także organizacje łączą 

się ze sobą po to, aby uzyskać efekt synergii. Organizacja wirtualna działa 

w cyberprzestrzeni, a jej funkcjonowanie wymaga istnienia sieci komputerowej.  

Rozwiązywanie problemów związanych z działalnością organizacji (e-organizacji) na 

rynku elektronicznym (e-rynku) wymaga konieczności modyfikacji tradycyjnych metod 

zarządzania, mogącym sprostać bardziej złożonym układom i procesom.  

Proces e-zarządzania, tak jak i środowisko e-organizacji, osadzony jest w środowisku 

informatycznych sieci komputerowych i na tym właśnie polega specyfika e-zarządzania. 

 

E-usługi  

E-usługi to usługi oferowane za pomocą Internetu. Dzięki stronom internetowym oraz 

zaawansowanej technologii, e-usługi mogą odbywać się zupełnie bez udziału osób 

fizycznych. 

Usługi dostarczane w sposób zdalny mogą być oferowane za pomocą nie tylko 

Internetu, ale również przez telefony komórkowe, tablety czy telewizję zarówno cyfrową 

jak i satelitarną przy użyciu systemów informatycznych.  

Determinantą usług zdalnych jest to, że usługi zdalne są świadczone samoczynnie, 

czyli bez udziału lub z mocno ograniczonym udziałem usługodawcy. E-usługi świadczone 

są niezależnie od lokalizacji usługodawcy i usługobiorcy co sprawia, że mogą ich dzielić 

spore odległości, a to nie wpłynie na jakość usługi.Usługi te są również świadczone  

o każdej porze dnia/tygodnia nie ma w tym miejscu godzin otwarcia, czy dni wolnych od 

pracy7. 

E-biznes 

Poważnego i stabilnego znaczenia nabiera współcześnie rozwój e-biznesu. E-biznes 

(zwany także biznesem elektronicznym lub cyberbiznesem)  został wdrożony przez 

przedsiębiorstwo IBM w 1995 roku. Opiera się na metodzie prowadzenia przedsię-

                                                 
6  J. Penc, Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych 

w Łodzi, Łódź 2008, s. 591. 
7  K. Batko, G. Billewicz, E-usługi w biznesie i administracji publicznej, Studia Ekonomiczne, nr 136, 2013, s. 48. 
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biorstwa, przy wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych, a dokładniej mówiąc – 

aplikacji internetowych. Wszystkie transakcje wykonywane są online, a przedmiotem 

handlu jest informacja.  

W Polsce słowo e-biznes jest używane zamiennie z określeniem e-handel czy  

e-commerce. Pojęcie e-biznes zawiera w sobie bardzo szerokie znaczenie, z którym łączą 

się ogólne zagadnienia: „handlu elektronicznego (e-commerce), elektronicznego 

przedsiębiorstwa (e-enterprise), elektronicznej gospodarki (e-economy), a nawet 

elektronicznego społeczeństwa (e-society), czy elektronicznego rządu (e-government), jak 

również bardziej szczegółowe, takie jak: e-banking czy e-learning”8.  

Obecnie biznes elektroniczny rozrósł się na szeroką skalę i coraz więcej 

przedsiębiorców na rynku sięga po to rozwiązanie. Następuje rozwój wielu niespotykanych 

wcześniej form współpracy. Szczególnie atrakcyjne wydają się w tym zakresie: sposób, 

czas i szeroki wymiar komunikacji między przedsiębiorcami, producentami, 

dystrybutorami i odbiorcami produktów oraz usług. Na poziomie zarządzania e-biznes 

umożliwia prowadzenie działalności w oparciu o nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. 

Korzystanie z nich umożliwia: poszerzenie rynku odbiorców, uelastycznienie współpracy  

z grupą klientów i partnerami zewnętrznymi, prowadzenie niezbędnych badań 

marketingowych i analiz rynkowych, kreowanie nowych produktów, wprowadzanie ich na 

rynek wraz wcześniejszą promocją, prowadzenie telekonferencji, płynne przesyłanie 

dokumentów, zawieranie umów i kontraktów, badanie rynku konkurencji.  

Handel poprzez medium Internetu nie tylko jest rodzajem ogólnego pojęcia handlu, 

ale jest ściśle związany także z zagadnieniami marketingu oraz narzędziami 

informatycznymi. W porównaniu z handlem tradycyjnym, e-commerce charakteryzuje się 

zauważalnymi różnicami zwłaszcza w dokumentacji, komunikacji z klientami, sposobach 

płatności, dostawy i sprzedaży9. 

Innowacje są motorem napędowym współczesnej gospodarki. Niezależnie od formy 

prowadzonej działalności, e-biznes ma na celu przeniesienie tradycyjnego modelu 

biznesowego do przestrzeni wirtualnej. Otwartość wobec nowej rzeczywistości oraz 

umiejętność wykorzystania możliwości, jakie stwarza Internet, staje się dla wielu firm 

kluczem do sukcesu, drogą rozwoju, a przede wszystkim warunkiem do przetrwania na 

(wciąż zmieniającym się) rynku10. 

 

                                                 
8  K. Ołpiński., E-Biznes– Istota i zakres zastosowań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. „Ekonomiczne 

Problemy Usług”, nr 68, Szczecin 2011, s. 83. 
9  J. Banasikowska, B. Pleban, Systemy handlu elektronicznego, [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Strategie i modele 

gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 101. 
10  E. Wolman, Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w perspektywicznej, innowacyjnej polityce gospodarczej 

państwa. „Gazeta Innowacje”, nr 9, 2001. [dostęp 16.11.2020] http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje9/strona1.htm 
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Społeczeństwo elektroniczne  

Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne 

konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psychicznej, 

kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką 

wymagają przemyślenia, o czym świadczą toczące się dyskusje o prawnym ujęciu usług 

związanych z ICT, zaczynając od elektronicznych, przez informatyczne, teleinformaty-

czne, kończąc na typowo internetowych. Pojawiają się nowe mechanizmy, których 

ekonomiści nie potrafią jednoznacznie zaliczyć do dóbr lub usług11. 

E-society opiera się i zależy od rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), 

która zapewnia interakcję między uczestnikami społeczeństwa elektronicznego 

w akceptowalny i namacalny sposób. Rozwój wirtualnej rzeczywistości, a co za tym idzie, 

e-society opiera się na doskonaleniu i równoważeniu metod interakcji uczestników, sprzętu 

niezbędnego do takiej interakcji, prezentacji treści oraz wysiłku wymaganego do rozwoju 

i utrzymania. Dalszy rozwój i wyzwania e-society zależą od wykorzystania nowych 

technologii i Internetu we wspieraniu inteligentnych mediów i inteligentnych usług 

informacyjnych. 

 

E-commerce 

Handel elektroniczny (E-commerce) to rodzaj handlu obejmujący zakup i sprzedaż 

towarów oraz usług, wykorzystujący sieć internetową jako środek wymiany pomiędzy 

kupującymi a sprzedającymi12. Ze względu na globalny zasięg sieci internetowej istnieje 

możliwość dotarcia do konsumentów na całym świecie. E-commerce to obszar działalności 

przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, gdyż stanowi potencjalne źródło 

generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych, jak i dla tych, które 

traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów13. 

Ze względu na podmioty biorące udział w handlu elektronicznym wyróżnia się: 

1. handel elektroniczny pomiędzy firmami (B2B, ang. Business to Business), 

2. handel elektroniczny pomiędzy firmą a konsumentem (B2C, ang. Business to 

Customer), 

3. handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą (C2B, ang. Customer to 

Business), 

4. handel elektroniczny pomiędzy konumentami (C2C, ang. Customer to Customer). 

                                                 
11  https://merlin.pl/cyfrowe-spoleczenstwo-w-elektronicznej-gospodarce-pdf-artur-borcuch/6527467/ [dostęp 14.11.2020]. 
12  B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce, Oficyna Wydawnicza BRANTA Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 79. 
13  R. Angryk, E-gospodarka, [w:] E. Kolbusza, W. Olejniczak, Z. Szyjewski (red.), Inżynieria systemów informatycznych  

w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005, s. 19. 
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Typologie handlu elektronicznego ze względu na jego podmioty i przedmioty 

przedstawiono na rysunku 1 

 

 

Rys. 1. Typologia handlu elektronicznego ze względu na jego podmioty i przedmioty 
Źródło: opracowanie własne na postawie  B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce,  

Oficyna Wydawnicza BRANTA Bydgoszcz Łódź 2002, s. 79- 81. 

 

Rozpowszechnioną formą handlu elektronicznego są: sklepy internetowe, portale 

aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe. Przedsiębiorstwa oraz instytucje korzystają także  

z platform przetargowych lub transakcyjnych. Nad tradycyjnymi placówkami handlowymi 

górują one dostępnością, bogactwem asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej 

ilości informacji (popartych zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produktów) 

oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności. 

Handel elektroniczny charakteryzuje multimedialny sposób tworzenia bazy danych 

zamiast dokumentacji papierowej oraz elektroniczne drogi przekazu informacji. Cechuje 

go stała interakcja między partnerami i przejrzystość, jawność transakcji, dzięki czemu 

możliwa jest eliminacja części pośredników. Dzięki oprogramowaniu analizującemu 

dokonywane zakupy i śledzącemu wędrówki internautów po witrynie przedsiębiorstwo 
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może poznać ich preferencje. Pomaga to szybciej reagować na potrzeby rynku  

i dostosowywać ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów14. 

 

Handel elektroniczny a COVID-19  

COVID-19 wstrząsnął gospodarką na całym świecie. Ograniczenia związane 

z zaistniałą sytuacją spowodowały spadek sprzedaży detalicznej we wszystkich grupach 

produktów i usług. Jak podał Główny Urząd Statystyczny – sprzedaż detaliczna w cenach 

stałych  w kwietniu spadła o 22,9% rok do roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano 

spadek o 12,3%. Nastąpił jednak wzrost sprzedaży detalicznej przez Internet o 27,7%.  

Na rysunku 1 zaprezentowano typologię  handlu elektronicznego. 

 

 

Wykres 1. Typologia handlu elektronicznego ze względu na jego podmioty i przedmioty 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 22.05.2020). 

 

W momencie, gdy na świecie panuje pandemia COVID-19, od społeczeństwa 

oczekuje się zachowania dystansu społecznego i pozostania w domu, a co za tym idzie, 

stwarza się idealne warunki do robienia zakupów online. Rozwój pandemii COVID-19  

i związane z nim obostrzenia społeczno-gospodarcze zrewolucjonizowały zwyczaje 

                                                 
14  B.Gregor, B. Gotwald-Feja, A. Łaszkiewicz, E-commerce a zachowania konsumentów, [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), 

Zachowania konsumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 11. 
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zakupowe Polaków. W trosce o swoje bezpieczeństwo i zdrowie konsumenci przenieśli 

znaczną część zakupów do sieci. 

Ta nagła zmiana preferencji spowodowała, że sklepy funkcjonujące w oparciu o kanał 

e-commerce odnotowały wyraźne wzrosty sprzedaży, a te tradycyjne częściowo 

zdecydowały się na rozwój kanału sprzedaży on-line. To pokazuje, że tak zwana 

wielokanałowość sprzedaży jest coraz bardziej istotną cechą handlu. Ciekawym 

zjawiskiem jest zmiana zachowań konsumentów w sklepach internetowych. Przed 

pandemią można było zaobserwować, że większa liczba osób odwiedzających sklepy 

internetowe wyłącznie przegląda dostępne tam towary. Jednak pod koniec marca i przez 

większą część kwietnia liczba osób robiąca zakupy w sklepach znacznie przewyższyła 

liczbę osób przeglądających ofertę sklepów. Handel elektroniczny, podobnie jak handel 

detaliczny, jest sektorem na który wpływ mają konsumenci i ich preferencje. Wraz  

z pandemią ewolucja handlu elektronicznego znalazła się w centrum uwagi, ponieważ inne 

sposoby na zrobienie zakupów stały się w zasadzie niedostępne. Dzięki temu jesteśmy  

w stanie dostrzec pewne wyraźne preferencje i trendy, których nie można ignorować. 

Wraz z otwieraniem gospodarki zakupy internetowe straciły nieco na popularności. 

Mimo to okres największych obostrzeń unaocznił konsumentom wygodę i bezpieczeństwo 

związane z zakupami w sieci, a przedsiębiorcom wskazał na istotność tego kanału 

sprzedaży i konieczność dalszego jego rozwoju. Okres pandemii skłonił detalistów do 

rozpoczęcia szybkiej transformacji cyfrowej i tym samym dostosowanie się do realiów  

i nowych przyzwyczajeń zakupowych klientów. Konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa, zarówno konsumentów, jak i sprzedających, stanowi zupełnie nowe 

wyzwanie dla rynku. Detaliści mogą temu sprostać za pomocą innowacji technologicznych 

wdrażanych w ostatnich latach, raczej z myślą o wzroście wydajności i ograniczaniu 

kosztów, aniżeli obostrzeniach związanych z pandemią15.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę konkurencyjności będą inwestycje 

w innowacje technologiczne, jak również umiejętność elastycznego reagowania na 

zmieniające się otoczenie rynkowe i preferencje zakupowe konsumentów. Należy 

przypuszczać, że rynek e-commerce będzie w najbliższych latach rozwijał się 

zdecydowanie szybciej, niż tradycyjny rynek detaliczny. 

 

E-marketing 

E-marketing to forma marketingu stosowana w Internecie w celach reklamowych, 

prowadzących do sprzedaży dóbr oraz usług. Przykładami są różnego rodzaju reklamy, 

                                                 
15  J. Skorupska , E-commerce. Strategia, zarządzanie, finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 14. 
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bannery, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, e-mail marketing 

oraz ogłoszenia reklamowe w sieci16. 

Główną przewagą marketingu internetowego nad tradycyjną reklamą jest możliwość 

natychmiastowego publikowania informacji i treści, które nie są ograniczone pod 

względem geograficznym i czasowym. W tym celu pojawiają się obszary reklamy 

interaktywnej stawiające nowe wyzwania reklamodawcom, którzy dotychczas korzystali  

z innych strategii17. 

Internet wzbogaca marketing w coraz nowsze możliwości i rozwiązania, które 

pozwalają na lepsze wypełnianie jego najważniejszych zasad i reguł. Urozmaica narzędzia 

marketingowe oraz zwiększa skuteczność i efektywność prowadzenia działań na rynku. 

Reklama internetowa składa się z wielu elementów, które stale przyjmują nową formę.  

E-marketing rozwija się w zawrotnym tempie wraz z pojawianiem się nowych rozwiązań 

informatycznych. Szybki wzrost, innowacje i nowości powodują, że obszar e-marketingu 

w dalszym ciągu jest niezbadany. Aby marketing internetowy był efektywny musi być 

odpowiednio zaplanowany i wdrożony. Dostępność nowych narzędzi, które są ze sobą 

coraz bardziej kompatybilne, a zarazem efektywne, otwiera całkiem nowe możliwości 

przed firmami, chcącymi dotrzeć do swoich potencjalnych klientów18. 

 

Administracja elektroniczna  

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym Internet stał się medium 

determinującym prawie każdą sferę działalności człowieka . Ma wpływ na prowadzenie 

biznesu, załatwianie spraw urzędowych, spędzanie wolnego czasu, a nawet na 

kształtowanie się relacji międzyludzkich19. 

E-government, czyli administracja świadcząca usługi na drodze elektronicznej, 

rozwijająca się dzięki inicjatywom i działaniom, podjętym w celu przestawienia 

gospodarki na tory społeczeństwa informacyjnego, informatyzacji sektora publicznego 

oraz obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których urzędy wykonują swoje 

zadania.  

O rozwoju e-government świadczy oferowanie usług publicznych – oczekiwanych 

przez klientów administracji – na coraz wyższych poziomach. Odchodzi się od 

świadczenia usług wyłącznie na zasadzie udostępniania informacji, na rzecz coraz bardziej 

zaawansowanych sposobów załatwiania spraw urzędowych. Szansą na większą dojrzałość 

e-usług jest wdrożenie nowych metod zarządzania w jednostkach z sektora publicznego, 

                                                 
16  A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 7. 
17  W. Harasim, J. Dziwulski, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa 2015, s. 12. 
18  S. Collin, Marketing w sieci, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2006, s. 35. 
19  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kreso, A. Wódkowski: E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa 2009, s. 41. 
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uwzględniających dynamiczne zmiany potrzeb swoich klientów, kompletność usług  

i sposobu ich świadczenia oraz posiadanie niezawodnych systemów informatycznych 

zarządzania każdego szczebla20. 

Należy zauważyć, że jeszcze występuje wiele barier, które  powodują, że w Polsce  

e-usługi w  administracji publicznej nie są jeszcze wykorzystywane powszechnie. Należy 

jednak zauważyć, że są one sukcesywnie pokonywane, o czym świadczy chociażby coraz 

bardziej powszechny dostęp do Internetu szerokopasmowego, rozwijające się platformy  

e-usług, w niektórych przypadkach możliwość korzystania z bezpłatnego podpisu 

elektronicznego, a także zmieniająca się mentalność użytkowników sieci. Warto także 

podkreślić znaczenie różnego rodzaju projektów i szkoleń realizowanych w ramach działań 

przeciw wykluczeniu cyfrowemu, często istotnie dofinansowanych ze środków 

finansowych Unii Europejskiej21. 

 

Bankowość elektroniczna  

Ciągłe zmiany zachodzące w dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej 

wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowszych i „inteligentniejszych” 

technologii. Postęp ten nie ominął również instytucji finansowych i oferowanych przez nie 

usług. Gwałtowne zapotrzebowanie na nowoczesne usługi wywołało zmiany w ofercie 

banków, które zdając sobie sprawę z konsumenckiego i coraz szybszego tempa życia 

musiały wprowadzić produkty mające charakter innowacji bankowych. By sprostać 

rosnącej konkurencji prześcigają się w skomputeryzowaniu asortymentu oraz 

unowocześnianiu kanałów dystrybucji swoich usług. Podstawą stało się wykorzystywanie 

takich narzędzi, jak Internet, telefon czy telewizja22 

Współcześnie wiele banków umożliwia klientom zdalną realizację wielu spraw, 

którymi dotychczas zajmowano się osobiście w placówkach banku. Takie rozwiązanie jest 

dostępne dla wszystkich banków korzystających z usług internetowych. System ten 

pozwala na szybszą i wygodniejszą (bez potrzeby wychodzenia z domu) realizację 

kilkunastu najczęstszych zagadnień bankowych.Za pośrednictwem odpowiednich aplikacji 

internetowych klienci mogą m.in. zastrzec dokument tożsamości, odroczyć spłatę rat 

kredytu, udzielić pełnomocnictwa do rachunku czy też zakupić ubezpieczenie.  

Operacje wykonywane za pomocą bankowości telefonicznej możemy podzielić na 

pasywne i aktywne. Pasywne to takie, gdzie klient odbiera jedynie informacje dotyczące 

rachunku (np. sprawdzenie salda rachunku, sprawdzanie historii rachunku bądź 

                                                 
20  S. Komorowski, M. Koralewski, A. Kośmider, M. Kraska, J. Langer, K. Nowaczyk, J. Pucher: Rozwój sektora e-usług na 

świecie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). http://parp.gov.pl [2010]. 
21  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kreso, A. Wódkowski: E-usługi… op.cit., s. 45. 
22  B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa, 2004, s. 7. 
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uzyskiwanie informacji o aktualnych stopach oprocentowania lub kursach walut). Usługi 

aktywne bankowości telefonicznej to takie, które powodują zmianę salda i historii 

rachunku (np. przelewy, wystawianie czeków i wypłata gotówki z bankomatu bez użycia 

karty płatniczej23. 

Bezpieczeństwo systemu zapewniają m.in. generowane hasła, a transmitowane dane 

są kodowane. .Korzyści płynących z bankowości elektronicznej jest wiele. Dla klienta są 

to głównie: niższe koszty przeprowadzonych operacji, zwiększenie satysfakcji, bieżąca 

kontrola, wygodna komunikacja. Dla banku natomiast są to: zwiększenie wyników 

finansowych banku, promowanie szerokiego asortymentu usług i produktów, możliwość 

zebrania cennych informacji o klientach, indywidualizacja oferty, możliwość dotarcia do 

licznej grupy. Bankowość elektroniczna to prosty i intuicyjny sposób, ułatwiający 

załatwianie wielu spraw, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w banku24. 

Szybki rozwój technologii oraz sieci Internet dał początek nowym formom 

prowadzenia i sprzedaży produktów bankowych. Powstały takie instytucje jak banki 

internetowe. Zastępowanie tradycyjnych form płatności, przez płatności elektroniczne stało 

się trendem niemal na całym świecie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 

rozwinięto wiele innowacyjnych instrumentów płatniczych, które w krótkim czasie zaczęły 

odgrywać wiodącą role w działalności instytucji bankowych 

 

E-szkolnictwo  

Rozwój sieci technologicznych oraz Internetu wywarł poważny wpływ na bieżące 

funkcjonowanie polskich uczelni wyższych. Istnienie stron internetowych, poczty 

elektronicznej, możliwość dokonywania płatności przez Internet oraz kształcenia na 

odległość za pomocą e-learningu, to niektóre ze sposobów wykorzystania Internetu w celu 

świadczenia usług dla studentek, studentów i pracowników szkół wyższych. Założenia 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego polegają przede wszystkim na zjawisku 

information society services, czyli świadczeniu usług w społeczeństwie opartym na 

wiedzy, przez nowoczesne technologie25. 

Aktualnie na popularności mocno zyskał obszar związany z e-learningiem. Zarówno 

szkoły, jak i uczelnie przeniosły swoją aktywność do Internetu w znacznie większym 

stopniu niż do tej pory. Bogactwo dostępnych narzędzi i informatycznych rozwiązań 

pozwala w jednym czasie zgromadzić grupę i przeprowadzić zajęcia w czasie 

rzeczywistym w formie on-line. Nie jest to już tylko prezentacja czy plik z notatkami, 

                                                 
23  M. Polasik, K. Maciejewski, „Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie”, Zeszyt nr 241, Warszawa, 2009, s. 13-

65. (http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms241.pdf  [dostęp 15.11.2020] 
24  J. Grzywacz, Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 2016, s. 56. 
25 K. Kierzkowski, E-usługi w systemie szkolnictwa wyższego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 2(42), 107-118. https://press-

to.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1670 2013 [dostęp 13.11.2020]. 
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dostępny do pobrania dla uczestników zajęć. Możliwość zorganizowania wideokonferencji 

czy czatów na żywo przenosi e-learning w nowy wymiar, gdzie możliwa jest w czasie 

rzeczywistym wzajemna interakcja między wszystkimi obecnymi użytkownikami. 

Możliwość zadawania pytań i od razu uzyskania odpowiedzi sprawia, że przebywając  

w różnych miejscach nadal komunikacja odbywa się dwukierunkowo, co pozwala na 

efektywny proces uczenia się, nawet w tak niesztampowych okolicznościach. Uczelnie  

i szkoły dokładają wszelkich starań, aby społeczność studencka/uczniowska mogła w pełni 

korzystać z dostępnych zasobów, których priorytetem jest rozwój nauki i kształcenie 

zgodnie z najwyższymi standardami. 

 

E-zdrowie  

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił przełom w kwestii rozpowszechnienia 

technologii e-zdrowia. Coraz częściej podejmuje się inicjatywy ustawodawcze 

pozwalające na świadczenie usług medycznych przy pomocy narzędzi teleinformatycz-

nych. Związane jest to oczywiście ze szczegółowymi regulacjami definiującymi 

wymagania jakościowe, organizacyjne i techniczne niezbędne przy realizacji omawianych 

usług. W efekcie dostępne są takie usługi jak e-recepta lub e-konsultacja.  

Lekarze stają się sprawnymi użytkownikami sieci. Nie tylko w obszarze medycyny, 

ale także w innych sferach życia prywatnego i zawodowego. Właśnie dlatego za zmianami 

podąża sektor ubezpieczeń. Porady przez telefon lub internet, wystawianie e-zwolnień, 

korzystanie z aplikacji do zarządzania wizytami pacjentów – to powoli staje się 

codziennością w pracy lekarzy. Coraz chętniej otwierają się oni na dobrodziejstwa 

cyfryzacji, w tym także na możliwość zakupu produktów i usług online26. 

W niektórych krajach, systemy prawne nie nadążają za postępem technicznym. Przez 

długi czas, właściwie jedyną dopuszczalną usługą e-zdrowotną jest w nich udostępnianie 

informacji zdrowotnych za pośrednictwem stron internetowych, a usługi spełniające 

warunki kontaktu e-zdrowotnego oferowano na granicy prawa lub wręcz nielegalnie. Duże 

zróżnicowanie rozwoju środowiska e-zdrowia w poszczególnych krajach trudno 

kwestionować. Tam gdzie usługi e-zdrowotne są możliwe z punktu widzenia prawa 

i dostępnych technologii, stanowią coraz większy odsetek w stosunku do tradycyjnych 

kontaktów pomiędzy pacjentem i lekarzem.  

Biurokracja, która „rządzi” służbą zdrowia, jest utrudnieniem zarówno dla lekarzy, 

jak i pacjentów. Cyfryzacja oznacza utworzenie jednolitego systemu, dzięki któremu 

lekarze i pacjenci będą mieć dostęp do kompletu dokumentów – za pomocą takiego 

oprogramowania. Istotne znaczenie dla cyfryzacji ma zintegrowany e-system do 

                                                 
26  https://interpolska.pl/blog/e-zdrowie-w-jakim-stopniu-internet-rozwiazuje-problemy-lekarzy-i-pacjentow/ [dostęp 17.11.2020]. 
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przechowywania dokumentacji medycznej. To on w największym stopniu usprawni pracę 

lekarzy. Warto zwrócić uwagę, że nieodłącznym elementem takiego systemu i warunkiem 

jego prawidłowego funkcjonowania jest odpowiednie oprogramowanie medyczne. Będzie 

ono narzędziem codziennej pracy w każdej placówce medycznej, a za jego pośrednictwem 

dostęp do swojej dokumentacji będą mieć także pacjenci. 

Pandemia COVID-19 uświadomiła, że należy wykorzystywać dostępne rozwiązania 

techniczne i organizacyjne. Umożliwia to monitorowanie stanu pacjenta i przekazywanie 

zaleceń formułowanych przez lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, bez 

bezpośredniego kontaktu. 

 

Podsumowanie 

Współczesność opiera się na życiu w społeczeństwie informacyjnym, gdzie Internet, 

pozwalający znacznie ułatwić i przyspieszyć wiele codziennych czynności, opanował już 

niemal każdą sferę naszego życia. Dostępne i innowacyjne rozwiązania pozwalają nam 

dziś skutecznie prowadzić biznes, rozwijać zainteresowania, a nawet zdobyć nowe 

kwalifikacje bez wychodzenia z domu. Dzięki kreatywnym i nowoczesnym pomysłom 

znaczna część z dostępnych online usług odbywa się automatycznie bez konieczności 

bezpośredniej interakcji innych osób. Określamy je mianem e-usług i w skrócie można je 

zdefiniować jako usługi, które świadczone są z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

Są zautomatyzowane, dostępne zdalnie oraz pozwalają na dużą swobodę i indywidualność. 

E-usługi dostępne są dla klientów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

Ich dynamiczny rozwój możemy zaobserwować w takich obszarach, jak komunikacja, 

administracja, handel, bankowość, ochrona zdrowia, finanse, nauka, turystyka, kultura. 

Usługobiorcom zależy na tym, aby móc uzyskiwać profesjonalną obsługę bez konieczności 

opuszczania miejsca, w którym przebywają. Zależy im przede wszystkim na zdobyciu 

szerszego grona klientów, udostępnieniu oraz promowaniu oferowanych usług. 

Współczesna gospodarka ulega ogromnym i wielopłaszczyznowym zmianom. Organizacje 

i instytucje będą funkcjonować w przyszłości, w zupełnie innych niż obecnie warunkach. 

Warunki te wyznaczają powstanie i rozwój e-zarządzania. 
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5. Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych  
w ocenie zagrożenia upadłości  

przedsiębiorstwa – casestudy 

Artur Kuchciński1 

 

Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu na podstawie krajowej literatury przedmiotu, przedstawiono 
istotę modeli dyskryminacyjnych wykorzystywanych w ocenie zagrożenia upadłości 
przedsiębiorstwa. Na podstawie wybranych modeli przeprowadzono analizę dyskrymi-
nacyjną dla spółki X, działającej w sektorze budownictwo, poddając ocenie możliwości 
wystąpienia ryzyka upadłości. 
 

Słowa kluczowe 

Modele dyskryminacyjne, ryzyko upadłości przedsiębiorstw, płynność finansowa. 

                                                 
1  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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Wprowadzenie 

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która stanowi przedmiot analizy 

finansowej, jest bardzo ważnym narzędziem zarządzania jednostką gospodarczą, gdyż 

pozyskane w ten sposób informacje tworzą fundament dla decyzji finansowych. 

Jedna z płaszczyzn analizy finansowej stanowi predykcja upadłości przedsiębiorstw, 

będąca narzędziem wczesnego ostrzegania przed problemami finansowymi jak również 

zagrożenia bankructwem. Tworzy się odpowiednie modele jako funkcje dyskryminacyjne, 

stąd określane są w teorii mianem modeli dyskryminacyjnych2. Ich rolą jest wczesne 

wychwycenie zagrożeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz powiązanej  

z tym możliwej utraty płynności finansowej danego podmiotu gospodarczego. Systemy 

wczesnego ostrzegania stanowią jeden z elementów oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa, wykorzystywane jako narzędzie analityczne3. 
 

Istota modeli dyskryminacyjnych 

Coraz większe znaczenie zyskuje wczesne zdiagnozowanie objawów pogarszającej 

się kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Taką diagnozę ułatwia analiza dyskryminacyjna. 

Modele te należą do instrumentów wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa w zakresie 

ewentualnego zagrożenia upadłością. Mogą być wykorzystywane zarówno w odniesieniu 

do pojedynczych podmiotów gospodarczych, jaki i grup określonego sektora. Stałe 

monitorowanie wartości funkcji dyskryminacyjnej może stanowić podstawę do określania 

zmian kondycji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw4. 

Istnieje duża liczba odbiorców, którzy są zainteresowani zastosowaniem 

modeli dyskryminacyjnych prowadzonej działalności. Są to między innymi5: 

− instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem kredytów, 

− inwestorzy giełdowi, 

− władze państwowe, 

− audytorzy, 

− kontrahenci, 

− właściciele i zarząd przedsiębiorstwa. 

Modele dyskryminacyjne, za sprawą przypisania im wag oraz agregacji różnych 

wskaźników finansowych, dają możliwość podziału podmiotu gospodarczego na takie, 

                                                 
2  R. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015, s. 241.  
3  G. Gołębiowski, A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analizafinansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015, s. 225. 
4  L. Karbownik, Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2016, s. 57. 
5  G. Gołębiewski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2015, s. 241. 
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które znajdują się w dobrej kondycji finansowej oraz na te, które mają trudną sytuację 

finansową6. 

Funkcja dyskryminacyjna w badaniach zdolności podmiotu do kontynuowania 

działalności, budowana jest w oparciu o wskaźniki finansowe przyjęte do opisu sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa. Ocena zdolności podmiotu gospodarczego do kontynuowania 

działalności na podstawie funkcji dyskryminacyjnych jest wieloetapowym postępowa-

niem7. Począwszy od sformułowania celu modelu oraz przygotowania materiałów 

statystycznych, tworzy się model dyskryminacyjny, a następnie dokonuje jego 

weryfikacji8.Budowa modelu dyskryminacyjnego obejmuje więc następujące etapy9: 

− Etap I – dobór adekwatnej próby z grupy przedsiębiorstw upadłych oraz nieupadłych. 

− Etap II – dostosowanie wskaźników, mierników, które to zostaną spożytkowane do 

budowy modelu. Przeważnie z pierwotnej liczby 20-30 wskaźników typowanych jest 

około 5 do zastosowania w modelu. 

− Etap III – wyznaczenie wielkości krytycznej, do której odnosi się ocena wyników.  

Te wielkości, które znajdują się powyżej punktu granicznego mówią o tym, iż 

przedsiębiorstwu nie zagraża upadłość, natomiast te znajdujące się poniżej wskazują, 

iż jednostce grozi upadłość. 

− Etap IV – zrobienie testów oszacowanego modelu w oparciu o przedsiębiorstwa spoza 

próby. 

Analiza dyskryminacyjna jest statystyczną metodą, pozwalającą na podział 

i klasyfikację obiektów według określonego kryterium. Metoda ta umożliwia klasyfikację 

obiektów na podstawie wielu zmiennych objaśniających jednocześnie. Zmienna objaśniana 

jest zmienną jakościową. Do badania zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa stosuje się 

liniową funkcję (tzw. funkcja Fishera), będącą poszukiwanym wskaźnikiem 

agregatowym10: 

 

gdzie: 
Z – funkcja dyskryminacyjna Fishera 
ai (i = 1, …, n) – parametry funkcji Z, 

Xi (i = 1, …, n) – zmienne. 
 

 

                                                 
6  E. Bombiak, Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 86, 2010, s. 145. 
7  E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 295.  
8  R. Jagiełło, Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 

„Materiały i Studia”, nr 286, 2013, s. 4. 
9  B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska- Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie – przykłady, zadania  

i rozwiązania, Cedewu, Warszawa 2017, s. 150. 
10  R. Siedlecki, Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 142. 
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Charakterystyka wybranych modeli dyskryminacyjnych 

Prekursorem wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej był E. Altman. Jego prace 

zdynamizowały rozwój modeli, które stały się inspiracją do poszukiwania nowych 

rozwiązań i służąc prognozowaniu upadłości w przedsiębiorstwach
11

.  

Metoda ta stanowi połączenie analizy wskaźnikowej i metod statystycznych w postaci 

wielowymiarowej analizy dyskryminacji.  

W modelu wybrano 22 wskaźniki, które zostały podzielone na pięć grup: płynności, 

rentowności, wspomagania finansowego, wypłacalności, obrotowości. Następnie  

w kolejnej selekcji wyodrębniono pięć wskaźników, które jednocześnie analizowane, 

oceniają zagrożenie bankructwa przedsiębiorstwa12. 

W Polsce pierwsze zainteresowania tym modelem pojawiły się w połowie lat 90-tych. 

Badania nie przyniosły jednak zadowalających wyników, uwidaczniając potrzebę 

dostosowania go do warunków polskiej gospodarki. W 2001 r. A. Hołda opracował model 

nazwany od jego nazwiska „modelem Hołdy”. W swoim opracowaniu oparł się na danych 

z 80 firm. Wśród nich 40 cieszyło się dobrą kondycją finansową, a drugie 40 ogłosiło 

upadłość w latach 1993-199613.  

Model Hołdy pozwala na określenie, czy sytuacja finansowo-majątkowa wskazuje na 

ewentualność niewypłacalności przedsiębiorstwa14. 

Kolejny model dyskryminacyjny stworzył R. Jagiełło ze wskazaniem dla małych  

i średnich przedsiębiorstw z pięciu sektorów: handel, przemysł, budownictwo, transport 

oraz usługi. Przy opracowywaniu modelu dla sektora budownictwo posłużył się 

informacjami o 80 przedsiębiorstwach – 40 zagrożonych oraz 40 znajdujących się w dobrej 

kondycji finansowej15.  

Model „poznański” Hamrola, Czajki i Piechockiego został opracowany na podstawie 

analizy sprawozdań finansowych 100 spółek prawa handlowego z lat 1999–2002 (z czego 

połowę stanowiły firmy „zdrowe”). W modelu tym przedsiębiorstwa zagrożone upadłością 

w perspektywie jednego roku osiągają ujemną wartość wskaźnika, a w przedsiębiorstwach 

niezagrożonych – dodatnią.  

Model poprawnie rozpoznał 96% spółek (92% upadłych i 100% w dobrej kondycji)16. 

 

                                                 
11  Zob. M.Mosionek-Schweda, Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 342, 2014, s. 168-169. 
12  E. Maćkowiak, Zarządzanie efektywnością finansową współczesnego przedsiębiorstwa a jego wartość, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 47, 2011, s. 113. 
13  A. Mazurczak, M. Turek-Radwan, Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach 

naukowych, [w:] Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji, S. Wawak (red.), Wydawnictwo Mfiles.pl, 
Kraków 2013, s. 23. 

14  R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2011, s. 458. 
15  R. Jagiełło, Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 

„Materiały i Studia" nr 286, NBP, Warszawa 2013, s. 72-78. 
16  J. Wojnar, Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek 

giełdowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1(24), 2014, s. 224. 
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Tabela 1. Przykłady modeli dyskryminacyjnych. 
Nazwa modelu Postać liniowa funkcji dyskryminacyjnej 

Model  
A. Hołdy 

ZH=0,605 + 0,681 X1 – 0,0196 X2 +0,00969 X3 + 0,000672 X4+ 0,157X5 
 

gdzie: 

X1 – majątek obrotowy/zobowiązania krótkoterminowe 

X2 – (zobowiązania ogółem/suma bilansowa) * 100 

X3 – [(zysk/strata netto)/średnioroczny majątek ogółem] * 100 

X4 – (średnioroczne zobowiązania krótkoterminowe/koszt sprzedanych 

produktów, towarów i materiałów) * 360 

X5 – przychody z ogółu działalności/średnioroczny majątek ogółem 

Interpretacja wyniku: 
ZH ≤ –0,3 Wysoka szansa bankructwa 
–0,3< ZH < –0,1  „Szara strefa”, nieokreślona szansa bankructwa 
ZH> –0,1 Niewielka szansa bankructwa 

Model R. Jagiełło 
dla małych i 
średnich 
przedsiębiorstw z 
sektora 
„budownictwo” 

YBS = 0,845 X1 + 0,059 X2 + 0,137X3 + 0,272X4 
 

gdzie:  

X1 – udział kapitału obrotowego w aktywach aktywa ogółem = aktywa 

obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe/aktywa ogółem 

X2 – ROE = wynik netto/kapitał własny 

X3 – rotacja aktywów obrotowych = przychody ogółem/aktywa obrotowe 

X4 – udział kapitału własnego w pasywach = kapitał własny/pasywa ogółem 

Interpretacja wyniku: 
Wartość punktu progowego jest równa 0. Jeżeli wartość funkcji 

dyskryminacyjnej dla danego przedsiębiorstwa zawiera się w przedziale  

(–∞;0) wówczas istnieje duże  prawdopodobieństwo zakwalifikowania tej 

firmy, w przeciągu kolejnego roku, do kategorii zagrożonych. Jeżeli 

natomiast wartość funkcji dyskryminacyjnej dla tegoprzedsiębiorstwa 

należy do przedziału <0;+∞) wtedy groźbę pogorszenia kondycji 

finansowej na  najbliższy rok uznaje się za niską. 

Model 
„poznański” 

FD= 3,562 X1+ 1,588 X2 + 4,288 X3+ 6,719 X4 – 2,368 
 

gdzie:  

X1– zysk netto/majtek całkowity 

X2–(majtek obrotowy – zapasy) /zobowiązania krótkoterminowe 

X3– kapitał stały/majtek całkowity  

X4– wynik finansowy ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży  

Interpretacja wyniku:  
FD< 0  Trudna sytuacja finansowa podmiotu  

FD> 0  Dobra sytuacja finansowa podmiotu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Doliwka, I. Fabisiak, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa, jako 

narzędzie oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, [w:] Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych: wybrane 

zastosowania, A. Prędki (red.), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2015, s. 166 ;J. Kitowski, Metody oceny kondycji 

finansowej przedsiębiorstw budowlanych, „Nauki o Finansach”, nr 4(17), 2013, s. 73; M. Pawłowski, Modele 

dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 19(68), 2018, s. 215-216. 
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Zalety i wady stosowania modeli dyskryminacyjnych 

Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębior-

stwa niesie za sobą zarówno wady jak i zalety. Niewątpliwą zaletą, która decyduje  

o nadrzędności analizy dyskryminacyjnej nad wskaźnikową, jest możliwość postawienia 

jednoznacznej oceny. Zbyt wiele wskaźników użytych do badań może skomplikować 

wyciągnięcie poprawnych wniosków. Z kolei ich selekcja grozi subiektywizmem. Jeden 

wskaźnik użyty w modelach bankructwa, wyklucza sprzeczność interpretacji. Ponadto 

metoda dyskryminacyjna, cechuje się łatwością zastosowania oraz dużą trafnością 

kwalifikacji kondycji finansowej.  

Ważnym kryterium wykorzystania modeli dyskryminacyjnych jest ich prostota oraz 

kluczowy – przy prawidłowej ocenie sytuacji finansowej – obiektywizm. Przede 

wszystkim obliczenia dla modeli nie wymagają dużego nakładu pracy, a ich wyniki  

z dużym prawdopodobieństwem oddają sytuację w jakiej w danym momencie znalazło się 

przedsiębiorstwo. Modele analizy dyskryminacyjnej w swojej specyfice mają wiele 

zastosowań jak również służą weryfikacji praktycznej. Metody te charakteryzuje również 

przejrzystość, a gromadzone wyniki analiz są bardzo proste do późniejszej interpretacji. 

Z kolei, główną wadą analizy dyskryminacyjnej jest dezaktualizacja. Istotnym czynni-

kiem oceny kondycji finansowej są warunki gospodarowania, które zmieniają się z upływem 

lat. Dlatego, najlepszymi modelami są te, które zostały opracowane w ostatnim czasie.  

Kolejną wadą modeli jest ograniczenie terytorialne. Ze względu na inny poziom 

rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, poprawne jest stosowanie jedynie 

ojczystych modeli
17

.  

Modele nie uwzględniają również wyjątkowych oraz specyficznych sytuacji z jakimi do 

czynienia, podczas codziennej działalności mają menadżerowie przedsiębiorstw. Jest to 

związane z tym, iż te analizy opierają swoją opinię tylko i wyłącznie na danych finansowych 

firmy i nie uwzględniają np. szans rozwojowych przedsiębiorstwa, czy też aktualnych 

nastrojów wśród pracowników, albo też nie biorą pod uwagę jakości zarządzania  

w konkretnym przedsiębiorstwie oraz czy aktualnej pozycji na rynku wśród konkurencji
18

. 

Jak wskazują badania, wielu przedsiębiorców nie posiada dostatecznej wiedzy na 

temat metod oceny kondycji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa19. W związku z tym 

nie mogą oni w sposób obiektywny i precyzyjny zweryfikować kondycji zarządzanych 

przez siebie przedsiębiorstw. Metoda ta powinna być ogólnie stosowana i znana, ponieważ 

sytuację firmy oraz jej zdolność do kontynuowania działalności, należy badać regularnie,  

a nie tylko wtedy, kiedy pojawiają się trudności. 

 

                                                 
17  E. Bombiak, op. cit., s. 148. 
18  M. Hamrol, J. Chodakowski, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich 

modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 3 2008, s. 20. 
19  M. Walczak (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007, s. 396. 
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Praktyczne zastosowanie modeli dyskryminacyjnych  
– studium przypadku 

Do analizy wybrano przedsiębiorstwo X
20

. Analiza dyskryminacyjna została 

przeprowadzona w oparciu o trzy modele tj.: A. Hołdy, R. Jagiełło oraz „poznański”. 

Wartość funkcji dyskryminacyjnej została wyliczona na podstawie danych 

zamieszczonych w sprawozdaniach finansowych badanego podmiotu. Interpretacja 

wyników nastąpiła w oparciu o informacje zawarte w tabeli 1. Kluczowe dane finansowe 

zostały zaprezentowane w tabeli 2 oraz 3. 

 

Tabela 2. Bilans (w PLN). 

AKTYWA 
Stan na koniec roku: 

2015 2016 2017 2018 

AKTYWA TRWAŁE 9 811 058,19 14 791 862,27 15 200 923,32 17 596 563,06 

Wartości niematerialne i prawe 59 982,07 758,63 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 9 104 580,03 14 105 290,12 14 998 168,46 17 596 563,06 

Inwestycje długoterminowe 646 496,09 685 813,52 202 754,86 174 555,82 

AKTYWA OBROTOWE 13 849 887,03 12 497 149,95 12 517 510,33 11 885 663,04 

Zapasy 3 769 485,37 2 443 348,98 2 831 443,44 4 015 833,16 

Należności krótkoterminowe 9 277 034,42 8 954 565,73 9 220 646,55 7 413 931,26 

Inwestycje krótkoterminowe 404 490,72 757 908,61 217 252,71 237 766,30 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
398 876,52 341 326,63 248 167,63 218 132,32 

SUMA AKTYWÓW 23 660 945,22 27 289 012,22 27 718 433,65 29 482 226,10 

PASYWA 
Stan na koniec roku: 

2015 2016 2017 2018 

Kapitał własny 15 053 250,47 17 168 407,66 17 320 030,05 21 057 828,43 

Kapitał podstawowy 14 465 703,22 16 456 406,82 16 563 675,62 20 262 056,14 

Zysk netto 587 547,25 712 000,84 756 354,43 795 772,29 

Zobowiązania i rezerwy na zob. 8 607 694,75 10 120 604,56 10 398 403,60 8 424 397,67 

Zobowiązania długoterminowe 1 033 435,79 2 179 119,50 1 548 033,47 1 327 462,50 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 558 114,27 7 923 398,39 8 835 799,86 7 072 667,04 

Rozliczenia międzyokresowe 16 144,69 18 086,67 14 570,27 24 268,13 

 SUMA PASYWÓW 23 660 945,22 27 289 012,22 27 718 433,65 29 482 226,10 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X. 

 

                                                 
20  Prawdziwa nazwa została ukryta. Badane przedsiębiorstwo działa w branży budowlanej. 
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Tabela 3. Rachunek zysków i strat (w PLN) 

Pozycje RZiS 
Stan na koniec roku: 

2015 2016 2017 2018 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 
44 027 421,06 40 211 001,88 45 349 965,45 58 910 245,44 

Koszty działalności operacyjnej 42 914 017,24 38 857 092,38 43 809 654,56 47 374 395,70 

Zysk/strata ze sprzedaży 1 113 403,82 1 353 909,50 1 540 310,89 1 535 849,74 

Pozostałe przychody operacyjne 37 801,36 145 672,10 170 266,50 45 797,85 

Pozostałe koszty operacyjne 202 517,18 296 676,34 265 585,81 159 066,63 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 922 293,58 1 202 905,26 1 444 991,58 1 422 580,96 

Przychody finansowe 8 679,93 22 850,96 2 454,92 3 216,08 

Koszty finansowe 229 557,94 306 726,38 449 418,07 422 986,75 

Zysk/Strata brutto 734 195,84 919 029,84 998 028,43 1 002 810,29 

Podatek dochodowy 172 043,00 207 029,00 241 674,00 207 038,00 

Zysk/Strata netto 562 152,84 712 000,84 756 354,43 795 772,29 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X. 

 

Tabela 4. Wartości funkcji dyskryminacyjnych dla analizowanych modeli 

Model 2015 2016 2017 2018 
A. Hołdy ZH2015 = 1,458189 ZH2016 = 1,22802842 ZH2017 = 1,13344162 ZH2018 = 1,47275428 

R. Jagiełło ZBNS2015 = 0,03551 ZBNS2016 = - 0,35759 ZBNS2017 = - 0,50915 ZBNS2018 = - 0,25798 

poznański FD2015 = 2,93269 FD2016 = 3,06886 FD2017 = 2,67026 FD2018 = 3,02918 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Wykres 1. Wartości funkcji dyskryminacyjnych 
Źródło: opracowanie własne. 
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Według modelu A. Hołdy funkcja dyskryminacyjna ZH we wszystkich badanych 

okresach przyjęła wartość większą od 0,1, więc przedsiębiorstwo X nie jest zagrożone 

upadłością. 

Zgodnie z modelem R. Jagiełło dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora 

budownictwo, tylko w 2015 r, wartość funkcji dyskryminacyjnej znajduje się powyżej 

punktu progowego, w kolejnych latach natomiast znajduje się poniżej tego punktu.  

W przeciwieństwie do modelu A. Hołdy, zgodnie z przyjętą regułą interpretacji, istnieje 

prawdopodobieństwo zakwalifikowania przedsiębiorstwa X do kategorii zagrożonych. 

Na podstawie modelu poznańskiego można stwierdzić, że każdym badanych  

z okresów otrzymane wartości są większe od 0, więc przedsiębiorstwo X nie było 

zagrożone upadłością. 

Jak widać analizowane modele nie wskazują jednoznacznie, że badane 

przedsiębiorstwo należy do grona podmiotów bezpośrednio zagrożonych upadłością. 

Jedynie model R. Jagiełły wskazuje na zagrożenie wystąpienia upadłości.  

Należy pamiętać, że wczesna reakcja na symptomy utraty płynności finansowej czy 

pogarszanie się sytuacji finansowej, pozwoli zwiększyć możliwości w zakresie 

podejmowania działań, które powstrzymają lub nawet wyeliminują niechciane procesy. 

Negatywne skutki osłabienia kondycji podmiotu przybierają stopniowo w czasie, a brak 

wczesnej reakcji na takie objawy, może doprowadzić do zagrożenia upadłością. Wyniki 

przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej stanowią więc podstawę do dalszych badań  

w zakresie monitorowania sytuacji przedsiębiorstwa X. 

 

Podsumowanie 

Analiza finansowa odgrywa bardzo ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie. 

Wynikające z niej miary stanowią podstawę do oceny działalności jednostki i sytuacji 

finansowej, w której się obecnie znajduje, jak również daje możliwość podjęcia 

świadomych decyzji w przyszłości. Jest swoistym narzędziem porównań sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa na przestrzeni lat. Potwierdza również słuszność podjętych 

decyzji oraz jest punktem zwrotnym do dalszych działań w przypadku nieoczekiwanych 

wyników. 

Istotnym narzędziem w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa są modele 

dyskryminacyjne, które wykorzystują w konstrukcji wskaźnika funkcję liniową. Uzyskany 

wynik porównuje się z wartością graniczną, co pozwala na zakwalifikowanie jednostki do 

kategorii zagrożenia upadłością. Prowadząc działalność gospodarczą należy być zawsze 

przygotowanym na różnego rodzaju komplikacje. By uniknąć bankructwa konieczne jest 

stałe monitorowanie sytuacji finansowej. Do tego właśnie służą modele dyskryminacyjne. 
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Trzeba jednak pamiętać, że nie ukazują one obszarów problematycznych dla kondycji 

jednostki, ale ostrzegają o jej pogarszaniu się. 
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6. INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA  
NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Marcin Gorczyca21 

 Joanna Sepioło22 

 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje teoretyczne aspekty procesu zarządzania. Przestawia istotę i jego rolę 
w życiu i funkcjonowaniu organizacji. We współczesnych organizacjach proces 
zarządzania jest kluczowy do tego aby organizacja mogła poprawnie funkcjonować  
i konkurować w swojej branży. Artykuł omawia funkcjonowanie procesu zarządzania  
w firmie „Delta Sieć S.C.” Przedstawia też wyniki analizy badań metodologicznych, które 
zostały stworzone w celu zbadania funkcjonowania procesu zarządzania w podanym 
przedsiębiorstwie. 

Słowa kluczowe 

Zarządzanie, organizacja, proces zarządzania, koncepcje zarządzania, innowacje. 

                                                 
21  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER 
22  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, adiunkt, praktyk 
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Wstęp 

Od dawna wiadomo, że w organizacji najważniejszym elementem jest człowiek.  

To on tworzy strukturę organizacyjną bez której nie może funkcjonować żadna firma. Aby 

zrozumieć to co ma do przekazania szefostwo danej organizacji dana jednostka musi 

funkcjonować wedle określonej struktury. Dlatego od początku istnienia takich organizacji 

teoretycy zarządzania dążyli do opracowania takich metod (koncepcji), które pomogą 

kierownictwu prowadzić przedsiębiorstwo w sprawny sposób. Niektóre z nich po 

wprowadzeniu mają naprawić niekorzystne sytuacje w danej organizacji lub kompletnie 

zredefiniować jej podstawowe założenia. Organizacje w niektórych przypadkach są 

kierowane bardzo nieodpowiedzialnie co pokazuje, że świadomość kierownictwa na temat 

dostępnych sprawniejszych metod zarządzania jest znikoma i często prowadzi to do 

nieporozumień i konfliktów pomiędzy kierownictwem a kadrą pracowniczą. 

Celem stworzenia tego artykułu naukowego było sprawdzenie tego jak metody 

zarządzania sprawdzają się w ujęciu praktycznym. Przedsiębiorstwo które zbadano to 

„Delta Sieć S.C. R. Stadnik W. Kwaśnik”. Dokonano analizy tego czy przedsiębiorstwo 

jest prowadzona w sposób nowoczesny i czy panują w niej standardy współczesnej, 

prężnie rozwijającej się organizacji. W artykule przeanalizowano jej proces zarządzania  

i jego efektywność. Firma działa w sektorze budowlanym i zajmuję się wykonywaniem 

kanalizacji, instalacji sanitarnych i mniejszych inwestycji budowlanych.  

W pierwszej części artykułu zostały omówione najważniejsze zagadnienia 

odwołujące się do badanej tematyki. Na podstawie literatury została poruszona kwestia 

celów jakimi powinna kierować się organizacja. Scharakteryzowane zostały nowoczesne 

techniki zarządzania i ich wkład w działanie organizacji. Kluczowe w organizacji jest też 

zachowanie menadżera i jego podejście do danej organizacji. Pełni on kluczową funkcję 

w procesie zarządzania i komunikacji w firmie. Podane teoretyczne aspekty pozwolą 

zrozumieć jak wygląda funkcjonowanie w organizacji. W dalszej części artykuł skupia się 

na badanej firmie. Aby dobrze zrozumieć stan faktyczny organizacji trzeba wgłębić się  

w jej strukturę formalnie-prawną i jak uwzględnione są udziały kierownictwa  

w prowadzeniu firmy. W trzeciej części dokonano analizy procesów zarządzania 

organizacją oraz jaki wpływ mają one na kluczowych pracowników. Została dokonana 

analiza ankietowa, która pomogła pogłębić i poznać opinię na temat funkcjonowania 

procesu zarządzania w praktyce. Pomoże to wyciągnąć kluczowe wnioski i zbadać 

prawidłowość działania przedsiębiorstwa. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości 

w zarządzaniu organizacją ich rozstrzygnięcie zobrazowane zostało na Diagramie 

Ishikawy. Za jego pomocą dokonana została analiza problemu i jego rozwiązania. 
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Cele działalności współczesnego przedsiębiorstwa 

Firma, instytucja lub organizacja nie będzie funkcjonować prawidłowo jeżeli zostaną 

pominięte jej cele i założenia. Współczesne firmy chcące osiągnąć sukces na rynku 

ustalają koncepcję i kierunek w jakim chcą iść. Jest to złożony, ale realny proces. Obecne 

realia panujące w świecie zmuszają większość przedsiębiorców do ustalenia celu lub celów 

jakie dana organizacja będzie chciała spełnić. Literatura mówi nam jasno iż cele 

organizacji to przed wszystkim to, co organizacja stara się osiągnąć; organizacje często 

mają więcej niż jeden cel; cele są podstawowymi elementami organizacji23. Wytyczenie 

planu przedsiębiorstwa jest elementarnym procesem działania i kreowaniem 

przedsięwzięć. Wraz z wyborem celu musimy przeznaczyć na niego określone środki żeby 

go zrealizować. Jeśli do tego skupimy się na przemianach otoczenia to wynik gospodarczy 

firmy będzie pozytywny. Przyjęte cele trzeba stopniować w zależności od ich ważności, na 

pierwszy plan wybrać te priorytetowe, które wymagają od pracowników podejścia 

profesjonalnego i pełnego zaangażowania. Pozwoli to na skuteczną ich realizację. 

Realizując plan firmy trzeba zadać sobie pytanie czy dane przedsięwzięcie jest realnie 

wykonalne przy użyciu posiadanych przez nas zasobów. Dzięki temu możemy je potem 

zrealizować i przeprowadzić konieczną ich kontrolę. Aby jak największa część osób  

w organizacji brała udział w ustalaniu planu działania wykorzystuje się zarządzanie przez 

cele. Metoda ta pozwala kierownikowi jak i pracownikom wspólnie ustalać i kierować 

zadaniami w firmie. Nagroda i ocena będzie zależała od stopnia ich realizacji. Ta technika 

może zostać wprowadzona w wielu organizacjach, ponieważ jej zakres obejmuje wszystkie 

szczeble w strukturze zarządzania. Osiągnięcie przez pracowników pełnego zaangażo-

wania będzie wymagało przedstawienia im celów oraz efektów ich pracy. Jeśli pracownik 

wie jaki plan trzeba zrealizować, potrafi znaleźć wiele sposobów i dróg jak najlepiej  

to osiągnąć. 

„Technika zarządzania przez cele jest efektywnym sposobem kierowania organizacją. 

Łączy w sobie specyficzny, ale skuteczny sposób stawiania wymagań i kontroli  

z efektywnym systemem motywowania. Kierownik jest oceniony przez to, co ma zrobić,  

a nie przez to, co ma robić. Osiągnięte wyniki mierzy się w kategoriach zrealizowanych 

celów”24. To twierdzenie potwierdza iż w tej metodzie głównie liczy się wynik.  

To kompleksowa technika, dzięki której firma będzie dokładnie i szczegółowo zarządzana. 

W zarządzaniu organizacją kluczowe są cele nadrzędne i cząstkowe, podstawowe 

narzędzie działania współczesnego przedsiębiorstwa, należy wytyczyć w sposób 

profesjonalny i przemyślany oraz dostosować do standardów europejskich, mając na 

względzie wymiar globalny gospodarki25.  

                                                 
23  K. Winiarska, Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 283. 
24  K. Karbowiak, B. Wyrzykowska, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 67. 
25  K. Winiarska, op. cit., s. 283. 
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Cele dzielą się na: strategiczne, taktyczne i operacyjne. Cele strategiczne ustalane są 

na najwyższym i dla najważniejszego kierownictwa w organizacji. Taktycznymi zajmują 

się menadżerowi na średnim szczeblu, natomiast operacyjne są skierowane do najniższych 

menadżerów w hierarchii organizacyjnej. Głównymi celem w przedsiębiorstwie jest zysk. 

Musimy nieustannie zaspokajać potrzeby konsumentów i nasze produkty lub usługi muszą 

być wysokiej jakości. Raz osiągnięty wysoki pułap jakościowy nie oznacza że nasz 

produkt nie zacznie zawodzić klientów. Liczy się przede wszystkich energooszczędność, 

wykorzystanie materiałów pochodzenia ekologicznego, standardów unijnych, długiej 

żywotności. Jeśli nasz produkt będzie właściwie zaprojektowany to nie będziemy musieli 

obawiać się o to, że zostaniemy wyprzedzeni przez konkurencję i stracimy konsumentów. 

Musimy prowadzić działania marketingowe aby stwierdzić czy nasi klienci są zadowoleni. 

Jeżeli badania wypadną negatywnie musimy wprowadzić potrzebne zmiany i korekty. 

 

Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem 

Aktualnie przedsiębiorstwa funkcjonują w stanie dość wysokiej konkurencji. Każda 

firma chce osiągnąć jak najlepsze wyniki w swojej branży. Sprzyja to tworzeniu się coraz 

to nowszych metod zarządzania dzięki którym można wprowadzać innowacyjne zmiany  

w otoczeniu organizacji. Najczęściej używanymi i sprawdzonymi metodami są: 

1. Reengineering, 

2. Benchmarking, 

3. Lean Management, 

4. Outsourcing, 

5. Time Based Management,  

6. Organizacja oparta na wiedzy. 

 

Reengineering to metoda, która wymusza na przedsiębiorstwie przemyślenie 

koncepcji organizacji na nowo. Pojęcie reengineeringu zaczęło być znane w latach 90. XX 

wieku wykorzystywane w celu zwiększenia wydajności biznesu26. Definicja mówi nam  

że koncepcja ta polega na nowym spojrzeniu na organizacje, gruntownym przemyśleniu 

wszystkiego i radykalnym jej przeprojektowaniu w taki sposób, by mogła ona osiągnąć 

znaczącą poprawę wskaźników sprawności i efektywności27. Są różne definicje 

reengineeringu, ale w każdej przewijają się 4 kluczowe słowa: fundamentalny, 

dramatyczny, radykalny, proces. W przedsiębiorstwie w którym chcemy wdrożyć 

koncepcję nie można patrzeć na aktualny stan organizacji tylko skupić się na stanie do 

                                                 
26  X. Wang, Reengineering methodologies, HOLISTICA Vol 8, Issue 3, Budapeszt 2017, s. 97. 
27  A. Tomaszewski, Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 197. 
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którego chcemy dążyć. Radykalizm oznacza iż przeprowadzane zmiany mogą 

doprowadzić nawet do przeorganizowania i zaprojektowania przedsiębiorstwa na nowo. 

Dramatyzm polega na przełomowym wprowadzaniu zmian a proces to najważniejszy 

aspekt w reengineeringu. Dane na wejściu prowadzą do zmian danych na wyjściu co jest 

ważne dla odbiorcy28. 

Pojęcie benchmarkingu w aspekcie biznesowym zostało użyte po raz pierwszy  

w latach 70 i służyło jako określenie analizy porównawczej. Benchmarking to głównie 

systematyczny  i ciągły proces oceny produktów, usług i procesów w organizacji, które są 

uznawane za najlepsze praktyki w innych cenionych firmach, w celu usprawnień 

organizacyjnych29. Zatem w tej metodzie firma zamiast szukać własnych koncepcji  

i zmiany w strukturze procesów poszukuję i wykorzystuję rozwiązania innych 

przedsiębiorstw które odniosły sukces w danej działalności gospodarczej. Wobec 

dynamicznych zmian w środowisku organizacyjnym takie podejście ma dobre 

uzasadnienie. Trzeba pamiętać, że żadna firma nie robi wszystkiego idealnie i warto 

wzorować się konkurencyjnych organizacjach. Uczenie w benchmarkingu powinno być 

złożone i zorganizowane. Benchmarking nie jest jednorazowym rozwiązaniem problemu. 

Powinien być to systematyczny i ciągły proces w organizacji. 

Lean management to koncepcja zarządzania która dąży do dostosowania danego 

przedsiębiorstwa do standardów funkcjonujących na rynku. Jest to „odchudzanie” 

organizacji rozumiane jako rezygnacja ze zbędnych prac, funkcji, stanowisk, kosztów, 

szczebli decyzyjnych w celu zwiększenia sprawności organizacyjnych30. Takie 

wyszczuplenie organizacji pozwala zrezygnować z niezbyt oszczędnych i tylko 

utrudniających jej działanie struktur. Prowadzi to do pozostawienia w przedsiębiorstwie 

tylko wartościowych i koniecznych do funkcjonowania wartości i stanowisk31. Lean 

management powstał na bazie japońskiej koncepcji Kaizen. Jest to filozofia która 

charakteryzuje się ciągłym dążeniem do doskonałości i pozwala kierownikom 

przedsiębiorstw na szukanie nowych i kluczowych rozwiązań.   

Outsourcing to model realizacji biznesu, który przewiduje okresowe lub ciągłe 

wykorzystywanie różnego rodzaju zewnętrznych wobec firmy zasobów i zastąpienie nimi 

nieefektywnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wewnętrznych zasobów32. Kluczową 

kwestią która wiąże się z wykorzystaniem outsourcingu jest wyodrębnienie kluczowych  

i pobocznych obszarów w organizacji. Taka analiza pozwala na to by firma najważniejsze 

zadania wykonywała w organizacji, a te które nie muszą podlegać nieustannej kontroli 

kierownictwa przekazać podmiotom zewnętrznym.  

                                                 
28  S. Grabowska, Zeszyty Naukowe. „Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska, Gliwice 2017, s. 135. 
29  E. Nowak, M. Nieplowicz, Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 13. 
30  T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011, s. 151. 
31  A. Tomaszewski, op. cit., s. 218. 
32  A. Kaleta, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. PN 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 26. 
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Zarządzanie przez jakość (Total Quality Managment) jest strategicznym 

zaangażowaniem najwyższego kierownictwa na rzecz uczynienia z jakości głównego 

czynnika we wszystkim, czym się zajmują33. Koncepcja TQM skupia się na ciągłym 

zwiększaniu jakości usług, tak aby zaspokoić potrzeby kluczowych klientów. Dzięki temu 

organizacja zwiększa swoją wiarygodność w oczach odbiorcy co prowadzi do wzrostu 

sprzedaży produktów. Koncepcje określają trzy kluczowe elementy: księga jakości, 

procedury i instrukcje. Księga jakości charakteryzuje przedsiębiorstwo, jego strukturę 

organizacyjną i to jak kierownictwo chce spełnić wymagania klientów. Procedury 

natomiast to spisane metody i działania, które pozwalają wykonać czynności spisane w 

księdze jakości. Ostatnim narzędziem są instrukcje które są objaśniają jak wykonać 

procedurę na danym stanowisku pracowniczym. Zarządzanie przez jakość jest dobrą 

strategią, ponieważ pracownicy dążą do doskonałości w działaniach co sprawia,  

|że organizacja ma większe szanse na sukces. 

Prekursorem koncepcji zarządzania opartego na wiedzy był P. Drucker który  

w 1959 r. na łamach swojej monografii Landmarks of Tomorrow użył określenia 

„pracownicy wiedzy”. Są to ludzie którzy pracują intelektualnie i będą lepiej wynagradzani 

niż ci którzy pracują tylko fizycznie34. Każda organizacja posiada pewien zasób wiedzy.  

Są to dane które nie są dokładnie zidentyfikowane. Każdy pracownik posiada umiejętności 

w kwestii podejmowania decyzji lub korzystania z maszyn dostępnych w organizacji. 

Firmy często nie zdają sobie sprawy, że wiedza to bardzo cenny i unikatowy zasób.  

Organizacja oparta na wiedzy to taka, w której preferuje się systematyczne 

zdobywanie informacji i budowanie systemu wiedzy dostosowanego do potrzeb 

organizacji, zabiega się o ciągły rozwój intelektualny i zawodowy pracowników oraz 

innowacyjne rozwiązania35. 

Z powyższej definicji wynika, że taka organizacja jest oparta głównie na pogłębianiu 

i wykorzystywaniu wiedzy pracowników oraz zachęca ich do bardziej kreatywnego 

podejścia do wykonywanych obowiązków. W tej koncepcji kluczowe jest wykorzystanie 

posiadanego zasobu wiedzy, ale też poszukiwanie jej w otoczeniu organizacji. Uczestnicy 

procesu decyzyjnego w organizacji powinni mieć komfortowe warunki do zgłębiania 

i tworzenia nowych zasobów informacyjnych. 

Podsumowując można jasno stwierdzić, że istnieje wiele metod na prowadzenie 

własnej organizacji dzięki czemu menadżer może prowadzić organizację wedle systemu 

jaki sam uważa za stosowny. 

 

                                                 
33  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 2019. 
34  A. Pietruszka-Ortyl, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 51 (3/2017). 
35  A. Tomaszewski, op. cit., s. 270.  



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

85 

Istota formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa  

Badana firma to Spółka cywilna „Delta Sieć s.c. Stadnik R., Kwaśnik W.” została 

założona przez dwóch wspólników w Tarnobrzegu 4 maja 2010. Założyli ją w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Celem tej działalności jest wykonywanie instalacji 

grzewczych, sanitarnych i hydraulicznych. Siedzibą spółki jest lokal znajdujący się  

w Tarnobrzegu. 

Udziały wspólników w spółce wynoszą równo po 50%. Czas spółki nie jest 

oznaczony. Każdy ze wspólników jest osobą decyzyjną w zakresie zwykłych spraw spółki 

i ma możliwość decyzyjną. Jeżeli sprawy wykraczają poza nie, wspólnicy podejmują 

decyzje łącznie. Zyski i straty w spółce podzielone są dla wspólników wprost 

proporcjonalnie do ich części udziałów. Z końcem roku obrachunkowego po dokonaniu 

rozliczeń i spełnieniu obowiązków podatkowych następuje podział zysków. Kwota do 

podziału zostanie ustalona przez wspólników. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym. Pożyczki zaciągane dla spółki decyzją wspólników nie będą 

oprocentowane. Każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę na trzy miesiące przed 

końcem roku obrachunkowego, w nadzwyczajnych okolicznościach natychmiast. 

 

Model zarządzania firmą  

Na potrzeby zarządzania zasobami ludzkimi stworzono kilka modeli, które pokazują 

na czym polega proces organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem i ludźmi w nim 

obecnymi. Uniwersytet Michigan i Uniwersytet Harvardzki opracowały dwa odrębne 

innowacyjne modelowe ujęcia zarządzania. W modelu Michigan kluczowe są cztery 

obszary funkcjonowania organizacji. Pierwszym jest dobór pracowników, która wpływa na 

następny czyli efekty pracy co w późniejszym czasie prowadzi do oceny podwładnych. 

Ocenianie jest powiązane z nagrodami jak i rozwojem pracowników, które z kolei 

związane jest sprzężeniem zwrotnym z efektami pracy36. Natomiast w modelu harvardzkim 

zakłada się, że na podane wyżej obszary ogromny wpływ mają interesariusze organizacji 

wewnętrzni jak i zewnętrzni. Działanie przedsiębiorstwa bez ich udziału jest niemożliwe. 

Wpływ na organizacje mają też czynniki sytuacyjne, które dzielą się również na 

wewnętrzne i zewnętrzne.  

                                                 
36 H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 60. 
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Analiza procesu zarządzania firmą  
w oparciu o opinie pracowników 

W wyniku przeprowadzonych badań można jasno stwierdzić, że w firmie „Delta Sieć 

S.C.” proces zarządzania pełni bardzo ważną, a wręcz kluczową rolę w organizacji. 

Analizując wyniki przeprowadzonych badań można dojść do następujących konkluzji: 
1) Proces zarządzania w organizacji jest zaburzony. Kierownicy dostają zadania 

i przekazują je na niższe szczeble organizacji. Zajmują się planowaniem, 

organizowaniem, koordynowaniem, przewodzeniem, kontrolowaniem. Pracownicy 

są zbytnio obciążeni obowiązkami, co obniża ich efektywność. 

2) Kierownictwo organizacji stosuje podział na 3 brygady, co powoduje, że szczeble 

zarządzania organizacją są jeszcze większe i kierownik niekiedy nie jest w stanie 

panować nad sytuacją w organizacji. 

3) Zarządzający organizacją prowadzą ją za pomocą połączenia dwóch stylów: 

nakazowego i normatywnego. Taka sytuacja powoduje, że każdy z podwładnych 

musi dostosowywać się do poleceń zarządu i podejmować działanie wedle jego 

celów organizacyjnych. Jest to o tyle niebezpieczne, że może doprowadzić do 

totalnej demotywacji pracowników a co za tym idzie spadku ich efektywności.  

4) W firmie „Delta Sieć” funkcjonuje metoda outsourcingu. Poprzez outsourcing 

główne jednostki i szczeble zarządzania mają dodatkowe wsparcie, mogą wtedy 

skupić się na swojej pracy. Jest to częsty zabieg w firmach budowlanych które 

muszą być nastawione na jak najszybszy czas wykonania budowy i jakość swoich 

usług. 

5) Z całej ankiety wynika, że firma nie jest prawidłowo zarządzana. Kierownictwo jest 

nastawione na wyniki i dąży do nich za wszelką cenę. W dłuższej perspektywie 

może to doprowadzić do zwolnień, braku motywacji u robotników i ogólnego 

chaosu organizacyjnego. 

W celu zniwelowania powyższych problemów należy dotrzeć do źródeł ich przyczyn, 

aby dowiedzieć się, który obszar wymaga wprowadzenia zmian. 

 

Wybrane koncepcje kształtowania zmian organizacyjnych 

Aby dokładnie pokazać przyczyny problemu organizacji „Delta Sieć S.C.” 

wykorzystano diagram Ishikawy. Jest to diagram w kształcie rybiej ości stworzony przez 

Kaoru Ishikawę i jest metodą pokazania za pomocą wykresu przyczynowo-skutkowego 

negatywnej sytuacji w różnych organizacjach. 

Celem stworzenia diagramu Ishikawy jest znalezienie przyczyn braku zaangażowania 

w firmie „Delta Sieć S.C.”. Na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, przede 
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wszystkim system zarządzania i stosowane metody kierowania pracownikami. 

Odnalezienie i identyfikacja przyczyn problemu umożliwi opracowanie metod, które, po 

wdrożeniu w firmie, poskutkują poprawą jej funkcjonowania oraz podniosą morale 

pracowników. 

 

 

Rysunek 3. Przyczyny niskiej motywacji u pracowników – Diagram Ishikawy.  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Diagram przedstawia przyczyny, które bezpośrednio powodują obniżenie poziomu 

motywacji u pracowników firmy. Jak widać, przyczyn o najsilniejszym wpływie dostarcza 

kategoria dotycząca zarządzania, z czego wynika, iż to właśnie metody zarządcze obniżają 

efektywność pracowników w najwyższym stopniu. Do przyczyn demotywacji należy 

również brak współpracy kierownictwa z pracownikami, nadmierne eksponowanie 

hierarchii, brak zaufania ze strony pracowników oraz niewystarczające wzajemne 

kontakty. Błędy w stosowanych metodach to dominacja stylu nakazowego oraz brak 

jednolitego systemu kierowania, który ugruntowałby wśród pracowników poczucie 

pewności i stabilności. Biorąc pod uwagę narzędzia, kierownictwo przywiązuje zbyt dużą 

wagę do wyników, koncentruje się niemal wyłącznie na nich, bagatelizując inne 

wskaźniki, takie jak zadowolenie klientów i pracowników, czy też miłą atmosferę w pracy.  

Rekomendacją dla kierownictwa jest wprowadzenie zmian, które mogą podnieść 

morale pracowników, a zarazem zapobiec konsekwencjom niższej efektywności 

przedsiębiorstwa. 
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Podsumowanie 

Proces zarządzania w każdym przedsiębiorstwie jest kwestią indywidualną. Cała 

organizacja opiera się na strategii działań menadżera i ludzi mu podległych. Bez względu 

na to czy jest to duże przedsiębiorstwo czy rynek MŚP to każda z firm musi mieć ustalony 

system działania. Najczęściej menadżer pełni funkcję decydującą i trzyma pieczę nad 

wszystkimi interesami firmy. W firmie „Delta Sieć S.C.” proces zarządzania jest zabużony 

przez spadek motywacji pracowniczej. Jest to spowodowane tym, że szefostwo nadmiernie 

eksponuję swoją pozycję i prowadzi organizację stylem nakazowym. Kluczowe dla 

szefostwa są wyniki, a nie morale pracownicze. Aby to zmienić trzeba wprowadzić 

zarządzanie metodą Lean Managment za pomocą której hierarchia zostanie 

zminimalizowana do takiego stopnia aby było to dobre zarówno dla pracowników jak  

i kadry zarządzającej. Takie przewartościowanie i zrestrukturyzowanie doprowadzi to 

tego, że każdy z pracowników będzie znał swoje zadania i nie będzie spięć w linii 

zarządzającej.  
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7. ROLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  
 W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA  

FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI 

Magdalena Wrońska1 
 Anna Wołoszyn-Pokwapisz2 

Streszczenie 

Przystąpienie, w maju 2004 roku, Polski do Unii Europejskiej, zmiany transformacyjne, 
otwarcie granic wymusiło na polskich organizacjach dostosowanie się do pojawiających się 
nowych oczekiwań społecznych. Jednocześnie programy strukturalne współfinansowane 
ze środków europejskich mimo, że narzucają zakres współfinansowanych działań,  
to również dają możliwości ich sfinansowania. Wobec powyższego konieczne stało się 
nowe podejście do zarządzania, w szczególności do zarządzania projektami, gdzie nie 
sprawdza się już klasyczne podejście zarządzania rutynowymi czynnościami. Rośnie 
wobec powyższego zapotrzebowanie na wiedzę pozwalającą umiejętnie zarządzać 
sekwencją działań niepowtarzalnych, nie rutynowych, o dużym stopniu złożoności  
i wysokim ryzyku. Ważne zatem, stało się nowe podejście do zabezpieczania zasobów,  
w tym ludzkich, które są w stanie podołać tym czynnościom. Celem niniejszego artykułu 
jest analiza struktury zespołu projektowego, który wskazuje literatura przedmiotu jako 
najbardziej efektywnego w przypadku zarządzania projektami z realnie funkcjonującymi 
zespołami projektowymi w organizacjach, w tym administracji publicznej.  

Słowa kluczowe 

Zarządzanie, fundusze strukturalne, zasoby ludzkie, zespół projektowy, administracja 
publiczna, kierownik projektu, członek zespołu.  

                                                 
1 Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, asystent, praktyk. 
2 Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER, praktyk. 
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Wstęp 

W działalności współczesnych organizacji coraz większego znaczenia nabierają 

działania niepowtarzalne, skupione na realizacji konkretnego zadania czy wyznaczonego 

celu. Dynamika otoczenia, w którym funkcjonują organizacje wymusza na nich coraz 

większą liczbę złożonych przedsięwzięć o niepowtarzalnym charakterze w ramach których 

zostaną wytworzone niepowtarzalne dobra. Wzmocnienie aktywności organizacji wyraża 

się koniecznością realizowania projektów w sferze działalności operacyjnej, kierowniczej, 

organizacyjnej.  

W każdym projekcie pojawia się kilka cech wspólnych, które są czynnikami jego 

sukcesu, a mianowicie: zasoby, koszt, czas, jakość i zakres działania. Trójkąt celów 

projektu obejmuje trzy najważniejsze zagadnienia: zakres-wykonanie, koszt i czas3. 

Dotyczy to zarówno projektów komercyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, jak 

również projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Bez odpowiedniego 

wykonania, a zatem bez sprawnie funkcjonującego zespołu projektowego składającego się 

z osób o odpowiednich kompetencjach, z wyodrębnionym liderem, posługujących się 

odpowiednimi kanałami komunikacji zakończenie projektu z sukcesem stałoby pod 

ogromnym znakiem zapytania. „Każdy członek zespołu projektowego powinien 

charakteryzować się odpowiednimi cechami osobowościowymi. Jedną z podstawowych 

cech jest duże zaangażowanie w projekt. Przez cały czas realizacji projektu członkowie 

zespołu powinni być w pełni na nim skoncentrowani”4.  Idąc dalej za myślą M. Trockiego5 

każdy członek zespołu musi cechować się przede wszystkim nastawieniem na osiąganie 

rezultatów, konsekwencją i rozwiniętym poczuciem odpowiedzialności, silną orientacją na 

rozwiązywanie problemów, dynamizmem, wysoką samooceną, otwartością, umiejętnością 

pracy zespołowej, ale głównie zdolnością do współpracy z innymi członkami zespołu  

i doskonałym opanowaniem umiejętności związanych z realizacją projektu.  

Biorąc pod uwagę, że realizacja projektów stawia zdecydowanie wyższe wymagania 

pracownikom w porównaniu z tymi, którzy wykonują powtarzalną działalność organizacji 

oraz fakt, że projekty dofinansowywane z funduszy unijnych obwarowane są licznymi 

procedurami wynikającymi z przepisów unijnych i krajowych, że warto przyjrzeć się bliżej 

strukturze zespołu oraz jego funkcjonowaniu6. 

 

                                                 
3  H. Kerzner, Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Onepress, Warszawa 2005, s. 125. 
4  M. Trocki, B. Grucza, Praca zbiorowa, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawncitwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2007, s. 240. 
5  Ibidem, s. 242. 
6  Ibidem, s. 264. 
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Zespół projektowy w oparciu o literaturę przedmiotu 

Niemal każda pozycja literatury dotycząca zarządzania projektami poświęca osobny 

rozdział na omówienie zagadnień związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i pracą 

zespołu projektowego. Jest to o tyle istotne, że prawidłowo funkcjonujący zespół 

projektowy jest gwarantem ukończenia projektu z sukcesem. Jednocześnie struktury 

organizacyjne zarządzania projektami różnią się od struktury organizacyjnej danej 

organizacji w zakresie wykonywania rutynowych czynności. Jak wskazuje A. Stabryła 

„zespoły projektowe mogą być (…) powoływane doraźnie jako różnego rodzaju grupy 

robocze, komisje lub komitety, albo w przypadku rozwiązań stacjonarnych będą to 

pracownie lub działy, tworzone na podstawie kryteriów stacjonarnych7” Taka sytuacja ma 

miejsce zarówno w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, społecznych, 

pozarządowych, jak i administracji publicznej. Z drugiej strony zespół projektowy jest 

tworem ograniczonym w czasie, ponieważ jego funkcjonowanie zależne jest tylko  

i wyłącznie od ram czasowych projektu. Ma również inne limity związane z pieniędzmi, 

ryzykiem projektu, chęcią dalszego sponsorowanie projektu przez donatora.  

 

Charakterystyka zespołu projektowego 

Według literatury przedmiotu „zespół projektowy to grupa osób o zróżnicowanej 

specjalności i twórczej aktywności, powołanych do opracowania w określonym czasie 

projektu niepowtarzalnego przedsięwzięcia, wyposażonych w niezbędny zasób środków  

i dużą samodzielność działania, podporządkowanych wyłącznie kierownikowi zespołu”8. 

Jako, że zespół powoływany jest do realizacji określonego zadania często nosi nazwę 

zespołu zadaniowego. Funkcjonowanie w jednym zespole projektowym nie wyklucza 

uczestnictwa w innych zespołach projektowych, co powoduje, że członek zespołu może 

uczestniczyć w realizacji kilku projektów na raz i podlegać jednocześnie w zakresie 

danego projektu innemu kierownikowi. W organizacjach utworzenie struktury zadaniowej 

wymaga wyznaczenia grupy pracowników, którzy będą realizowali projekt, co w praktyce 

oznacza wyłączenie częściowe lub czasowe z wykonywanych dotychczas obowiązków. 

Struktury zarządzania projektami zwykle różnią się od struktur zespołowych w organizacji, 

ponieważ, jak wskazuje M. Pawlak „aby zarządzanie projektem było skuteczne (…) musi 

uwzględniać takie specyficzne cechy projektu jak interdyscyplinarność, innowacyjność, 

ograniczenie w czasie i konieczność efektywnego wykorzystania różnych zasobów”9. 

Każdy realizowany projekt musi posiadać swój zespół zarządzający. Jak wskazuje 

                                                 
7  A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 16. 
8  J. Skalik, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 108. 
9  M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 157. 
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Z. Chrościcki cechy zespołu projektowego to przede wszystkim ograniczony czas trwania, 

uczestnictwo osób o różnych specjalnościach zawodowych, samodzielność działania 

kierownika zespołu, dysponowanie zasobami potrzebnymi do realizacji założeń projektu, 

zarządzanie ryzykiem nieosiągnięcia założonego celu, pełny dostęp do informacji 

i dokumentacji, podporządkowanie członków zespołu wyłącznie kierownikowi projektu, 

mimo, ze formalnie członkowie pozostają w swoich komórkach macierzystych, wspieranie 

prac projektowych przez zarządzających organizacją10. Powoduje to, że każdy nowy 

projekt wymaga utworzenia nowego zespołu zadaniowego z określeniem swojej struktury 

organizacyjnej. Gdy projekt jest już zakończony rozwiązaniu ulega również jego struktura. 

Częścią tworzenia zespołu projektowego jest określenie roli i pozycji kierownika projektu 

z zakresie możliwości podejmowania samodzielnych decyzji, dysponowania zasobami 

organizacji oraz podległości i dróg komunikowania się z kierownikami jednostek w firmie, 

którzy wykonują działania rutynowe.  

Wyodrębnienie nowej jednostki zadaniowej w organizacji, na czele z nowym 

kierownikiem powoduje, że zwykle kierownik występuje w roli outsidera – nie wpisuje się 

zastaną strukturę, jest powołany czasowo. Dotychczas funkcjonujący kierownicy liniowi są 

nastawieni na obronę swoich pozycji, a dodatkowo pozycja kierownika projektu jest 

określona w czasie, co również daje lepszą sytuacje wyjściową stabilnym pozycjom 

kierowników w organizacji. Tak wykreowana sytuacja zmusza kierownika projektu do 

starań o harmonijną współpracę z kierownikami liniowymi, gdyż tylko tak jest on w stanie 

zrealizować swoje zadanie11. Mając na uwadze formę integracji ze środowiskiem pracy 

Kerzner wyodrębnia 6 typów zespołów projektowych: 

− sieciowy, 

− równoległy, 

− projektu lub rozwoju produktu, 

− serwisowy, 

− zarządzający, 

− szybkiego reagowania12. 

Idąc dalej za myślą Kerznera zespół sieciowy nie ma stałego układu ani ścisłych 

więzi, członkowie uczestniczą w jego pracach o ile zachodzi potrzeba dotycząca 

rozwiązania doraźnych problemów. Inaczej funkcjonuje zespół równoległy, w którym 

uczestnicy maja przydzielone role i realizują określone w czasie zadania, które polegają 

głównie na doskonaleniu procesów organizacyjnych. Zespół rozwoju produktu ma za 

zadanie odpowiedzieć na konkretne zamówienie klienta, czyli opracować projekt tak, żeby 

spełnić jego oczekiwania. Członkowie takiego zespołu mają zwykle szerokie uprawnienia 

decyzyjne, ściśle określone role, a charakter ich pracy jest nie rutynowy i wymaga dużego 

                                                 
10  Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 2. 
11  Ibidem, s. 158. 
12  H. Kerzner, Advanced Project Menagement, Helion, Gliwice 2005, s. 594. 
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zaangażowania. Innej formule funkcjonuje zespół serwisowy, którego charakter jest 

zwykle stały, ponieważ ma wspomagać działania klienta.  

Nieco inną, choć z pozoru wydawać by się mogło, że podobną rolę ma zespół 

szybkiego reagowania. Jego zadaniem jest rozwiązywać sytuacje kryzysowe, 

natychmiastowo reagować na pojawiające się ryzyka i zagrożenia w realizacji projektu. 

Członkowie zespołu działają pod ogromną presją czasu i konieczności rozwiązania 

pojawiających się problemów. Zespół zarządzający powoływany jest na stale i składa się 

zwykle z menedżerów funkcjonujących w danej organizacji. Powyższy podział oczywiście 

nie wyczerpuje tematyki struktury i zadań zespołów projektowych – jest raczej wstępem 

do rozwinięcia tematu. Co więcej, jak wskazuje Dennis Lock, każda firma ma własne 

wyobrażenie dotyczące funkcjonowania zespołów projektowych w swojej strukturze.  

Gdyby porównać trzy firmy okazałoby się, że mimo, iż każda z nich inaczej 

umocowuje zespół projektowy każda odnosi sukces13. Lock dzieli struktury projektowe na: 

macierzową, zespołu projektowego, hybrydową, kontraktową i strukturę w projektach join 

venture14. Burghard wskazuje na 5 typowych struktur zarządzanie projektem w przedsię-

biorstwie, które różnią się przede wszystkim stopniem oderwania pracownika od jego 

czynności rutynowych: 

– „wpływowa” struktura projektowa, 

– „czysta” struktura projektowa, 

– macierzowa struktura projektowa, 

– zleceniowa struktura projektowa, 

– zarządzanie projektem w komórce funkcjonalnej15. 

Mimo, iż wymienionych zostało pięć struktur, najwięcej w literaturze poświęca się 

miejsca macierzowej strukturze projektowej, która jest próbą połączenia zalet wszystkich 

czterech pozostałych16. Różnią się one w bardzo ważnym punkcie, a mianowicie  

w zakresie praw podejmowania decyzji i wydawania poleceń przez kierownika projektu. 

„Wpływowa” struktura projektowa zakłada znaczne ograniczenie uprawnień kierownika 

projektu, „czysta” daje je dużo większe.  

Inaczej wygląda sytuacja, gdy realizacja projektów dotyczy dużej organizacji,  

w której jest realizowanych kilka projektów jednocześnie. Obrazuje to Rys. 1, w którym 

można zaobserwować relację pomiędzy dwoma zmiennymi: pierwszy to wymiar pionów 

funkcjonalnych, któremu przyporządkowani są kierownicy tzw. funkcjonalni, zaś drugi to 

zakres projektów realizowanych przez organizację (umieszczony w wierszach) i tym 

samym tzw. kierowników projektów.  

                                                 
13  D. Lock, Podstawy zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 67. 
14  Ibidem, s. 68-80. 
15  M. Burghard, Projektmanagement. Leitfaden fur Planung, Uberwachung und Steuerung von Entwicklungsprojekten, 

Siemens Aktiengesselschaft, Berlin 1993, s. 78. 
16  D. Lock, Podstawy zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 77. 
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Rys. 1. Realizacja projektów w organizacji 
Źródło: M. Pawlak, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom XXXIII, zeszyt 3 – 2005. 

 

Z rysunku nr 1 wynika, iż kierownicy funkcjonalni i projektowi nie są od siebie 

zależni ani sobie podlegli, jak również zakres ich odpowiedzialności jedynie przecina się, 

ale nie nakłada na siebie. Podstawową różnicą pomiędzy obiema rodzajami kierowników 

jest ich zasób: kierownicy funkcjonalni posiadają zasoby danej organizacji, zaś kierownicy 

projektów tylko te zasoby wypożyczają do realizacji celów projektu17. Podczas gdy 

funkcjonowali są odpowiedzialni za wysoki poziom umiejętności i kompetencji w ich 

organizacjach, to kierownicy projektowi muszą przede wszystkim dbać o techniczne  

i systemowe elementy nadzorowania przedsięwzięcia jakim jest projekt. Dlatego powinni 

oni wzajemnie zgrać takie elementy jak: specyfikacje, plany, opisy funkcji, wytyczne  

i procedury18. Gdzie najlepiej wykorzystywać wskazaną strukturę organizacyjną zespołu 

projektowego? Maylor19 opisuje kilka sytuacji organizacyjnych, kiedy struktura 

macierzowa sprawdza się najlepiej: jeśli w organizacji występuje więcej niż jeden obszar 

działalności, a klienci reprezentują różne kultury lub różne rozlokowanie geograficzne;  

jeśli jest konieczność przetwarzania dużej ilości informacji; jeśli jedna funkcja lub jeden 

projekt nie uzasadnia wydatków i istnieje konieczność wspólnego wykorzystywania 

zasobów. 

                                                 
17  M. Pawlak, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom XXXIII, zeszyt 3 – 2005, s. 122. 
18  Ibidem, s. 123. 
19  H. Maylor, Project Management. Second edition, London−San Francisco−Kuala L umpur−Johannesburg: Financial Times 

1999, s. 4. 
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Rola zespołu projektowego 

Rola zespołu projektowego w głównej mierze zasadza się na kompetencjach  

i dyspozycyjności kierownika zespołu projektowego20. To od wiedzy i umiejętności 

organizacyjno-merytorycznych lidera zespołu zależy efektywność pracy wszystkich jego 

członków. Jak wskazuje P. Wachowiak, praca kierownika projektu polega na min. na 

budowaniu, integrowaniu, motywowaniu zespołu projektowego, jak również doborze, 

podziale zadań, doskonaleniu, dokonywaniu ocen, rozwiązywaniu konfliktów członków 

zespołu projektowego oraz dzieleniu się wiedzą w zespole, analizie środowiska projektu 

podejmowaniu różnorodnych decyzji 21. Światowe stowarzyszenie kierowników projektów 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) zauważa, że kierownicy projektów 

powinni posiadać złożoną wiedzę z zakresu zarządzania: zakresem projektu, czasem, 

jakością, ryzykiem, komunikacją, kosztami, zamówieniami i zasobami ludzkimi  

w projekcie22. Idąc za tą myślą można stwierdzić, że rolą lidera zespołu projektowego jest 

nie tylko organizowanie i zarządzanie zespołem, ale również wiedza merytoryczna  

w zakresie wszelkich procedur związanych z realizacją projektu. A zatem jak stwierdza  

M. Trocki „Idealny zespół projektowy jest grupą dobrze rozumiejących się ludzi, 

posiadających różne umiejętności, zdolności i doświadczenia, razem osiągających wspólny 

cel, a także czerpiących z tego satysfakcję oraz zadowolenie. Jest efektywny, ponieważ 

wie, dokąd zmierza, ustala cele możliwe do zrealizowania, wykorzystuje swoje zasoby  

w sposób energiczny i nowatorski, przygotowuje wiele różnych wariantów działania (…) 

Członkowie ufają sobie wzajemnie, wierzą w powodzenie działań, kierują się realistyczną 

oceną faktów. Cechuje ich wrażliwość na reakcje interpersonalne i umiejętność układania 

konstruktywnych stosunków z innymi osobami. Jest skutecznym zespołem, który  

w porównaniu z przeciętnym zbiorem ludzi, więcej planuje, wiąże działania z celami 

projektu, przejawia mniej postaw obronnych w trakcie narad i dyskusji. Poszczególne 

osoby bardziej angażują się we wspólne działanie, poświęcają więcej uwagi celom 

krótkookresowym i średniookresowym”23.  

Warto zauważyć, że tylko taki zespół projektowy daje szansę na realizację projektu  

w sposób skuteczny i efektywny oraz zakończony sukcesem. Tylko taki zespół daje 

możliwość podjęcia trudnej decyzji przerwania projektu lub zakończenia go w sposób inny 

niż pierwotnie był zaplanowany, jeśli zajdą ku temu przesłanki.  

                                                 
20  J. Skalik, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 115. 
21  P. Wachowiak, S. Grzegorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, s. 20. 
22  Kompedium Wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK® Guide 2000 Edition, MT&DC, Warszawa 2006. 
23  M. Trocki, B. Grucza. Praca zbiorowa, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawncitwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2007, s. 256-257. 
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Podsumowanie 

Jak wskazuje literatura przedmiotu zespół projektowy jest nieodzownym elementem 

każdego projektu. Tylko dzięki odpowiednim zasobom ludzkim projekt jest możliwy do 

wykreowania, zainicjowania, sformalizowania i zrealizowania. Mimo najlepszych 

pomysłów, brak lub niedostateczna liczba osób posiadających zróżnicowane kompetencje 

spowodowałaby upadek myśli projektowej i tym samym zagrożenie dla jego realizacji lub 

niemożność realizacji. Nawiązując do początku rozważań na temat roli zespołu projekto-

wego i trójkąta celów projektu, można stwierdzić, że mimo, iż trójkąt tworzą trzy zmienne, 

które są ze sobą ściśle powiązane, projekty są tworzone i realizowane przez ludzi dla ludzi. 

Bez zasobów w postaci kompetentnych członków zespołu projekt często w ogóle by nie 

powstał, a jeśli nawet ujrzałby światło dzienne, jego realizacja byłaby niemożliwa  

z uwagi na braki odpowiednich zasobów ludzkich.     
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8. Zjawisko mobbingu  
w organizacjach administracji 

Joanna Olszowy1  
Martyna Araszkiewicz2 

Streszczenie 

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska mobbingu w administracji. 
Wbrew pozorom zjawisko mobbingu nie dotyka jedynie firm prywatnych, ale dotyczy też 
instytucji publicznych. Dlatego też działania z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania 
lobbingowi powinni podejmować nie tylko pracodawcy prywatni, ale także instytucje 
publiczne. Jest to niezwykle istotne, gdyż wyedukowani i znający swoje prawa pracownicy 
mogą w najpełniejszy sposób chronić się przed tym negatywnym zjawiskiem w miejscu 
pracy. 

Słowa kluczowe 

Mobbing, organizacja, zasoby ludzkie, zasoby etyczne. 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, adiunkt, praktyk. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
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Wstęp 

Problem mobbingu, czyli przemocy psychologicznej w miejscu pracy, stał się w ostatnich 

latach przedmiotem wzmożonego zainteresowania społecznego, prawnego i naukowego. 

Mobbing traktowany jest, jako przykład patologii obserwowanej w organizacji. Stąd konieczność 

spojrzenia na mobbing w sposób wieloaspektowy. Mobbing niesie ze sobą dotkliwe 

konsekwencje, które dotykają nie tylko ofiary przemocy, ale wpływają także na funkcjonowanie  

i pracę zespołów w organizacji3.   

Mobbingiem interesują się zarówno praktycy, jak i teoretycy psychologii, socjologii, 

zarządzania, prawa oraz medycyny pracy. Obecnie mobbing postrzegany jest, jako jedna 

z groźniejszych patologii organizacji. Taka percepcja mobbingu nie jest już tylko czystym 

wywodem teoretycznym, ale także faktem popartym naukowymi badaniami. Zjawisko mobbingu 

w miejscu pracy nie jest zjawiskiem nowym, bowiem istnieje od wielu dziesięcioleci4.  

We współczesnych czasach stało się ważnym problemem społecznym, dostrzeżonym w krajach 

UE przez wielu ustawodawców narodowych, ponieważ uznali oni potrzebę prawnego 

uregulowania tego problemu na poziomie państw członkowskich, a nawet na poziomie 

wspólnotowym. W wyniku zaistniałych zmian, które dostosowują krajowe przepisy prawa pracy 

do norm i zaleceń Unii Europejskiej, pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałania wszelkim 

przejawom dyskryminacji w zatrudnieniu, zwłaszcza ze względu na płeć, wiek, niepełno-

sprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, wyznanie oraz orientację seksualną. 

Istotnym i najbardziej dotkliwym przejawem dyskryminacji jest zespół zachowań i postaw 

świadczących o gnębieniu i prześladowaniu pracowników rozpowszechniony pod nazwą 

mobbingu. Zjawisko mobbingu jest problemem, który może wystąpić praktycznie u każdego 

pracodawcy5. Jak natomiast pokazują badania statystyczne i obserwacje praktyków, sektorem 

szczególnie narażonym na ten problem są służby mundurowe oraz administracja państwowa. 

Pojęcie mobbingu  

Niewłaściwe zachowania wobec pracowników oraz współpracowników są 

zjawiskiem znanym od dawna, jednak pojęcie „mobbingu” jest dosyć młode. Jego 

zdefiniowanie, w obecnie rozumianym kształcie, powstało dopiero w latach 80. XX wieku. 

Podstawy do sformułowania pojęcia mobbingu położył Konrad Lorenz, austriacki etolog, 

opisując sytuację dotyczącą ataków grupy małych zwierząt na pojedynczego dużego 

osobnika, które miały na celu jego zastraszenie 6. W opisie tego zjawiska po raz pierwszy 

użyte zostało pojęcie „mobbing”. 

                                                 
3  L. Jabłonowska, Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w procesie pracy [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim, red. 

M. Juchnowicz, Warszawa 2014, s. 443–447. 
4  Ibidem, s. 448. 
5  H. Szewczyk, Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę, „Bezpieczeństwo Pracy” 2015, 

nr 10, s. 13. 
6  A. Łazur, Mobbing w prawie pracy, 2016 [online] www.koloprawapracy.worldpress.com [dostęp: 17.11.2019]. 
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Mobbing to słowo, które wywodzi się od angielskiego słowa mob oznaczające- 

motłoch, hołotę, tłum7, natomiast w słownikowym tłumaczeniu oznacza tłum, gawiedź, 

tłuszcza, banda [... ], otaczać (kogoś), oblegać8. Jest to zjawisko odnoszące się do relacji 

interpersonalnych w miejscu pracy oraz wpływ powyższego na funkcjonowanie 

w organizacjach. Pojęcie mobbing, została użyte po raz pierwszy w 1963 r. przez Konrada 

Lorenza w pracy o polskim tytule: ,,Tak zwane zło " w celu opisania sytuacji, w której 

grupa małych zwierząt atakuje pojedynczego, silniejszego i większego osobnika9.  

Później, pod koniec lat 60., lekarz szwedzkiego pochodzenia Peter Paul Heinemann, 

poddał analizie grupę dzieci. Zaobserwował, że grupa dzieci utrzymywała przez dłuższy 

czas wrogie zachowanie wobec jednego dziecka. W 1984 r. szwedzki lekarz i psycholog 

użył terminu mobbing dla określenia terroru psychicznego na wybranych pracownikach  

w miejscu pracy. Mowa tu o znęcaniu psychicznym, którego konsekwencje wydają się 

wcale nie mniej poważne niż ma to miejsce w przypadku przemocy fizycznej. W języku 

potocznym „mobbing” rozumiany jest, jako nękanie, dokuczanie, straszenie lub poniżenie 

jednej osoby przez inna zazwyczaj, która zajmuje wyższe miejsce w hierarchii służbowej 

lub przez grupę współpracowników10. Wstępowanie mobbingu w firmach zależy przede 

wszystkim od poziomu kultury organizacji, co oznacza, że im wyższa kultura 

pracodawców i pracowników tym mniej mobbingu11. 

Natomiast w Polsce pojecie mobbingu jest znane od kliku lat i jest kojarzone 

najczęściej z prześladowaniem w miejscu pracy. W ciągu ostatniego dziesięciolecia 

nastąpiło uświadomienie społeczeństwa odnośnie mobbingu za pośrednictwem literatury, 

mediów i artykułów prasowych oraz badań12.  

Dokonując próby zdefiniowania pojęcia mobbing, należy podkreślić, że jest to 

zjawisko wielowymiarowe, może ono przyjmować różną postać, zawsze jednakże 

związane jest z relacją pomiędzy osobami oraz długotrwałym doświadczaniem przez jedną 

ze stron przemocy psychicznej. Mobbing w miejscu pracy determinowany jest wieloma 

czynnikami, ale osoby, które są lub były mobbingowane, zawsze działania te oceniają, jako 

przykre, upokarzające i dotkliwie naruszające ich dobrostan13. Poziom doświadczanego 

stresu w chwili nękania jak również po jego zakończeniu określają, jako ekstremalnie 

wysoki, co oznacza, że dezintegrujący wpływ mobbingu na stan psychiczny i fizyczny 

człowieka jest bardzo duży i niesie za sobą konsekwencje na dalsze życie. Zatem 

jednoznaczna definicja może być bardzo trudna w tabeli 1 przedstawiono definicje według 

różnych autorów i organizacji a także kodeksu pracy. 

                                                 
7  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2014, s. 337. 
8  http ://ling.pl/slownik/angielsko-polski/mob [dostęp z 19.01.2018]. 
9  M. Klak-Stachowiak, Mobbing w środowisku pracy [w:] J. Sikora, Praca w perspektywie… op. cit, s. 162. 
10  W. Bańka, Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 243. 
11  A. Jachnis, Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 2013. 
12  K. Duniat, Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki – z perspektywy pracy i rodziny [w:] 

L. Golińska, Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 381. 
13  W. Cieślak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku, „Państwo 

i Prawo” 2004, nr 12, s. 64–75. 
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Tabela 1. Definicje mobbingu. 
Autor/organizacja Definicja lobbingu 

 
Kodeks pracy 

„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika 
lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym  
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące  
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie  
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. 

 
Międzynarodowa 

Organizacja Pracy 

agresywne zachowanie, które możemy określić, jako mściwe, okrutne, 
złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub 
grupie pracowników. Obejmuje ono sprzysięganie się lub mobbing 
przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem 
psychicznego dręczenia. Mobbing charakteryzuje się stałymi, 
negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej 
osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji. 

 
Europejska Agencja  

Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy 

„powtarzalne, nieuzasadnione zachowania skierowane przeciwko 
pracownikowi, lub grupie pracowników, które stwarzają zagrożenie 
jego/ich zdrowia i bezpieczeństwa”. Zachowania te to takie 
„zachowania, które świadoma i rozsądna osoba, biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności, identyfikuje je, jako spychające ją do roli 
ofiary, poniżające i naruszające jej godność”, „zachowania te obejmują 
działania pojedynczych osób lub grup, jak również system pracy, który 
może być wykorzystywany, jako narzędzie wiktymizujące 
pracownika, poniżające i uwłaczające jego godności” 

 
Heinz Leymann 

„wrogą i nieetyczną komunikację pomiędzy jednym lub grupą 
pracowników, a innym, który został zepchnięty do pozycji obronnej  
i pozbawiony pomocy. Działania te zdarzają się często, co najmniej 
raz w tygodniu i przez co najmniej pół roku, z powodu, których 
maltretowanie kończy się znacznym umysłowym uszkodzeniem  
i ubóstwem wynikającym z urazów psychicznych powodujących 
niezdolność obrony dotychczasowego miejsca pracy i znalezienia 
nowego zatrudnienia” 

 
Marie-France 

Hirigoyen 

“Wszelkie niewłaściwe postępowanie (gest, słowo, zachowanie, 
postawa), które przez swą powtarzalność czy systematyczność narusza 
godność lub integralność psychiczną bądź fizyczną osoby, narażając ją 
na utratę zatrudnienia lub pogarszając atmosferę pracy. Molestowanie 
moralne to przemoc w małych dawkach, która jest jednak bardzo 
destrukcyjna. Każdy atak wzięty z osobna nie jest naprawdę czymś 
poważnym, o agresji stanowi skumulowany efekt częstych  
i powtarzalnych mikrourazów”. 

 
Agata Bechowska-

Gebhardt 
Tadeusz Stalewski 

„nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji 
działanie, polegające na długotrwałym, powtarzającym się  
i bezpodstawnym dręczeniu pracownika przez przełożonych  
i współpracowników; jest to poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, 
psychicznej i społecznej w celu zastraszenia, upokorzenia  
i ograniczenia jej zdolności obrony; jest to zjawisko odczuwane 
subiektywnie, ale dające się intersubiektywnie potwierdzić; jest to 
wielofazowy proces, w którym mobber stosuje metody manipulacji od 
najbardziej subtelnych i niezauważalnych przez ofiarę, po najbardziej 
drastyczne” 
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Helena Szewczyk 

“Mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą polega na wrogim  
i nieetycznym, systematycznie powtarzającym się zachowaniu, 
skierowanym wobec jednej lub kilku osobom, którego rezultatem jest 
psychiczne, psychosomatyczne i społeczne wyniszczenie pracownika. 
Szczególnie ważny jest w tym przypadku aspekt zdrowotny całego 
zagadnienia, co odróżnia zjawisko mobbingu od zwykłego konfliktu. 
Pod wpływem lobbingu osoby poszkodowane zostają zepchnięte  
w beznadziejność, bezradność oraz tracą możliwość obrony. Tego 
rodzaju działania charakteryzują się dużą częstotliwością 
występowania i utrzymaniem się przez dłuższy czas (przynajmniej 
przez pół roku). Istotą mobbingu jest to, że może on powodować  
u nękanego pracownika silny stres, który jest przyczyną różnego 
rodzaju dolegliwości, chorób psychosomatycznych i psychicznych” 

 
Katarzyna Durniat 

„Mobbing jest przemocą psychologiczną, zachodzącą, pomiędzy, co 
najmniej dwoma partnerami interakcji społecznej, systematycznie  
i celowo kierowaną przez prześladowcę (rzadziej prześladowców) 
przeciw ofierze (rzadziej ofiarom) w powtarzających się napaściach 
werbalnych i behawioralnych. Jest to zjawisko głównie subiektywne,  
a jego skutkiem jest obiektywnie zauważalna psychiczna destabilizacja 
ofiary, poczucie krzywdy i absurdu oraz przeżywanie silnego stresu 
psychicznego. Mobbing jest procesem: systematycznie, w miarę 
eskalacji prześladowań, maleje u ofiary poczucie własnej wartości oraz 
kompetencji zawodowych i społecznych wraz ze wzrostem poczucia 
bezradności” 

 
Zapf 

„psychologiczną agresję będącą konsekwencją działań częściej 
podejmowanych raczej przez grupę osób niż jednostkę w stosunku do 
określonej osoby. Mobbing jest ekstremalnym typem stresu 
społecznego w pracy” 

Zapf i Gross mobbing zjawisko społeczne prowadzące do eskalacji konfliktu 
Źródło: Opracowanie na podstawie: Kodeks pracy: Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r., która weszła w życie 1 stycznia 
2004 r., art. 943, K. Durniat, Prewencja i przeciwdziałanie, mobbingowi w polskich organizacjach. „Współczesne zarządza-
nie”, Wrocław 2012, s. 213–222, M. Klak-Stachowiak, Mobbing w środowisku pracy [w:] J. Sikora, Praca w perspektywie 

humanistycznej. Zeszyty naukowe 120. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 163. 

 

Dokonując analizy definicji mobbingu w powyższej tabeli zdaniem autora 

najważniejszą definicją w Polsce zawiera Kodeks Pracy. Definiuje on mobbing, jako 

„działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko 

pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu 

pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące 

lub mające na celu ośmieszenie pracownika, izolowanie bądź wydalenie z grupy zespoły 

czy nawet pracy14. Przegląd przepisów polskiego prawa pracy oraz literatury z zakresu 

psychologii pracy umożliwił doprecyzowanie pojęcia mobbingu poprzez skoncentrowanie 

uwagi na jego charakterystycznych cechach. Mobbing to sytuacja permanentnego, 

powtarzalnego i celowego działania osoby, grupy osób przeciwko innej osobie, których 

intencją jest pozbycie się tej osoby z zespołu, a mówiąc szerzej ze środowiska pracy, przy 

czym działania te mają nękający i poniżający charakter. Działania o charakterze terroru 

                                                 
14  Dz.U. nr 213, art. 94. 
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psychicznego mogą również obejmować akty fizycznej agresji, głównym celem staje się 

doprowadzenie do poczucia bezsilności, bezradności i bezwolności ofiary, która traci 

poczucie sensu pracy, a nawet życia. Z przedstawionych definicji wynika, że mobbing 

może mieć postać przemocy fizycznej oraz psychicznej. Topologię przemocy stosowanej 

podczas mobbingu przedstawia rysunek 1. 
 

 
 

Rys. 1. Topologia przemocy 
Źródło: Opracowanie na podstawie M. Gotowska, Mobbing jako elemant utrudniający zarządzanie ludźmi w organizacji 

http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t032_pszw_2010_gotowska_-
_mobbing_jako_element_utrudniajacy_zarzadzanie_ludzmi_w_organizacji.pdf [dostęp z 19.11.2019].  

 

Dokonując kwerendy literatury naukowej dotyczącej problematyki, dla której 

przyjęło stosować się na gruncie polskim nazwę mobbingu, można skonstatować jej 

obfitość i różnorodność. Te konstatacje nie odnoszą się tylko i wyłącznie do wielości 

źródeł i ich form, ale także do mnogości pojęć związanych z szeroko rozumianą przemocą 

psychologiczną, stąd zrozumiała potrzeba klaryfikacji. Można nawet zauważyć 

niespójność terminologiczną pomiędzy różnymi nurtami teoretycznymi i badawczymi oraz 

geograficznymi, co przejawia się w stosowaniu odmiennych pojęć dla opisywanych 

zjawisk w różnych krajach. Omawiając pojęcie mobbingu, należy zauważyć, że istnieją 

inne pojęcia, które opisują bardzo zbliżone lub identyczne zachowania, różnorodność  

w nazewnictwie tego samego zjawiska związana bywa z przypisaniem nazewnictwa przez 

naukowców z różnych części świata lub miejsca doznawania nękania psychicznego15. 

                                                 
15  J. Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania, Wydawnictwo Wolters Kulwer Polska 

sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 18–19. 

MOBBING 

Przemoc fizyczna Przemoc psychiczna 

– napaść fizyczna 
skutkująca zranieniem 
ofiary, 
– napaść fizyczna bez 
obrażeń ciała 

– molestowanie seksualne 

– zastraszanie 
– pogróżki 
– szantażowanie 
– zniewaga słowna 
– wrogie nastawienie 
– dyskryminacja 
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 Termin bullying oznaczający brutalne obchodzenie się, dręczenie, a nawet 

atakowanie słabszych używany jest w USA i Europie w sytuacjach związanych z przemocą 

psychiczną w szkole, a mobbing dotyczy wyłącznie sytuacji dręczenia psychicznego  

w pracy. Pojęcie molestowania moralnego jest synonimem mobbingu używanym we 

Francji, jego autorka wyraźnie zaznacza, że nie jest ono przypadkowe, ale ma intencyjny 

charakter warunkowany celową nieżyczliwością drugiej osoby. W Japonii używa się 

sformułowania Ijime, które oznacza presję grupy na pojedyncze osoby w celu 

kształtowania właściwego zachowania, następuje „uformowanie” osoby zgodnie z intencją 

grupy. Określenie harassment – molestowanie, wywodzące się od słowa harass – nękać, 

trapić, zostało zaanektowane przez konotację z zachowaniami o podłożu seksualnym  

i powstał termin sexual harassment, oznaczający molestowanie seksualne. Wcześniej  

w latach 70. XX wieku Carroll Brodsky (1976) użył terminu harassment, określając 

zachowanie, które pociąga za sobą powtarzające się i utrzymujące próby męczenia, 

torturowania i frustrowania współpracownika lub wymuszania na nim pewnych reakcji. 

 

Istota mobbingu 

Aby nadać temu działaniu miano mobbingu, proces ten musi być powtarzalny i trwać 

przez pewien okres czasu16. Mobbing definiowany jest też jako: „działania lub zachowania 

dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym  

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżanie lub ośmieszanie 

pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowni-ków”17.  

W zjawisku mobbingu występuje sprawca i ofiara. Wyróżniają się oni 

charakterystycznymi cechami. Mobber (prześladowca) to zazwyczaj osoba niezrówno-

ważona emocjonalnie z niską odpornością na stres, zawistna, zazdrosna, bojaźliwa,  

o silnych cechach przywódczych i niskiej samoocenie. Osoba taka nie szanuje 

współpracowników i podwładnych, jest zarozumiała, lekceważy zdanie innych oraz 

domaga się podporządkowania. Takie zachowanie ma na celu dowartościowanie się  

i dążenie do celu „po trupach”. Ofiarami mobbingu bywają zwykle dwie grupy osób. 

Pierwsza z nich to osoby wrażliwe, mało asertywne, niepotrafiące bronić swojego zdania, 

łatwo ulegające innym. Takie osoby dają sobą manipulować, przez co oprawca czerpie  

z tego wiele satysfakcji. Do drugiej grupy zalicza się osoby, które są zupełną odwrotnością 

pierwszej. Charakteryzuje je inteligencja, wybijanie się przed szereg, indywidualizm  

                                                 
16  M. Gamian-Wilk (red.), Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy, PWN, Warszawa 2012, s. 175 
17  Dz.U. Nr 213, poz. 2081. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw. Art. 943. § 2. 
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i dominacja. Swoim zachowaniem zagrażają jednak wyżej postawionym przełożonym, 

którzy czują się niedowartościowani· .  

Występują różne rodzaje mobbingu. Biorąc pod uwagę to, kto jest dręczycielem, 

można wyróżnić18:  

1. mobbing pionowy – dręczycielem jest przełożony, natomiast ofiarą podwładny,  

2. mobbing poziomy (horyzontalny, grupowy) – mobberem są współpracownicy ofiary 

mobbingu,  

3. mobbing wstępujący – mobberem jest podwładny. Ze zjawiskiem mobbingu spotykamy 

się w niemalże każdym środowisku.  

Rozwojowi  lobbingu w pracy sprzyjają między innymi takie czynniki, jak19:  

1) Niewłaściwe organizowanie pracy w przedsiębiorstwie. Jest to jedna z najczęściej 

występujących przyczyn powstania mobbingu. Niewłaściwy podział obowiązków 

wśród pracowników przyczynia się do zwiększenia stresu i nerwowych sytuacji, co 

skutkuje konfliktami. Mocno rozwinięta i zhierarchizowana struktura, również 

silnie przyczynia się do rozwoju mobbingu. Nieprecyzyjne określenie obowiązków 

i kompetencji, zwiększa brak pewności u pracowników oraz poprawności 

wykonywanych działań.  

2) Stosunki między pracownikami a przełożonymi. a. Źródłem negatywnych relacji na 

linii pracownik-pracodawca bywa utrzymująca się atmosfera strachu i zagrożenia. 

Powoduje to zbędne kumulowanie problemów, których rozwiązanie bywa trudne  

i prowadzi do realnych strat w firmie.  

3) Stosunki między pracownikami. Źródłem mobbingu bywa ignorowanie stosunków 

między pracownikami. Pozostawianie im swobody działania prowadzi niejedno-

krotnie do chaosu i skutkuje wieloma konfliktami, stanowiącymi postawę rozwoju 

różnych patologii w środowisku pracy. Konkludując, mobbing jest psychoterrorem, 

którego ofiarą może zostać każdy. Nie ma jednego typu osobowościowego ofiar 

mobbingu. Dotyka on za równo osoby mało asertywne jak i urodzonych 

przywódców. Pozycja w organizacji również nie gwarantuje ochrony przed 

potencjalnym mobberem. 

Przyczyny mobbingu 

Mobbing w pracy jest zjawiskiem wieloprzyczynowym, na jego powstanie ma wpływ 

zarówno środowisko pracy, cechy relacji międzyludzkich w organizacji, cechy 

agresora/agresorów i czynniki związane z osobą ofiary. Nie da się, więc wyróżnić jednej, 

decydującej przyczyny pojawienia się psychicznego nękania w pracy, ponieważ przyczyny 

te działają jednocześnie. Nie da się też znaleźć takiego miejsca pracy, które byłoby 

                                                 
18  A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing – patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004, s. 10. 
19  K. Kędziora, K. Śmieszek, Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2008, s. 185-189. 
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„uodpornione na mobbing”; potencjalnie mobbing może pojawić się w każdym miejscu 

pracy. Aby móc zapobiegać występowaniu patologii społecznych w miejscu pracy przede 

wszystkim należy rozpoznać czynnki mające wpływ na występowanie mobbingu20. 

W literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to, co jest powodem 

występowania zjawiska mobbingu. Wśród przyczyn wskazuje się czynniki zarówno 

społeczne, indywidualne, organizacyjne, związane z cechami osobowościowymi oraz 

pozycją mobbera i ofiary. Zdaniem H. Szewczyk w doktrynie wyróżnia się trzy kategorie 

czynników, które sprzyjają powstaniu mobbingu w miejscu pracy21: 

− czynniki makrospołeczne, w szczególności bezrobocie, korupcja, przekraczanie 

uprawnień przez przełożonych, 

− czynniki osobiste, a zwłaszcza zazdrość, zawiść, chciwość, nieżyczliwość, 

niekompetencja; 

− czynniki związane z działalnością pracodawcy, jako organizacji, w tym przede 

wszystkim zła struktura organizacyjna, koncentracja nadmiernej władzy przez 

przełożonych. 

Do tej pory badacze skupiali się na dwóch głównych czynnikach, mogących wyjaśnić 

przyczyny pojawiania się mobbingu w miejscu pracy, tj. psychospołecznym środowisku 

pracy oraz indywidualnych cechach ofiar i sprawców tego zjawiska. W odróżnieniu od 

perspektywy osobowościowej, perspektywa organizacyjna potencjalnych przyczyn 

mobbingu poszukuje w zewnętrznym środowisku ofiary i sprawcy, tj. w organizacji,  

w której funkcjonują strony zaangażowane w mobbing. Wielu badaczy podkreśla,  

iż byłoby zbyt dużym uproszczeniem tłumaczenie zjawiska mobbingu wyłącznie na 

poziomie osobowości ofiary i sprawcy. Badania pokazują, że sama organizacja (kultura 

organizacyjna, warunki, w których musza działać pracownicy) również, a może przede 

wszystkim, odgrywać ogromną rolę w powstawaniu mobbingu w pracy. Przyczyn 

powstawania mobbingu jest wiele, począwszy od cech ofiary i mobbera aż do 

nieprawidłowej atmosfery w pracy i czynników zewnętrznych, takich jak np. bezrobocie. 

Ustalono, że organizacje, w których miał miejsce mobbing charakteryzowały się dużą 

liczbą konfliktów wśród pracowników oraz związanym z tym negatywnym klimatem 

społecznym. Ponadto osoby pracujące w takich środowiskach nisko oceniały zarówno 

panujący tam styl zarządzania, jak i możliwość kontrolowania swojej własnej pracy. Dla 

wielu z tych osób niejasne były też role, jakie miały pełnić w organizacji. Prekursor badań 

nad mobbingiem, Heinz Leymann wyróżnił 5 kluczowych, organizacyjnych elementów 

stanowiących potencjalne źródło tego zjawiska, tj.:  

− problemy z rozplanowaniem pracy wynikające np. z małej możliwości decydowania 

o zakresie i tempie pracy (mała kontrola nad własną pracą), mogące przyczyniać sie do 

                                                 
20  Ibidem, s. 177. 
21  Ibidem, s. 177–178. 
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wzrostu stresu, agresji i frustracji u pracowników i tym samym zwiększać liczbę 

konfliktów pracowniczych  

− niekompetentne lub autokratyczne przywództwo – badania pokazują, że 50-80% ofiar 

wskazuje przełożonego, jako głównego sprawcę mobbingu. Można, więc wnioskować, 

że kierownicy są jednymi z głównych sprawców przemocy psychicznej w miejscu 

pracy. Szczególnie przywództwo autokratyczne stanowi taki styl zarządzania, który 

sprzyja powstawaniu klimatu lęku. Podkreśla się, że wysoce narażony na stanie się 

„małym tyranem” może być kierownik charakteryzujący się silną potrzebą 

niezależności i kontroli, nieufności wobec innych oraz silnym pragnieniem uznania.  
 
Tabela 2. Przyczyny mobbingu. 

Lp. Przyczyny mobbingu Opis zjawiska 
1. niezdrowa kultura organizacyjna nieustanny wyścig, rywalizacja pomiędzy 

pracownikami, brak współpracy, zaufania, 
poczucia jedności, identyfikowania się z celami 
firmy, atmosfera niepewności i lęku. Kultura 
organizacyjna stanowi swoisty kręgosłup 
przedsiębiorstwa. Gdy kręgosłup jest zdrowy, 
zdrowa jest także sytuacja w firmie, lecz jeśli 
którykolwiek z kręgów ulega degeneracji, 
zaczyna się paraliż całego systemu 

2. niesprecyzowane obowiązki 
pracowników 

stawianie sprzecznych, niemożliwych do 
pogodzenia zadań do wykonania 

3. brak dostępu do awansu, brak 
perspektyw rozwoju zawodowego 

powoduje frustrację, która może być 
wyładowywana w postaci lobbingu 

4. niewłaściwa komunikacja izolowanie pracownika od pozostałych 
współpracowników, stosowanie niewłaściwego 
słownictwa (wulgaryzmy), zastraszanie 
zwolnieniem z pracy, ośmieszanie, 
nieodpowiednie żarty publiczne, lekceważenie, 
niedopuszczanie do wyrażania własnego 
zdania, bezpodstawne negowanie, 
wyeliminowanie zgłoszonych przez pracownika 
pomysłów i opinii 

5. niewłaściwe zarządzanie 
organizacją 

brak umiejętności zarządzania zasobami 
ludzkimi, negocjowania lub rozwiązywania 
konfliktów 

6. bezrobocie problemy ze znalezieniem pracy i konieczność 
utrzymania miejsca pracy za wszelką cenę 

7. dążenie do odejścia pracownika którego trudno jest zwolnić (np. członka 
kierownictwa związku zawodowego) 

8. czynniki indywidualne  
i organizacyjne 

w szczególności styl zarządzania i sposób 
organizacji procesu pracy 

Źródło: opracowanie na podstawie A. Tarnowska, Mobbing – patologia kultury organizacyjnej. „Studia i Materiały. 
Miscellanea Oeconomicae” 2011, A. Kucharska, Mobbing. Informator dla pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy 2012, 
W. Warecki, M. Warecki, Słowo o mobbingu, czyli jak sobie radzić z dręczycielem. Poltext, Warszawa 2015, M. Kuć, 
Wiktymologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 71. 
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W ostatnim czasie uwagę zwrócono również na styl zarządzania określany mianem 

nieingerującego (tzw. laissez-faire). Taki przywódca ignoruje potrzeby innych, nie reaguje 

na problemy podwładnych, nie kontroluje sposobu wykonania przez nich pracy i jak 

podkreślają eksperci, taki styl może stanowić podatny grunt dla mobbingu, szczególnie 

pojawiającego się w relacjach na tym samym szczeblu hierarchii organizacyjnej: 

− społeczna pozycja ofiary – ludzie, którzy różnią się od reszty grupy i należą do 

mniejszości np. ze względu na wiek, fizyczną niepełnosprawność, status społeczny, 

pozycję zawodową, czy też pochodzenie mogą być bardziej narażeni na mobbing, 

pełnić w grupie pracowniczej rolę tzw. kozła ofiarnego, który jest łatwym celem ataku 

− negatywny lub wrogi klimat społeczny – mobbing pojawia się częściej również tam, 

gdzie atmosferę w pracy wyznacza raczej ostra rywalizacja, niż współpraca w grupie  

− kultura organizacyjna przyzwalająca, a niekiedy wręcz zachęcająca do zachowań 

polegających na ciągłym szykanowaniu i wyśmiewaniu wybranych grup pracowników. 

Takie zachowania zostają wpisane w kulturę zakładu i tym samym pracownicy dostają 

na nie „ciche” przyzwolenie, a niekiedy wręcz są za nienagradzani. Przyczyny 

mobbingu zostały przedstawione w tabeli 2. 

Omawiając powyższą tabelę stwierdzono, że przyczynami wystąpienia mobbingu, 

oprócz bezrobocia oraz złej sytuacji na rynku pracy i innych czynników o charakterze 

ekonomicznym są w szczególności: sztywne struktury organizacyjne, cechy osób 

zarządzających organizacją (np. szykanowanie ma na celu odwrócenie uwagi od własnej 

niekompetencji). Czynniki te zmniejszają szanse zmiany miejsca zatrudnienia, co skutkuje 

tym, że pracownicy godzą się na upokarzające traktowanie, byleby nie utracić pracy. 

Takimi czynnikami są także: zależność znajomości między pracownikami a pracodawcą 

i uzyskanie pracy po tzw. znajomości, czy też praca w intratnym miejscu (np. w małych 

miejscowościach, stanowisko społecznie aprobowane – Urząd Gminy, szkoła, itp.). 

Zdaniem autorki bardzo znaczącą przyczyną występowania mobbingu jest zanikająca 

i zaburzona komunikacja międzyludzka. Sytuacja mobbingowa charakteryzuje się odmową 

komunikacji wprost. W systemie komunikacji perwersyjnej chodzi przede wszystkim o to, 

aby przeszkodzić drugiemu w myśleniu, rozumieniu i reagowaniu. Uchylanie się od 

dialogu jest zręcznym sposobem pogłębiania się konfliktu. Wyśmiewanie się z przekonań 

osoby mobbingowanej, nie odzywanie się do niej ani słowem, ośmieszanie jej publiczne, 

oczernianie przed innymi, czy pozbawianie jej jakiejkolwiek możliwości wypowiadania 

własnej opinii to często występujące formy komunikacji. 

 

Konsekwencje prawne mobbingu  

Na gruncie prawa pracy ofiarom mobbingu przysługują określone uprawnienia, które 

wiążą się z odpowiedzialnością pracodawcy. W art. 943 § 3 i 4 k.p. przewidziano dwa 
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rodzaje sankcji mające zastosowanie wobec pracodawcy, który nie przeciwdziałał 

mobbingowi. Są to zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przez pracownika krzywdę, 

jeżeli mobbing doprowadził do rozstroju zdrowia, oraz odszkodowanie związane  

z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika nękanego mobbingiem. Odszkodowanie 

to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, natomiast jego górna 

granica nie jest limitowana22. Konstrukcja prawna zadośćuczynienia jest wzorowana na art. 

444 i 445 kodeksu cywilnego23. Niemniej zawiera ona różnice w stosunku do rozwiązań 

przyjętych w prawie cywilnym. Mobbing jest, bowiem kwalifikowanym deliktem prawa 

pracy, a sankcje przewidziane za jego stosowanie stanowią zdarzenia prawa pracy. Wobec 

tego, sądy kierują się dorobkiem judykatury cywilistycznej, ale osądzają przede wszystkim 

na podstawie art. 943 k.p. „Czynnikiem krytycznym dla wielu przedsiębiorców jest fakt,  

że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca odpowiada za mobbing również  

w sytuacji, w której nic nie wiedział o występowaniu tego zjawiska na terenie swojego 

przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ odpowiada on za całokształt funkcjonowania 

zakładu pracy i m.in. za kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”24. 

Wydaje się, że pracodawcy najbardziej obawiają się konieczności wypłaty świadczeń 

pieniężnych z tytułu mobbingu. Niemniej w literaturze często wskazuje się, że pracodawcy 

postrzegają zagrożenie konsekwencjami mobbingu jako wyłącznie potencjalne25. Zakład 

pracy, w którym dochodzi, do mobbingu, powinien liczyć się z poniesieniem realnych 

kosztów ekonomicznych. W skrajnych przypadkach informacje o stosowaniu mobbingu 

mogą objąć szersze grono odbiorców, zatem ucierpi także renoma przedsiębiorcy26. 

Pracownik może dochodzić odpowiedzialności pracodawcy z art. 943 k.p. w drodze 

postępowania sądowego. Niemniej warto pamiętać także o pozasądowych sposobach 

rozwiązywania sporów związanych z mobbingiem. Należy zliczyć do nich: postępowania 

przed komisją pojednawczą, postępowanie przed mediatorem lub zawezwanie do próby 

ugodowej. 

 

Przeciwdziałanie i walka z mobbingiem  

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Podstawową 

formą walki z tym zjawiskiem jest przede wszystkim odpowiednia polityka personalna. 

Właściwie przeprowadzana rekrutacja, przejrzysty proces awansowania pracowników 

i kierowników, szkolenia i doskonalenie zawodowe – to wszystko może pomóc firmie 

w uniknięciu występowania psychoterroru. Odpowiednio przeprowadzony proces 

                                                 
22  J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 322. 
23  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). 
24  J. Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce, Warszawa 2015, s. 105. 
25  Ibidem, s. 105 i 111. 
26  A. Roguska-Kikoła, M. Piwowarska-Reszka, Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy, Warszawa 2014, s. 43. 
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rekrutacyjny może, bowiem wyeliminować kandydatów o tzw. toksycznej osobowości.  

Są to ludzie, którzy mają problemy z okazywaniem życzliwości, osoby z nadmierną 

ambicją i chęcią władzy, niedojrzałe emocjonalnie, ze skłonnością do tworzenia układów. 

Osoby starające się o posady na kierowniczych stanowiskach koniecznie powinny być 

poddawane testom wykrywającym cechy osobowości charakteryzujące mobbera27.  

Kluczowe znaczenie odgrywa również bazująca na otwartości i prawie do krytyki 

kultura organizacji. Pracodawca powinien też uświadomić pracowników o skutkach 

i przejawach mobbingu, by nikt nie miał wątpliwości, co do jego obecności, gdy takie 

sytuacje będą miały miejsce. Skłonienie do informowanie o przejawach mobbingu, 

rzetelne rozpatrywanie oraz określenie kar, jakie grożą za stosowanie lobbingu, może  

w dużym stopniu przeciwdziałać temu zjawisku. Atmosfera w firmie powinna 

wyeliminować poczucie strachu, co w konsekwencji wyeliminuje problem mobbingu28. 

Ważna jest też odpowiednia organizacja pracy. Przedsiębiorstwo wyznaczając cele 

pracownikom nie może zbytnio ich obciążać, gdyż powoduje to nerwowe sytuacje  

i napięcia. Istotne jest również to, aby zwracać uwagę na stosunki międzyludzkie  

i kontrolować je. Organizacja powinna stwarzać przyjazną atmosferę sprzyjającą 

zgłaszaniu przez pracowników wszelkich nieprawidłowości w organizacji. 

 

Podsumowanie  

Mobbing występuje w wielu organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Polega 

on na niewłaściwym postępowaniu w relacjach międzyludzkich, które przez swoją 

powtarzalność i systematyczność naruszają godność lub integralność psychiczną osoby. 

Wiąże się z miejscem pracy i naraża ofiarę na dolegliwości somatyczne, pogorszenie 

atmosfery w pracy, a nawet jej utratę. Interesujące jest, że występuje również  

w jednostkach służby zdrowia – szczególnie wrażliwych na etyczne postępowanie, gdzie 

oczekuje się, iż personel medyczny będzie rozumiał moralny kontekst własnych działań.  

Literatura dotycząca mobbingu opisuje zazwyczaj to zjawisko skupiając się głównie 

na jego obrazie, konsekwencjach i mechanizmach. Dla współczesnego człowieka 

szczególnie ważnym obszarem, w którym realizuje się racjonalny plan dobrego życia, 

dokonuje rozwój osobisty a całość ludzkiego doświadczenia nabiera sensu, jest praca 

zawodowa. Na gruncie pracy zawodowej, ludzie mają dostęp do wielu centralnych dóbr 

niezbędnych dla udanej egzystencji. Praca zawodowa nie tylko pozwala zaspokajać 

potrzeby podstawowe, ale także daje możliwość rozwoju osobistego, budowania poczucia 

własnej wartości, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, poznawania świata, 

doświadczania zadowolenia. 

                                                 
27  A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004, s. 61 
28  Ibidem. 
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Kluczowe dla dobrego życia, a niszczone przez mobbing dobra prymarne to przede 

wszystkim: życie i niezbędny dochód, pozytywne relacje z innymi ludźmi, szacunek dla 

samego siebie, poczucie sprawiedliwości, zdolność do ujmowania swojego doświadczenia 

w racjonalne ramy, wolność i poczucie zadowolenia. Odsłaniając zło moralne mobbingu, 

autorka starała się ukazać mechanizmy, które pozbawiają ofiary tego zjawiska dostępu do 

wymienionych wyżej dóbr. Mechanizmy społeczne sprzyjające pozbawieniu ludzi dostępu 

do dóbr prymarnych to stygmatyzacja, uciszanie i wykluczanie. 

Mobbing, niszcząc środowisko pracy i wewnętrzne zasoby swoich ofiar, trwale 

pozbawia dotknięte nim osoby dostępu do dóbr podstawowych uznanych przez filozofów 

liberalnych i psychologów humanistycznych za niezbywalny fundament dobrze urządzo-

nego społeczeństwa. Blokowanie dostępu do dóbr prymarnych i niszczenie wewnętrznych 

zasobów etycznych czyni niemożliwym realizowanie racjonalnych planów życiowych, 

rozwój osobisty, nadawanie sensu swojemu życiu. Zagrażając pracy, jako centralnemu 

doświadczeniu współczesnych ludzi, oraz utrudniając lub uniemożliwiając jednostkom 

realizowanie własnych planów życiowych, mobbing jest zagrożeniem wielowymiarowym: 

niszczy ludzi, ich otoczenie społeczne, a może też zagrażać całemu społeczeństwu. 

 

Summary 

The main objective of this article is to analyze the phenomenon of mobbing in 
administration. Contrary to appearances, the phenomenon of mobbing does not affect only 
private companies, but also public institutions. Therefore, not only private employers, but 
also public institutions should take action to prevent and counteract mobbing. This is 
extremely important, as educated workers who know their rights can protect themselves in 
the fullest possible way from this negative phenomenon in the workplace. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad relacjami procesów motywacyjnych kształtujących 
strukturę funkcjonalną systemu motywacyjnego w zarządzaniu organizacją, której centralnym 
układem odniesienia jest człowiek. Sztuka motywowania pracowników to przede wszystkim 
umiejętność dostrzegania potencjału i możliwości, które tkwią w innych i wywierania wpływu na 
pracowników w taki sposób, aby skutecznie ukierunkować wiedzę i zdolności ludzi na 
realizację wspólnych celów. W zarządzaniu motywacja jest wyrażona, jako umiejętność 
połączenia celów poszczególnych pracowników z celami przedsiębiorstwa.  

Słowa kluczowe 

Zarządzanie, organizacja, motywacja, zasoby ludzkie. 

                                                 
1  Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN 

GLOBTROTTER. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, adiunkt, praktyk. 
3  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
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Wstęp  

Problem motywacji pracowników i jej pobudzania jest często poruszany w literaturze 

przedmiotu, gdzie można znaleźć różne, mniej lub bardziej złożone modele motywacji. 

Problematyka ta pojawia się jeszcze na początku ubiegłego wieku, wraz z rozwojem nauki 

o organizacji i zarządzaniu. Już F. Taylor zauważył znaczenie doboru pracowników, ich 

szkolenia, a także wskazywać na potrzebę stosowania bodźców finansowych dla osób 

wyróżniających się. Motywowanie ma istotne znaczenie szczególnie wtedy, gdy rosną 

aspiracje pracowników, uzasadnione coraz wyższym poziomem wykształcenia, przy 

jednoczesnych zmianach w dotychczasowych systemach wartości4. 

Organizacje wywierają ogromny wpływ na nasze życie, na jego poziom i na naszą 

przyszłość. Prowadzenie organizacji wymaga nie tylko kapitału finansowego i zastosowa-

nia nowoczesnej techniki, ale także umiejętności pracy z zatrudnionymi ludźmi. 

Pracownicy są najważniejszą częścią każdej organizacji i to od ich pracy i możliwości, 

które winny być wsparte odpowiednią motywacją, zależy sukces organizacji5. Zatem same 

umiejętności i kwalifikacje nie wystarczą, aby zapewnić firmie powodzenie. Motywowanie 

pracowników w dzisiejszych czasach jest dość trudne. Nie ma tylu czynników, które by 

właściwie motywowały i z których byliby oni całkowicie zadowoleni. Ze względu na 

niezadowalającą wysokość wynagrodzenia dużego znaczenia nabierają inne czynniki 

motywacyjne, przede wszystkim psychologiczne i społeczne. Należy zauważyć, że 

motywacja w procesie pracy jest niezwykle ważna. Właściwa motywacja pracowników 

pozwala skuteczniej osiągać zamierzone cele, co w powiązaniu z zadowoleniem 

zatrudnionych osób sprzyja tworzeniu korzystnej atmosfery pracy i większemu 

zaangażowaniu pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. 

 

Wyjaśnienie pojęcia systemu motywowania 

Chcąc skutecznie motywować pracowników konieczne jest wprowadzenie 

w przedsiębiorstwie odpowiedniego systemu motywacyjnego. Nie jest to jednak łatwe 

zadanie. Aby skutecznie spełniał on swoją rolę musi być dostosowany nie tylko do 

możliwości firmy, ale także do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników.  

To właśnie potrzeby są motorem działań pracowników, sterują ich aktywnością, sprawiają, 

że jedne elementy są dla nich atrakcyjne, a inne nie.  

System motywacyjnym można nazwać zbiór narzędzi motywowania oraz czynników 

motywacyjnych, które są powiązane i tworzą całość, a których celem jest tworzenie 

odpowiednich warunków oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań 

                                                 
4  B. Tracy, Motywowanie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2014, s. 5. 
5  M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 6. 
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względem celów firmy6. System motywacyjny wspomaga procesy decyzyjne, planistyczne 

i kontrolne7. 

System motywacyjny porządkuje sposoby określania tych celów oraz oddziaływania 

na motywy pracowników. W praktyce składa się on z regulaminów i procedur będących 

częścią systemów mających wpływ na motywację pracowników. Są to systemy: szkoleń, 

rozwoju, ocen, wynagrodzeń oraz awansów. System motywacyjny jest więc spoiwem, 

łączącym kilka systemów HR w jedną całość. Powinien on uwzględniać specyfikę firmy – 

jej wielkość, branżę, strukturę, kulturę organizacyjną itp. Dodatkowo powinien współgrać 

z elementami zarządzania strategicznego w firmie: 

• misją, która sama w sobie jest narzędziem motywacji, wskazuje sens pracy i tworzone 

dzięki niej wartości, 

• wartościami będącymi najważniejszymi drogowskazami dla zespołu, budującymi 

poczucie wspólnoty, 

• celami koncentrującymi pracowników na dążeniu do wspólnego sukcesu.  

Natomiast inna definicja mówi, że można go utożsamiać z układem (bodźców, 

środków i warunków), mających zachęcić pracowników do angażowania się w pracę 

w sposób, który jest korzystny zarówno dla przedsiębiorstwa oraz dający pracownikowi 

satysfakcję osobistą8 obejmujący osobisty zestaw różnorodnych motywatorów: płacowych, 

materialnych i niematerialnych. Tworząc go, należy kierować się zasadą kompleksowości 

i systematyczności opierając się jednocześnie na doborze rozpoznanej hierarchii wartości 

i oczekiwań pracowników przy uwzględnieniu możliwości danej organizacji9. 

Kolejna definicja mówi, że jest to zbiór celowo dobranych i logicznie wzajemnie 

powiązanych motywatorów tworzących spójną całość, służący realizacji i misji i celów 

danej organizacji oraz uwzgledniający potrzeby i oczekiwania pracowników10.  

Przedstawione definicje systemu motywacyjnego są zgodne, że jest to układ 

wpływający zarówno na zachowania pracowników i przedsiębiorstwa. Można, zatem 

ogólnie przyjąć, że jest to wzór działań, zasad i czynników motywujących, tworzących 

logiczna całość, których spójne stosowanie sprzyja oczekiwaniom pracowników, służąc, 

zatem realizacji celów firmy. Skuteczny system motywacyjny powinien być, zatem spójny, 

prosty, przejrzysty, elastyczny, dający się łatwo modyfikować i być kompatybilny ze 

strategią i misja firmy. Należy podkreślić, że funkcjonowanie w organizacjach skutecznego 

systemu motywacyjnego jest nieodzownym warunkiem odczuwania przez pracowników 

satysfakcji. Prowadzi do zwiększenia zaangażowania w pracę i zadowolenia z niej, co 

skutkuje możliwością utrzymania w firmie wykwalifikowanych pracowników. 

                                                 
6  L. Kozioł, Motywacja w pracy, Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 

2002, s. 59. 
7  B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk, Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 

Warszawa 2008, s. 97. 
8  Ibidem, s. 97. 
9  Ibidem, s. 98. 
10  Ibidem, s. 97. 
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System motywacyjny składa się z wielu elementów. Przyjrzyjmy się najważniejszym 

z czynników motywacji – metodom i narzędziom motywacji (tabela 1). 

 

Tabela 1. Najważniejsze czynniki motywacji 
Czynniki motywacji Metoda/narzędzie realizacji 
Uznanie Publiczna pochwała; Dyplom gratulacyjny; Podwyżka; Nagroda; 
Widoczne efekty Spotkanie z zadowolonymi klientami; Udział w prezentacji produktu 
Poczucie sensu zadań Uświadomienie misji firmy; Uzasadnienie podjętej decyzji 
Powodzenie zadań Coaching efektywności; Bieżące wsparcie w realizacji zadań; uroczyste 

zakończenie projektów, zadań 
Odpowiedzialne 
zadania 

Współudział w zadaniu; Delegowanie samodzielnych zadań/projektów; 
Powierzenie odpowiedzialności 

Rozwój zawodowy Awans; Udział w szkoleniu; Indywidualne ścieżki kariery: Wyjazd 
Relacje z 
pracownikami 

Pomoc w rozwiazywaniu konfliktów; Wyjazd integracyjny; 
Demokracja dyskusji 

Samorealizacja Stworzenie pola do inicjatywy; Nagradzanie innowacyjności i 
osiągnieć; dobieranie zadań i obowiązków zgodnie z zainteresowaniami 
człowieka 

Atmosfera pracy Dyskrecja: Wystrój; Śmiech: Muzyka 
Źródło: opracowanie na podstawie B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk, Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Centrum 
Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 97-99. 

 

Jak ukazuje tabela, finanse odgrywają niewielką rolę w procesie motywowania 

pracowników. Im bardziej stanowisko oparte jest na wiedzy i kreatywności, a nie na 

powtarzalnych czynnościach – tym słabiej motywują pieniądze. Wynagrodzenie odpowia-

dające wykonywanej pracy nie jest motywatorem, ale czymś oczywistym i wymaganym.  

A jednak, jeśli go zabraknie – może demotywować (p. dwuczynnikowa teoria motywacji 

Herzberga). Dla osiągnięcia silniejszego zaangażowania potrzeba silniejszych niż 

pieniądze „armat” motywacyjnych. 

Pierwszym krokiem w procesie motywowania pracowników jest rozpoznanie ich 

systemu wartości, zdeterminowanego przez hierarchię potrzeb. Już na początku tego 

procesu pojawiają się trudności w identyfikacji hierarchii potrzeb podwładnych. 

W związku z powyższym nieskuteczność motywowania do pracy może wynikać 

z nieznajomości potrzeb pracowników lub z nadawania nadmiernej rangi tym potrzebom 

i środkom ich zaspokojenia, które pracownicy oceniają, jako drugorzędne. Warto dodać, że 

potrzeby pracowników często zmieniają się, wiedza o nich musi być ciągle aktualizo-

wana11. 

Ponadto, w systemie motywacyjnym mieszczą się też, obok płac i nagród, inne 

zachęty finansowe, takie jak: możliwość zakupu akcji przedsiębiorstwa, udział firmy 

w kosztach kształcenia pracownika, udzielanie mu pożyczek. Pracownicy, którzy traktują 

swoje wynagrodzenie, jako sprawiedliwe i dające zadowolenie, reagują także na takie 

zachęty pozafinansowe, jak: dodatkowe urlopy, wczasy pracownicze, korzystanie 

                                                 
11  P. Wachowiak Profesjonalny menadżer umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002, s. 113. 
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z obiektów rekreacyjnych w miejscu pracy, dowóz z i do pracy zorganizowany przez 

firmę, posiłki regeneracyjne, fundusz mieszkaniowy, a wiec motywuje ich szeroki 

wachlarz świadczeń socjalnych oferowanych dzięki odpowiednio prowadzonej polityce 

socjalnej. Sama polityka socjalna ma niewielki wpływ na indywidualną efektywność 

jednostki, jednakże zachęca pracowników do pozostania w organizacji i oddziałuje na 

możliwość zwerbowania nowych pracowników do firmy12. 

 

Budowa systemu motywacyjnego 

Standardowy proces budowy systemu motywacyjnego składa się z pięciu kroków: 

1. Zbadanie potrzeb i preferencji pracowników – co najbardziej motywuje Twoich 

pracowników? Jaka jest efektywność dotychczasowych narzędzi motywacji? 

2. Analiza systemów ocen, wynagrodzeń, awansów, rozwoju i szkoleń – jak rozwiązania 

zastosowane w systemach wpływają na motywację pracowników? Które z elementów 

są bodźcami pozytywnymi, a które negatywnymi? 

3. Opracowanie wniosków oraz propozycji zmian w poszczególnych systemach – jak 

udoskonalić działania systemów pod kątem wpływu na motywację pracowników? 

Jakie są najważniejsze z nowości? 

4. Zredagowanie nowych regulaminów wynagradzania, oceniania, procedur awansu, 

kwalifikowania na szkolenia itp. 

5. Przeszkolenie kadry menedżerskiej i oficjalne wprowadzenie, jako obowiązujących 

zasad. 

Sytuacja organizacji oraz potrzeby pracowników mogą ulegać zmianom – dlatego 

system motywacyjny wymaga okresowej weryfikacji i aktualizacji. Inwestycja  

w motywację pracowników może zwrócić się wielokrotnie.  

Każdego człowieka do działania motywują inne czynniki. Jedni cenią wartości 
rodzinne, drudzy dobrą zabawę, a jeszcze inni poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też 

system motywacyjny powinien być dopasowany indywidualnie do potrzeb każdego 

członka zespołu. Dla zdeklarowanego singla pakiet ubezpieczenia rodzinnego czy 

przedłużenie urlopu rodzicielskiego nie będzie stanowić mocnego impulsu. Pracodawcy 

i pracownicy coraz chętniej sięgają po systemy motywacyjne. Aby nie przyniosły one 

negatywnych efektów należy podejść do zagadnienia w sposób kompleksowy. Oferty 
motywacyjne coraz częściej stanowią uzupełnienie dla podstawowej pensji. Na danym 

stanowisku przedziały wynagrodzeń zazwyczaj są dosyć płaskie, dlatego też osoby z np. 

większym stażem otrzymują większe świadczenia dodatkowe, np. ubezpieczenie czy 

dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych . 

                                                 
12  L. Kozioł  Motywacja do pracy, PWN, Warszawa 2002, s. 64. 
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Nie należy zapominać, że nieodpowiednio prowadzony program motywacyjny może 

przynieść odwrotne do zamierzonych skutki. Dlatego ważne jest, aby robić to z głową i na 

jasno określonych warunkach. Dzięki temu pracownicy zyskają dodatkowy impuls do 

działania, co może mieć bezpośrednie przełożenie na wyniki firmy. W podrozdziale 

podjęto próbę udowodnienia, że w warunkach gospodarki globalnej prawidłowo 

skonstruowany system motywacyjne jest czynnikiem, który decyduje o rozwoju 

pracowników a co za tym idzie rozwoju przedsiębiorstwa. Często źle są konstruowane 

systemy motywacji albowiem kierownictwo uważa, że to, co dobre dla przedsiębiorstwa 

jest dobre dla pracownika. Jest to bardzo mylne podejście i konotując systemy szyte na 

miarę potrzeb trzeba brać przede wszystkim potrzeby pracowników, albowiem to oni 

wnoszą kapitał intelektualny do organizacji. To właśnie potrzeby są motorem działań 

pracowników, sterują ich aktywnością, sprawiają, że jedne elementy są dla nich atrakcyjne, 

a inne nie. Zatem trzeba każdą jednostkę rozpatrywać osobno, bo każdy jest inny i ma inne 

potrzeby motywacyjne i często zastosowanie złego systemu powoduję demotywację do 

pracy. Należy podkreślić, że funkcjonowanie w organizacjach skutecznego systemu 

motywacyjnego jest nieodzownym warunkiem odczuwania przez pracowników satysfakcji. 

Prowadzi do zwiększenia zaangażowania w pracę i zadowolenia z niej, co skutkuje 

możliwością utrzymania w firmie wykwalifikowanych pracowników. 

 

Podział narzędzi i czynników motywacyjnych 

Instrumenty motywowania można nazwać inaczej narzędziami motywowania oraz 

zdefiniować je jako zbiór metod, procedur, zasad i sposobów postępowania, a także 

rozwiązań organizacyjnych. Powinny one w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy 

związane z motywowaniem13. 

Swoją najlepszą narzędzia motywowania spełniają rolę zazwyczaj wtedy, gdy są 

sformalizowane, czyli ujęte w regulaminach, w postaci zasad czy procedur. Pozwala to na 

stosowanie w większości sytuacji takich samych reguł i unikanie nierównego traktowania 

podwładnych. Wartościowe skonstruowane narzędzia motywowania pełnią funkcje 

dyscyplinujące, informacyjne i wychowawcze. Funkcja dyscyplinująca określa rolę 

pracownika oraz wykonywanie zadań w ustalonym terminie, druga funkcja – informacyjna 

– precyzuje warunki uzyskania nagrody oraz sposoby na unikniecie kar, natomiast trzecia 

funkcja – wychowawcza – określa pożądany wzorzec zachowania. 

Narzędzia motywowania można podzielić według różnych kryteriów. Ze względu na 

obszar ich zastosowania wyróżnia się narzędzia związane z:  

                                                 
13  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy, PWE, Warszawa 2008, s. 176–177. 
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1. dyscypliną pracy (regulaminy pracy, instrukcje funkcjonowania stanowisk pracy, 

kodeks pracy, układy zbiorowe, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, filozofia 

pracy);  

2. organizacją i wynikami pracy (normy pracy, formy organizacji pracy, sposoby 

przydziału i rozliczania z zadań, taryfikatory pracy, stanowisk i zawodów, tryb i czas 

pracy, dobór pracowników do stanowisk);  

3. motywacją pracownika (ocena pracowników, siatki płac, tabele płac, formy płac, 

wzorce awansu, składniki wynagrodzeń i struktura płacy, nagradzanie i karanie, 

świadczenia socjalne i bytowe, szkolenia i rozwój zawodowy pracowników)14 . 

Jeden z teoretyków, M. Gableta dzieli narzędzia motywowania na następujące 

podgrupy: 

Narzędzia przymusu – narzucają pracownikowi pewien sposób zachowania 

w procesie pracy. Regulują przede wszystkim zakres kompetencji i odpowiedzialności 

pracownika za dyscyplinę pracy, sposób wykonywania zadań i przestrzeganie wymagań 

bezpieczeństwa pracy. Mają one na celu wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum 

niepożądanych zachowań pracowników przynoszących straty przedsiębiorstwu. 

Zastosowanie ich ma na celu podporządkowanie zachowań pracowniczych woli 

i interesom motywującego lub organizacji, bez względu na interesy i oczekiwania 

pracownika. Powinny być stosowane tylko w sytuacjach zagrożenia wymagających 

natychmiastowego działania, bowiem tylko tam przynoszą oczekiwane efekty; 

Narzędzia zachęty – oparte na motywowaniu dodatnim łączą korzyści 

przedsiębiorstwa z korzyściami pracownika. Regulują przede wszystkim sposób 

funkcjonowania bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz wielkość 

wykonywanych zadań i ich efektywność. Mają one przewagę nad poprzednimi, ponieważ 

zachęcają pracowników do aktywności. Są to narzędzia długookresowe, bardzo skuteczne, 

pomagające zatrzymać pracownika w organizacji. (środki zachęty dzielą się umownie na 

bodźce materialne oraz niematerialne; 

Narzędzia perswazji – ingerują w sferę umysłową człowieka, a więc odnoszą się do 

motywacji wewnętrznej. Różnią się tym od poprzednich, że nie oferują pracownikom ani 

kar, ani też nagród. Wzór postępowania wynika z wewnętrznego przeświadczenia. 

Nagrodą jest utożsamianie celów pracownika z celami przedsiębiorstwa, przywiązanie do 

miejsca pracy, współuczestnictwo w zarządzaniu oraz wpływanie na losy zakładu. Rola 

tych motywatorów zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

pracowników oraz z nasilaniem się potrzeby uczestniczenia w procesie decyzyjnym15. 

 
 

                                                 
14  Z. Sekuła, Motywacyjne kształtowaniem płac, TNOiK, Bydgoszcz 1997, s. 38. 
15  S. Borkowska, Motywacja i motywowanie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, 

Warszawa 2006, s. 336. 
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Rys. 1. Klasyfikacja narzędzi motywowania 
Źródło: Z. Sekuła, Motywacyjne kształtowanie płac, TNOiK Bydgoszcz 1997, s. 38. 

 

System motywacyjny aktywnie i świadomie kształtuje pożądane postawy, wzorce 

i standardy, jakości pracy w organizacji. Stanowi zbiór celowo dobranych i logicznie, 

wzajemnie powiązanych motywatorów, tworzących spójną całość, służących realizacji 

misji oraz celów danej organizacji, a także uwzględniających możliwe i celowe do brania 

pod uwagę potrzeby i oczekiwania pracowników. 

Perswazja jest raczej środkiem wspomagającym motywowanie, natomiast środki 

przymusu maj" z reguły mniejszą moc motywowania niż środki zachęty. Dlatego też 

współcześnie kierownicy najczęściej inspirują pracowników w taki sposób, aby działali oni 

z ochotą i z własnej woli realizowali postawione przed nimi zadania, czyli stosuj" środki 

zachęty. Ich różnorodność przejawia się w wielości klasyfikacji, co przedstawia tabela 2. 

Narzędzia 
motywowania 

Wewnątrz 
Przedsiębiorstwa 

Instytucje 
zewnętrzne 

Dyscyplina 
pracy 

Organizacja i 
efekty pracy 

Bodźce 

Układy, umowy, katalogi, tabele, kodeksy, metody, techniki, wytyczne, 
zarządzenia, regulaminy, instrukcje, zalecenia, polecenia itp. 

Narzędzia 
przymusu 

Narzędzia zachęty Narzędzi 
perswazji 

Miejsce 
opracowania 

Obszar 
regulacji 

Postać 
narzędzi 

Sposób 
oddziaływania  
na pracownika 
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Tabela 2. Klasyfikacja czynników motywacyjnych (środków zachęty). 
Kryterium podziału Podział 

1. Rodzaj 
zaspokajanych 
potrzeb 

� – Bodźce podstawowe – zaspokajają potrzeby egzystencji.  
� – Bodźce wyższego rzędu – dotyczą potrzeb społecznych, a także 

wysublimowanych form zaspokojenia potrzeb podstawowych. 
2. Kierunek 
oddziaływania 

– Pozytywne (nagrody) – wzmacniają zachowania pożądane i 
motywują do podejmowania inicjatywy i dodatkowego wysiłku.  
– Negatywne (kary) – motywują do unikania zachowań 
niepożądanych; działają tak długo, jak długo trwa zagrożenie. 

3. Zakres 
oddziaływania 

– Wewnętrzne – sprzyjają realizacji wartości immanentnych 
człowieka, których osiągnięcie stanowi wartość samą w sobie.  
– Zewnętrzne – nastawione na realizacje wartości instrumentalnych, 
służą do realizacji innych wartości. 

4. Sposób 
oddziaływania 

– Indywidualne  
– Zespołowe 

5. Forma – Płacowe  
– Pozapłacowe 

Źródło: A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000, s. 216. 
 

W przedstawionej klasyfikacji szczególne problemy praktyczne wiążą się  

z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami motywującymi16, co obrazuje tabela 3. 

Czynniki zewnętrzne mogą wywierać' natychmiastowy wpływ na zachowanie pracownika, 

jednak skutki ich oddziaływania nie muszą być długotrwałe. Natomiast wpływ czynników 

wewnętrznych jest głęboki i długotrwały. Mimo iż obydwie grupy są ważne z punktu 

widzenia zaspokojenia potrzeb pracowników, istotne jest znalezienie odpowiedniej 

równowagi między nimi. 

 

Tabela 3. Czynniki motywacyjne z punktu widzenia zakresu oddziaływania 

Wewnętrzne 
czynniki motywacyjne 

Zewnętrzne 
czynniki motywacyjne 

1. Uznanie, prestiż. 

2. Rozwój.  

3. Samodzielność. 

4. Poczucie dokonania. 

1. Płaca. 

2. Awans.  

3. Pozycja w hierarchii służbowej.  

4. Poczucie bezpieczeństwa. 
Źródło: A. Sajkiewicz., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000, s. 217. 

 

Najogólniej ujmując, z punktu widzenia rodzaju stosowanych zachęt, podstawowy 

podział bodźców motywujących polega na wyróżnieniu dwóch kategorii:  

− czynniki materialne (ekonomiczne – wynagrodzenia, benefity);  

− czynniki niematerialne (pozaekonomiczne – motywatory pozafinansowe).  

Głównym sposobem motywowania pracowników jest zastosowanie materialnych 

środków motywacji, do których należą wynagrodzenia i benefity, czyli dodatkowe 

świadczenia o charakterze materialnym rysunek 2.  

                                                 
16 A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext; Warszawa 2000, s. 212–213. 
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Rys. 2.. Struktura materialna środków motywacji 
Źródło: A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000, s. 217. 

 

Wynagrodzenie obejmuje ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń 

wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym, obliczanych 

według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń. Jest ono głównym narzędziem 

motywowania i powinno skłaniać pracowników do realizacji strategii firmy. 

Wynagrodzenie pełni w organizacji cztery podstawowe funkcje17 : 

1) dochodową – stanowi podstawowe źródło dochodu, które jest głównym motywem 

podejmowania pracy oraz decyduje o stopie życiowej pracownika;  

2) motywacyjną – wpływa na działania i postawy pracowników (wydajność i jakość 

ich pracy oraz podwyższanie kwalifikacji);  

3) kosztową – stanowi element kosztów funkcjonowania organizacji;  

4) społeczną – wyznacza pozycję społeczną w organizacji, wpływając na kształt 

kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

                                                 
17  Z. Jacukowicz, Główne aspekty motywowania do pracy, [w:] Motywować skutecznie, S. Borkowska (red.), IPiSS; 

Warszawa 2004, s. 50. 

MATERIALNE 
ŚRODKI 

MOTYWACJI 

WYNAGRODZENIA 
� Płaca zasadnicza  
� Płaca ruchoma 

BENEFITY 
� Dodatkowe świadczenia  

o charakterze materialnym 
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Płacowe czynniki motywacyjne  

Pieniądze są najbardziej oczywistą formą nagrody za wykonywaną przez nas pracę. 

Z pewnością nie są one jedynym bodźcem, skłaniającym nas do pracy, są jednak 

determinantą najbardziej namacalną. Gratyfikacje finansowe mogą być silnym czynnikiem 

motywującym pracowników. Występowanie pieniędzy w roli motywatora spowodowane 

jest przede wszystkim realną możliwością przełożenia ich na realizacje konkretnych, 

często przyziemnych pragnień. Pieniądze są niezbędne do zaspokojenia podstawowych 

potrzeb człowieka: przetrwania i bezpieczeństwa. Co więcej mogą one podwyższać jego 

samoocenę i zwiększać morale, są, bowiem dowodem uznania za wykonywane działania. 

Tabela 4. Sposoby motywowania finansowego. 

Rodzaj motywatora  Opis narzędzia motywacji 

Podwyżka 

Najważniejszą zasadą podczas przyznawania podwyżek, której 
powinni przestrzegać wszyscy pracodawcy, jest to, że nie mogą być 
one automatyczne, niezależne od efektów pracy. Powinny być one 
zróżnicowane w zależności od trudu włożonego przez pracownika  
w wykonywaną pracę. 

Premia 

Jest to dodatkowe wynagrodzenie pracownika uzależnione od efektów 
jego pracy. Premie można podzielić na regulaminowe i uznaniowe. 
Premie regulaminowe są przyznawane na podstawie ściśle 
określonych zasad, zwykle mają charakter okresowy. Premie 
uznaniowe przydzielane są przez pracodawcę według jego własnych 
kryteriów. Jednakże dzięki jasnemu określeniu warunków jej 
otrzymania, staje się ona istotnym czynnikiem motywującym do 
efektywniejszej pracy. 

Premia indywidualna Premia przyznawana za indywidualne wyniki osiągane w pracy. 

Premia grupowa 

Premia grupowa przyznawana jest kiedy realizacja danego zadania 
wymaga współpracy kilku pracowników. Muszą oni przeznaczyć na 
to czas poświęcany na zadania indywidualne, a tym samym 
pozbawiają się możliwości uzyskania premii indywidualnej. Premia 
grupowa zachęca pracowników do wzajemnego motywowania się  
i ukończenia zadania w terminie. 

Nagroda 

Nagroda może być przyznawana na zasadzie konkursu. Pracownik lub 
zespół, który w danym okresie (najczęściej brany jest pod uwagę 
okres jednego roku) będzie uzyskiwał najlepsze wyniki, otrzyma 
gratyfikację finansową. 

Źródło: Z. Jacukowicz, Główne aspekty motywowania do pracy, [w:] Motywować skutecznie, S. Borkowska (red.), IPiSS; 
Warszawa 2004, s. 50. 
 

Motywowanie przez wynagrodzenia powinno być uzależnione od kilku czynników. 

Jednym z nich jest adekwatność wynagrodzenia do wykonywanej pracy. Zależność 

występująca pomiędzy pracą i płacą powinna być wprost proporcjonalna. Im większy 

wysiłek człowiek wkłada w pracę, im bardziej jest ona złożona, im większych umiejętności 

wymaga, tym wynagrodzenie powinno być wyższe. Wydaje się to być rzeczą oczywistą, 

jednakże wielu pracodawców ustalając wysokość wynagrodzenia, a później przyznając 
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premię, zupełnie o tym zapomina. Motywacja przez wynagrodzenia powinna przybierać 

charakter pozytywny, oznacza to, że pracodawca powinien nagradzać pracowników za 

osiągane efekty, a nie karać za ich brak. Kara w większości przypadków zamiast zachęcić 

do większego zaangażowania w pracę skutkuje reakcją zupełnie odwrotną. Świadomość 

możliwości uzyskania nagrody może przyczynić się do wzrostu zaangażowania 

pracowników, ich przedsiębiorczości i kreatywności, a co za tym idzie przełożyć się na 

wzrost ich efektywności. Bardzo ważne jest, aby bonus pieniężny przyznawany był 

bezpośrednio po sytuacji, które go prowokuje. Zbyt duża odległość czasowa pomiędzy 

działaniem, za które pracownik otrzymuje nagrodę, a samą gratyfikacją finansową zaciera 

związek między pracą a płacą.  

Pozapłacowe materialne czynniki motywacyjne 

Istnieje wiele form wynagradzania za pracę, nie koniecznie musi to być 

wynagrodzenie finansowe. Warto zwrócić uwagę na świadczenia pozapłacowe, które 

stanowią część wynagrodzenia. Wynagradzać można bardzo różnie. Część pracodawców 

oferuje swoim pracownikom najczęściej menedżerom wyższego szczebla pakiety 

dodatkowych świadczeń, tworzone na zasadzie świadomego, celowego i harmonijnego 

doboru składników służących realizacji strategii firmy. Na ogół przedsiębiorstwa 

korzystają z metody motywowania nie finansowego, gdy poziom wynagrodzeń jest na tyle 

wysoki, że wystarczająco satysfakcjonuje zatrudnionych. Na pytanie, w jakiej formie 

nagradzać wyróżniającego się pracownika – nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele 

zależy, bowiem od poziomu jego zarobków, wieku, sytuacji rodzinnej, osobowości itp. 

Powinno się raczej dążyć do nagradzania pracowników w formie niepieniężnej, ale, 

zasady, w myśl, której pieniądze mają ograniczone działanie motywacyjne- nie należy 

traktować bezwarunkowo18. 

Oczekiwania pracowników w ostatnich latach bardzo się zmieniły. Po osiągnięciu 

pewnego poziomu zarobków pieniądze- zgodnie z teoria motywacji Fredericka Herzberga –

stają się zaledwie tak zwanym czynnikiem higienicznym. Gdyby nam je zabrano, 

utracilibyśmy motywację, ale sam fakt, że je zarabiamy, nie powoduje już po pewnym czasie 

większego zaangażowania. Podwyżka płac może być czynnikiem motywującym, ale z reguły 

nie dłużej niż trzy miesiące. Po tym okresie przyzwyczajamy się do nowego poziomu 

wynagrodzenia i uważamy, że jest to pewien standard, który nam się należy19 Z badań 

prowadzonych w szkołach zarządzania, fabrykach, w trakcie programów doskonalenia 

kierowników i wśród czytelników rozmaitych czasopism wynikało, że wyzwania stawiane 

przez zadania, zaangażowanie uznanie itp. Mają większe znaczenie jako siła motywująca niż 

pieniądze. Pieniądze niekiedy wywołują chwilowy wzrost motywacji, a przy odpowiednim 

                                                 
18  M. Sidor-Rządkowska. Upominek czy gotówka, „Personel” 1998, nr 11, s. 49. 
19  M. Lubecki, Recepta na rotację, „Personel”, 2002, nr 20, s. 36. 
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wzajemnym dostosowaniu osobistych celów danego pracownika i możliwości uzyskania 

nagrody pieniężnej mogą spowodować krótkotrwały wzrost efektywności, ale należy ostrożnie 

stosować zachęty finansowe. Wartość nagrody szybko niknie20. Bonusy pieniężne wtedy nie są 

wystarczające – trzeba sięgnąć po inne metody. Muszą one być odpowiednio dobierane do 

potrzeb zespołów pracowniczych i indywidualnych osób. Dlatego wybór takich metod warto 

poprzedzić określeniem aspiracji i potrzeb kadry. Materialne środki motywacji pozapłacowej 

to wszystkie elementy pakietu wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje w formie 

materialnej, niepieniężnej, możliwe jednak do przeliczenia na pieniądze. Są to tzw. benefity, 

które – w odróżnieniu od elementów opieki socjalnej, dostępnej z tytułu zatrudnienia w danej 

firmie – wiążą się z zajmowanym stanowiskiem i działają selektywnie. Innymi słowy, 

obejmują część stanowisk, najczęściej wyższego i średniego szczebla. Sposób wiązania 

świadczeń ze stanowiskiem może mieć charakter stały, tzn. jakaś forma benefitów jest do 

niego przypisana, lub opcjonalny, tzn. dany pracownik sam wybiera spośród różnych 

możliwości świadczenie najbardziej mu odpowiadające. Ten ostatni system nosi nazwę 

kafeteryjnego. 

W wypadku wynagrodzeń kafeteryjnych ważne jest21: 

• rozpoznanie oczekiwań i potrzeb pracowników, (co jest dla nich atrakcyjne?), 

• określenie kwoty, (jako części pakietu wynagrodzeń przeznaczonej na kafeterię),  

• ustalenie zmienności tego rodzaju wynagrodzeń w czasie, uwzględniające zmianę nie 

tylko oczekiwań pracowników, ale i cen rynkowych składników kafeterii,  

• powszechność niektórych składników (np. usług medycznych); trudniej wycofywać się 

ze świadczeń o charakterze powszechnym i jednocześnie mają one mniejszą siłę 

motywacyjną; duży wzrost cen jakiegoś świadczenia może pociągnąć za sobą wzrost 

kosztów trudny do udźwignięcia przez organizację. Katalog świadczeń pozapłacowych 

jest bardzo szeroki, co przedstawia tabela nr 5. 

 

Tabela 5. Katalog świadczeń pozapłacowych 
Rodzaj świadczenia Opis świadczenia 

Opieka medyczna 

W skład pakietu wykupionego przez firmę w prywatnym ośrodku 
medycznym wchodzą usługi typu: badania okresowe, szczepienia 
przeciwko grypie, konsultacje u wybranych specjalistów, "gorąca linia", 
wizyty domowe. Wielkość pakietu firma dobiera pod kątem stanowiska, 
np. nowy pracownik może skorzystać z badań wstępnych i okresowych 
oraz konsultacji pierwszego lekarza pierwszego kontaktu. Wyższa kadra 
zarządzająca wyposażana jest w karty zapewniające szerokie usługi, 
takie jak całodobowa opieka, świadczenia dla członków rodziny, 
pokrycie kosztów hospitalizacji22 . 

Dodatkowe 
ubezpieczenia 

Na przykład pracownicze programy emerytalne.  

                                                 
20  Praca zbiorowa pod red. D.M. Stewart, Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 2002, s. 252. 
21  http://ksiazka.nf.pl/artykuly/artykul_5791.htm. 
22 http://www.praca.egospodarka.pl/6091,Jak-motywowac-bez-podwyzszania-wynagrodzen,4,47,1.html 
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Mieszkania 
służbowe  

Niektóre grupy zawodowe dostają mieszkania służbowe ( np. wojsko) 

Preferencyjne 
kredyty.  
 

Udziela się ich na cele związane z wynajmem, kupnem lub remontem 
mieszkania. Często stosuje się je w bankowości. Pracownik ma prawo 
do zaciągnięcia nisko oprocentowanego kredytu po określonym czasie 
pracy w firmie. Wysokość kredytu firma musi uzależnić od wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Kredyt na cele mieszkaniowe 
to element silnie wiążący pracownika z firmą. Zmiana pracodawcy 
oznacza, bowiem konieczność spłacenia całego kredytu.  

System 
wynagrodzeń 
odroczonych (akcje, 
obligacje) 

Pracownik jest motywowany do realizacji celów długofalowych firmy 
za pomocą papierów wartościowych emitowanych przez pracodawcę lub 
jego udziałowca. Zarazem firma zmniejsza koszty zatrudnienia poprzez 
odroczenie czasowe.  
Programy te wprowadza się na ogół w dużych firmach, w wypadku 
menedżerów średniego i wyższego szczebla, na 3-9 lat. Liczba akcji 
zależna jest od stanowiska. System bywa nazywany "złotymi 
kajdankami", bo jest bardzo atrakcyjny, a jednocześnie przywiązuje 
pracownika do firmy.  

Karnety wstępu  

Na przykład na korty tenisowe, kręgielnię, siłownię, basen; do klubu 
fitness, gabinetu odnowy biologicznej, ośrodków kultury, teatru, kin. 
Firma może sponsorować udział pracowników w rozgrywkach 
sportowych (piłka nożna, koszykówka), konkurujących z pracownikami 
z innych zmian.  

Dofinansowania 
socjalne  

Na przykład kolonii, imprez dla dzieci, wczasów; przedszkola czy 
szkoły.  

Kupony na usługi  
Pracownik wykorzystuje kupony w agencjach turystycznych, 
restauracjach, sklepach. Nie może ich wymienić na gotówkę 

System szkoleń  

Głównym instrumentem pozafinansowej motywacji w organizacjach są 
strategie szkoleniowe nastawione na rozwój szerokiego zakresu 
umiejętności, a także indywidualne przeglądy osiągnięć pracowników 
wykorzystywane jako stymulator rozwoju, a nie środek kontroli.  

Zwrot kosztów 
dokształcania 

Zwrot kosztów za (studia wyższe, podyplomowe, specjalistyczne kursy). 
W umowie z pracownikiem widnieje klauzula wiążąca go w takiej 
sytuacji z firmą. Oznacza to, że nie może on odejść co najmniej przez 
np. 6 miesięcy, rok, 3 lata. 

Kurs języków 
obcych, 
finansowanie 
udziału w 
konferencjach 
branżowych  

Opłacenie nauki języków lub udziału w konferencjach specjalistycz-
nych. W umowie z pracownikiem widnieje klauzula wiążąca go w takiej 
sytuacji z firmą. Oznacza to, że nie może on odejść co najmniej przez 
np. 6 miesięcy, rok, 3 lata. 

Urządzenia do 
pracy w domu 
(komputer). 

Firma może też pokrywać rachunki za korzystanie z telefonu i Internetu 
do celów służbowych. 

Samochód służbowy 

Samochód służbowy ,ryczałt, parking; bilety miesięczne. Pracodawca 
pokrywa koszty ubezpieczenia, paliwa i napraw. Można ustalić np. limit 
wydatków na benzynę lub kilometrowy; możliwość korzystania z auta  
w czasie urlopu (pracownik pokrywa całkowite koszty w tym czasie). 
Gdy firma nie dysponuje własnym parkingiem, może wykupić miejsca 
na płatnych parkingach w okolicy siedziby lub karty do parkometrów.  
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Zwrot kosztów 
powrotu do domu 
lub dojazdu do 
pracy. 

Ten element stosuje się np. w dużych firmach konsultingowych. 
Korzystanie z niego jest uzasadnione późnym wychodzeniem lub 
wczesnym przychodzeniem w związku z pracą nad konkretnymi 
projektami23. 

Tzw. casual day. 
Najczęściej stosowany w firmach międzynarodowych. Ustala się, że np. 
piątek jest dniem bez umawiania spotkań z ważnymi klientami. 
Pracownicy dysponują wtedy swobodą stroju (tzw. casual).  

Telefon komórkowy. 
Równowartość pieniężna na pranie odzieży. Element stosowany  
w służbie zdrowia, usługach (także finansowych, bankowych), 
przemyśle. 

Ubrania służbowe. 
Specjalistyczne ubrania służbowe (np. obuwie, rękawice, kombinezony 
niepalne ( w przypadku spawaczy), fartuchy itp.) 

Skrócony tydzień 
pracy. Dodatkowy 
urlop (płatny); 
elastyczny czas 
pracy. 

Pracodawca może przyznać wolne od pracy dni np. po zakończeniu 
trudnego projektu czy na przygotowania do egzaminów. Może też 
ustalić z pracownikiem harmonogram, kiedy i w jakich sytuacjach ten 
będzie obecny w firmie, a kiedy pracuje w domu. Obie strony 
monitorują system celem wykluczenia nieporozumień czy nadużyć. Jest 
to silnie motywujący element dla pracowników fachowych, 
samodzielnych i dobrze zorganizowanych, których praca pozwala na 
takie rozwiązania (np. praca z wykorzystaniem komputera).  

Praca w oddziale 
firmy za granicą 
(secondement). 

Rozwiązanie stosuje się w koncernach międzynarodowych. 
Oddelegowanie do pracy w innej części organizacji w związku  
z określonymi zadaniami (projektami) to silny motywator dla 
rozwijających się menedżerów wyższego szczebla.  

Złoty spadochron" 
(golden parachute). 

Aneks do umowy o pracę przewidujący wypłacanie menedżerowi 
znaczących kwot przez określony okres w przypadku gdy straci on prace 
w wyniku przejęcia24  

Fundusz 
reprezentacyjny. 

To możliwość wydawania pieniędzy najczęściej jest to firmowa karta 
kredytowa na reprezentację: kolacje w restauracjach, także ubrania, 
wynajem samochodu itp. 

Program korzyści 
pracowniczych, tzw. 
employee benefits. 

Firma wykupuje pakiet usług finansowych dla pracowników. 
Zainteresowany uzyskuje korzystniejsze warunki niż gdyby korzystał  
z nich indywidualnie (np. wyższe oprocentowanie lokaty czy rachunku 
osobistego w banku, niższe oprocentowanie kredytów). Program ten jest 
istotną składową całego systemu motywacyjnego, silnie wiąże 
pracownika z firmą oraz buduje pozytywny wizerunek pracodawcy.  

Członkostwo  
w klubie  

Wiąże się z korzystaniem z miejsca, gdzie można pograć w golfa, zjeść 
obiad, pojeździć konno, odprężyć się. Jest to bonus dla prezesów  
i dyrektorów najczęściej. 

Źródło: http://www.instytut.skwp.pl 
 

Pozapłacowe niematerialne czynniki motywacyjne 

Wynagrodzenie pieniężne nie jest jedynym sposobem motywowania pracowników. 

W polskich przedsiębiorstwach, coraz częściej, zaczyna być dostrzegane znaczenie 

                                                 
23  Juchnowicz M., Wiedzieć i…, op. cit., s. 16. 
24  ftp://ftp.helion.pl/online/finkor/finkor-2.pdf 
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bodźców pozapłacowych, które nie tylko motywują do wydajniejszej pracy, ale także 

pozwalają na zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników. Gratyfikacje 

pozafinansowe skutecznej i szybciej integrują pracowników z zarządem firmy, tworzą 

przyjacielską atmosferę w miejscu pracy, a ponad to kształtują wizerunek firmy jako 

dbającej o własny personel. Pozapłacowe środki motywacyjnego oddziaływania stanowią 

istotny bodziec do efektywniejszej pracy, dowodzą dbałości firmy o jednostkę, i co 

również ważne – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom członków organizacji, 

wiążąc z nią pracowników w trwalszy sposób. Amerykański ekspert  do spraw systemów 

nagradzania Bob Nelson uważa, że motywatory pozapłacowe przyczyniają się m.in. do 

obniżenia stresu, frustracji i absencji oraz zwiększenia produktywności i zadowolenia  

z pracy25.  
Znaczenie wynagrodzenia pieniężnego w motywowaniu i zatrzymywaniu 

pracowników jest stałym tematem dyskusji między HR menadżerami i naukowcami. 

Oczywiście wynagrodzenie pracowników musi być odpowiednio wysokie, żeby 

uzasadniać pracę w danej firmie. Ale kiedy poziom wynagrodzenia znajdzie się na 

odpowiednio wysokim poziomie, ludzie zaczynają poszukiwać innych motywatorów, by 

poczuć zadowolenie z pracy i satysfakcję. 

Pozafinansowe motywowanie pracownika polega głównie na użyciu wszelkich 

nieekonomicznych metod, które pozytywnie wpłyną na stosunek pracownika do 

wykonywanej pracy. Wielu pracowników oczekuje, oprócz godziwej płacy, potwierdzenia 

swojej wartości, zadowolenia z pracy, zaspokojenia aspiracji zawodowych, a także 

zapotrzebowania na swoją działalność. 

Motywatory niematerialne to środki motywacyjnego oddziaływania, nie związane 

z pieniędzmi ani wynagrodzeniem w naturze. Przykładów motywatorów niematerialnych 

może być nieograniczona liczba26. 

Do skutecznych sposobów motywowania niefinansowego zalicza się: 

• informowanie nowo przyjętych pracowników o historii firmy, jej osiągnięcia 

i perspektywach rozwoju, 

• stabilizacja i pewność zatrudnienia, 

• planowanie ścieżki kariery pracowników (dzięki temu będą oni widzieli, że manager 

wiąże z nimi nadzieje i w przyszłości widzi ich w strukturach firmy), 

• szkolenia pracownicze (dostosowane do potrzeb i preferencji pracowników), 

• szacunek i prestiż związany z funkcja lub stanowiskiem, 

• wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia, które umożliwiają pracownikom lepsze 

poznanie się, 

                                                 
25  P. Lenik, Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej, jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja 

publiczna, Difin, Warszawa 2012, s. 87. 
26  Ibidem, s. 88. 
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• korzystne porównanie włożonych nakładów pracy (wysiłku, zaangażowania, wiedzy 

itp.) do uzyskanych korzyści, 

• autonomia, 

• indywidualny system oceny pracowników, 

• włączanie pracowników do zarządzania firmą na przykład poprzez zarządzanie przez 

cele, 

• szczere i życzliwe rozmowy osobiste z pracownikami (to bardzo poprawia relacje 

między nimi a ich szefem), 

• pochwały na forum całego zespołu bądź firmy, 

• dyplomy, statuetki za specjalne osiągnięcia (wręczane osobiście przez bezpośredniego 

przełożonego, prezesa firmy, w obecności współpracowników, podczas oficjalnych 

uroczystości firmowych), 

• wzrost zakresu obowiązków, 

• niski poziom stresu, 

• pozwalanie pracownikom na rozwijanie własnych inicjatyw, pobudzanie ich do 

samodzielności, samorozwoju, a także poważne traktowanie propozycji zgłaszanych 

przez pracowników, 

• umożliwienie pracownikowi wyrażania swoich opinii na temat ważnych dla niego i dla 

całej firmy spraw, jasne przekazywanie celów i oczekiwań jakie kierownictwo stawia 

przed pracownikiem27. 

Obok najpowszechniejszych motywatorów finansowych stosowane są motywatory 

pozafinansowe (pochwały i uznania), nagrody rzeczowe, dodatkowe świadczenia socjalne 

i inne. Ten rodzaj motywatorów odgrywa coraz większą rolę.  

Od kilku lat na świecie obserwuje się odchodzenie od reguły traktującej 

wynagrodzenie zasadnicze jako podstawowy motywator. W krajach Europy Zachodniej 

płaca zasadnicza stanowi zaledwie jedną trzecia całości wynagrodzenia, natomiast 

w Stanach Zjednoczonych jeszcze mniej (około pieta cześć). Resztę składu miesięcznego 

wynagrodzenia stanowią premie finansowe (uznaniowe, często uzależnione od 

osiągniętych wyników) oraz świadczenia dodatkowe (benefity pozapłacowe). Niestety 

w polskich firmach jest nieco inaczej ponieważ około 70% wynagrodzenia opiera się na 

płacy zasadniczej28.  

Postęp w zakresie stosowania motywatorów pozapłacowych determinuje również 

fakt, że o ile w przypadku motywowania płacowego w zasadzie bardzo niewiele już można 

wymyślić nowego, to w przypadku benefitów pozapłacowych sytuacja zgoła wygląda 

nieco odmienne i można ciągle się rozwijać. Jedynie w zakresie stosowania motywatorów 

pozapłacowych ograniczeniami jakie mogę wystąpić to  niska kreatywność zarządzających 

oraz ewentualne możliwości organizacyjne. W krajach wysoko rozwiniętych z roku na rok 

                                                 
27  Ibidem, s. 88. 
28  Ibidem, s. 89. 
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można zaobserwować nowe rozwiązania, które dość chętnie są adaptowane w innych 

częściach świata29. 

Motywowanie ma istotne znaczenie szczególnie wtedy, gdy rosną aspiracje 

pracowników, uzasadnione coraz wyższym poziomem wykształcenia, przy jednoczesnych 

zmianach w dotychczasowych systemach wartości. Na skuteczną motywacje pracowników 

składa się tak wiele czynników, że trudno określić, które z nich wywierają największy 

wpływ na uzyskanie pożądanych zachowań pracowniczych. Niemniej istnieje wiele 

dostępnych metod, technik i narzędzi motywowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu 

będą inspirować ludzi do działań zapewniających wzajemne korzyści30.  

Należy podkreślić fakt, że skuteczne motywowanie pozapłacowe nie powinno być 

postrzegane jako gratyfikacja za pracę w ramach normalnych obowiązków. Przynajmniej 

cześć motywatorów powinno bezpośrednio odnosić się do działań wykraczających poza 

normalne przypisane obowiązki, przynosząc korzyści danej jednostce organizacyjnej lub 

całej firmie. Poza efektami mierzalnymi, docenia się wiec: konkretne usprawnienia 

techniczne, organizacyjne, pomysły poprawiające efektywność pracy, przełamanie 

biurokracji itp.31 

Tabela 6. Wybrane korzyści ze stosowania motywatorów pozapłacowych. 
DLA PRACODAWCY DLA PRACOWNIKA 

− przywiązanie i lojalność pracowników; 
− identyfikacja pracowników z firmą, która 

wykazuje troskę o swoja kadrę; 
− mniejsza rotacja kadr oraz mniejsze koszty 

związane z rekrutację i wdrażaniem 
pracowników do wykonywanej pracy; 

− wyższe efekty ekonomiczne organizacji; 
− lepszy klimat w organizacji; 
− większa motywacja do pracy i integracja 

zespołu. 

− większa satysfakcja z pracy; 
− poczucie stabilności oraz możliwości 

rozwoju zawodowego i osobistego; 
− dodatkowe korzyści materialne poza płacą; 
− bardziej komfortowe warunki pracy; 
− zwiększenie szacunku do siebie, poczucie 

uznania, wiary w siebie  
i dowartościowania. 

 

PODSTAWOWE WNIOSKI 
1. Pracownicy, którzy otrzymują wyłącznie wynagrodzenie płacowe, pracują na ogół mniej 

wydajniej niż ci, którzy mają możliwość uzyskania dodatkowych korzyści pozapłacowych- 
materialnych i niematerialnych. 

2. Dzięki motywatorom pozapłacowym, wzmacnia się integracje pracowników z firma  
i buduje ich lojalność- pracownikom znacznie trudniej podjąć decyzję o przejściu do 
konkurencji. 

3. Pracodawcy, którzy stosują system motywatorów pozapłacowych, mogą nierzadko 
zaspokoić potrzeby pracowników po znacznie niższych kosztach – np. dzięki ulgom 
podatkowym. 

Źródło; opracowanie własne na podstawie P. Lenik, Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników. 

Przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Difin, Warszawa 2012, s. 92. 

                                                 
29  Ibidem, s. 90. 
30  J. Snopko, Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców, Prace naukowe im. Jana Długosza  

w Częstochowie 2014, VIII, s. 315. 
31  P. Lenik, Motywatory pozapłacowe… op. cit. , s. 87. 
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Nie sposób przedstawić wszystkich form i możliwości zastosowania motywatorów 

pozapłacowych – z jednej strony ze względu niemal na ich nieograniczony potencjał, 

z drugiej natomiast ze względu na niedostatek teoretycznych opracowań na ten temat. 

Podstawowym źródłem informacji na temat funkcjonowania poszczególnych motywato-

rów pozostaje, więc obserwacja praktycznych rozwiązań, materiały wewnętrzne 

przedsiębiorstw czy publikacje opisujące dobre praktyki. 

Zakończenie 

Kluczem do osiągnięcia sukcesu organizacji jest zastosowanie odpowiedniej techniki 

motywowania. Wiedząc, jak różne motywatory materialne i niematerialne ważne są dla 

pracowników, można wybrać te, których wpływ ich zdaniem jest najsilniejszy. 

Wykorzystanie przez pracodawców i przełożonych odpowiednich bodźców zarówno 

materialnych, jak i niematerialnych zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia 

zamierzonych celów organizacji. Pracodawcy i pracownicy muszą pamiętać, że czynniki 

zewnętrzne wpływają na pojawienie się wewnętrznej motywacji do pracy, której wysoki 

poziom jest największą zachętą do całkowitego angażowania się w wykonywane zadania. 

Zatem warto dążyć do wzbudzenia w pracownikach silnej motywacji wewnętrznej, aby 

pracownicy odczuwali emocjonalną lojalność wobec zakładu oraz wobec siebie nawzajem. 

Motywowanie pracowników jest procesem trudnym i złożonym. Jego efektywność w dużej 

mierze zależy od trafnego rozpoznania czynników, które są szczególnie ważne dla 

pracowników. Wachlarz stosowanych środków motywacyjnych powinien być przejrzyście 

zdefiniowany i czytelny dla każdego pracownika, natomiast sam system motywacyjny 

powinien stymulować pożądane wśród pracowników zachowania, z uwzględnieniem 

jednak, że instrumenty (głownie pozafinansowe i niematerialne) stosowane obligatoryjnie 

tracą swój motywacyjny charakter.  

Systemowa analiza problemu motywowania w zarządzaniu organizacją pozwala 

identyfikować wielostronne uwarunkowania i sprzężenia procesów kształtujących system 

motywacyjny, jako szczególnie wrażliwy na zmiany i dysfunkcje w zarządzaniu. 

Kształtowanie systemu motywacyjnego za zasadzie brania odpowiedzialności za działania 

i ich konsekwencje wymaga stosowania wysokich standardów kultury organizacyjnej 

budowanej na wartościach poszanowania godności człowieka, wartościach etycznych 

i moralnych. Skuteczne motywowanie wymaga stałej aktualizacji wiedzy o pracownikach 

i warunkach funkcjonowania organizacji.  

Systemowe podejście do badania i kształtowania systemu motywacyjnego otwiera 

nowe możliwości i kierunki doskonalenia funkcjonowania organizacji dla podnoszenia, 

jakości życia ludzi w organizacji i ludzi w jej otoczeniu. 
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Sumary 

The purpose of the article is to discuss the relationship of motivational processes that 
shape the functional structure of the motivational system in managing an organization 
whose central reference system is a human. The art of motivating employees is above all 
the ability to see the potential and opportunities that are inherent in others and to influence 
employees in such a way as to effectively orient people's knowledge and abilities to 
achieve common goals. In management, motivation is expressed as the ability to combine 
the goals of individual employees with the goals of the company. 

Bibliografia: 

1. Budzisz B., Urban W., WasilukA., Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Centrum Doradztwa  
i Informacji Difin, Warszawa 2008. 

2. Borkowska, S., Motywacja i motywowanie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. Król H.,  
Ludwiczyński A., PWE, Warszawa 2006. 

3. Kozioł L., Motywacja w pracy, Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002. 

4. Lubecki M., Recepta na rotację, „Personel”, Warszawa 2002. 
5. Jacukowicz Z., Główne aspekty motywowania do pracy, [w:] Motywować skutecznie, 

Borkowska S. (red.), IPiSS; Warszawa 2004. 
6. Lenik P., Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej, jakości pracowników. Przedsiębiorstwa  

i administracja publiczna, Difin, Warszawa 2012. 
7. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000. 
8. Sekuła Z., Motywowanie do pracy, PWE, Warszawa 2008. 
9. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014,  

s. 6. 
10. Snopko J., Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców, Prace Naukowe 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2014, VIII. 
11. Tracy B., Motywowanie, Wydawnictwo MTBiznes, Warszawa 2014. 
12. Praca zbiorowa pod red. D.M. Stewart, Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 2002. 
13. Wachowiak P., Profesjonalny menadżer umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 

2002. 

Netografia: 

14. http://www.praca.egospodarka.pl/6091,Jak-motywowac-bez-podwyzszania-wynagrodzen,4,47,1.html 
15. ftp://ftp.helion.pl/online/finkor/finkor-2.pdf 
16. http://www.praca.egospodarka.pl/6091,Jak-motywowac-bez-podwyzszania-

wynagrodzen,4,47,1.html 

 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

133 

 

 

 

 

 

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi  
oparte na kompetencjach 

Joanna Olszowy1,  

Artur Kucwaj2,  

Eliza Sułkiewicz3 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zarządzanie zasobami 
ludzkimi oparte na kompetencjach. W artykule omówiono strategię zarządzania zasobami 
ludzkimi, oraz jego rolę, jako najważniejszego kapitału organizacji. Wyjaśniony został 
również termin kompetencji i kompetencyjności, przybliżono działanie systemu zarzą-
dzania kompetencjami w przedsiębiorstwie, a także zaprezentowano dziewięć kroków do 
wdrożenia modelu zarządzania zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. 

Słowa kluczowe 

Zarządzanie, zasoby ludzkie, polityka personalna, zarządzanie kompetencjami. 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, asystent. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
3  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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Wstęp 

System zarządzania organizacją musi zapewniać monitorowanie zmian zachodzącychw 

jej otoczeniu. Musi także umożliwiać dostosowywanie oferty rynkowej organizacji dopotrzeb 

klientów. W związku z tym można postawić tezę, że system zarządzania tworzywarunki do 

większej lub mniejszej elastyczności organizacji. Wyznacznikiem elastyczności jest nie tylko 

szybkość reakcji na impulsy zmian płynące z otoczenia, lecz także zdolność ich antycypowania 

i wyprzedzającego przygotowywania odpowiednich zestawów reakcji. Podstawowym 

czynnikiem warunkującym przebieg procesów są ludzie, tj. właściciele, kadra kierownicza  

i pracownicy. 

Koncepcja pracownika, jako najważniejszego aktywa organizacji jest obecnie bardzo 

rozpowszechniona zarówno w literaturze, jak i w praktyce zarządzania. Związane jest to 

zarówno z generalnym rozwojem nauk o zarządzaniu, jak również z rzeczywistą nową rolą 

kapitału ludzkiego, wynikającą z przekształcenia gospodarki w kierunku gospodarki 

opartej na wiedzy. W nowej gospodarce najważniejszym źródłem rozwoju gospodarczego  

i wartości przedsiębiorstw staje się wiedza i jej wykorzystanie. Szczególnie istotne stają się 

w tej perspektywie kompetencje pracowników, jako potencjalne źródło wartości. 

Długofalowy wzrost wartości firmy wymaga, bowiem wysokiej, jakości potencjału 

kompetencyjnego zatrudnionych pracowników 

Obecnie organizacje są świadkami zachodzących dynamicznych przemian 

w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Nie tak dawno osoby zajmujące się 

zarządzaniem zasobami ludzkimi pełniły w organizacji rolę tzw. „policjantów z dro-

gówki”. Gdzie podobnie jak policjanci, których zadaniem jest działanie zgodnie z prawem, 

kierowanie ruchem czy nakładanie mandatów na kierowców przekraczających dozwoloną 

prędkość, osoby te miały czuwać nad zgodnością działań z prawem, a także polityką 

organizacji i karać pracowników dopuszczających się wykroczeń. Nowa rola zarządzania 

zasobami ludzkimi wymaga postawy znacząco odmiennej, osoby na kierowniczych 

stanowiskach zajmujący się omawianym zjawiskiem powinny być profesjonalistami oraz 

ekspertami w wykorzystywaniu potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie, powinni 

posiadać umiejętność identyfikowania pracowników najlepszych w swojej klasie, 

pracowników o najlepszych możliwych kompetencjach. Kompetencje są zatem miarą 

oceny przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym oraz 

pewną właściwością. Jeżeli są odpowiednio dobrane, rozwijane i wykorzystywane, mogą 

znacząco przyczynić się do poprawy sprawności i efektywności działania, realizacji celów 

oraz osiągania znaczącej przewagi konkurencyjnej. 

 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

135 

Zasoby ludzkie jako kapitał firmy 

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategia i praktyka nabywania, wykorzystywania, 

udoskonalania i zachowywania ludzi ich możliwości i umiejętności w organizacji lub 

przedsiębiorstwie. Określa współczesną funkcję personalną organizacji, akcentując 

równocześnie pewne specyficzne jego cechy, jak traktowanie pracowników, jako 

podstawowy zasób organizacji, zapewniający realizację jej celów, a zwłaszcza źródło 

przewagi konkurencyjnej.  

Polityka personalna to całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, 

zespół środków oddziaływających na pracownika, które skłaniają go do efektywnej pracy, 

do aktywnej działalności zmierzającej do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu 

pracy. Polityka personalna firmy wyraża podstawowe cele, preferencje i intencje, związane 

z zarządzaniem potencjałem pracy. Celem polityki personalnej powinny być działania 

zmierzających do łączenia interesów pracodawców i pracowników a przy tym 

wykorzystanie potencjału człowieka dla osiągania celów organizacji. Kapitał ludzki jest 

podstawową składniową kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie i stanowi jego siłę 

napędową4. Kapitał ludzki przedsiębiorstwa to wiedza, umiejętności, zdolności, które 

stanowią nieocenioną wartość i źródło pozytywnych wyników działalności 

przedsiębiorstwa. 

Długofalowe sukcesy przedsiębiorstw opierają się dzisiaj nie na możliwościach 

pozyskania kapitału finansowego, lecz na pozyskaniu i doskonaleniu bardziej 

utalentowanych ludzi, niż potrafią to uczynić konkurenci, że najwyższe wskaźniki wzrostu 

(notowania giełdowe) uzyskują przedsiębiorstwa posiadające stosunkowo skromny 

majątek materialny, ale za to bogaty i dobrze rozwinięty majątek intelektualny. Okazało się 

również, że bez przywrócenia czynnikowi ludzkiemu należnej mu rangi bez strategicznej 

polityki personalnej, budowanie pozycji (przewagi) konkurencyjnej dzięki strategiom 

kosztownym czy inwestycyjnym, jest zbyt trudne, a często wręcz niemożliwe i że 

warunkiem uzyskiwania wysokich rezultatów jest traktowanie ludzi jako zasobu 

strategicznego, inwestowanie w ich rozwój i doskonalenie, pobudzanie ducha 

kreatywności, innowacyjności a także przedsiębiorczości5. Obecnie w większości 

przedsiębiorstw pomysły i talenty są uśpione, organizacje wydają wielkie pieniądze 

menadżerom za podnoszenie kursu akcji i powiększaniumajątku, a brakuje „małych 

pieniędzy” dla ludzi, którzy mają interesujące pomysły i potrafią zorientować kierunek 

rozwoju przedsiębiorstwa na nowe dziadziny działalności. 

                                                 
4  B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do 

zarządzania różnorodnością, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2011, s. 150. 
5  J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu na współdziałanie organizacji, Difin, Warszawa 2007,  

s. 155–156. 
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Termin kompetencji i kompetencyjności 

Kompetencje odnoszą się do tego co ludzie powinni umieć, aby umiejętnie 

wykonywać swoją pracę. Współcześnie praca zostaje podzielona na dwa współgrające ze 

sobą elementy, tym co ma być wykonane oraz ze standardem wykonania. National 

Vocational Qualification (NVQ) odnosi się do kompetencji jako do opisu tego co ludzie 

wykonujący daną pracę powinni umieć robić. System NVQ ocenia pracowników jako 

kompetentne lub niekompetentne na dane stanowisko. Akcentuję się raczej to co ludzie 

powinni być w stanie zrobić, a nie jak powinni się zachowywać, wykonując zadanie.  

Kompetencje są ściśle związane z efektem, nie z wysiłkiem, z wytworem nie 

z wkładem pracy. Niektórzy przyjmują „wytwórczy” – jak można go nazwać model 

kompetencji, który opiera się na założeniu, że idea kompetencji ma sens tylko wtedy , 

kiedy można wykazać efektywne wykorzystanie kompetencji. Nie jest istotne więc 

posiadanie samych kompetencji, ale umiejętne ich wykorzystanie aby przyniosły 

oczekiwany zysk. 

Według M. Amstronga kompetencje można zdefiniować w trzech płaszczyznach6:  

• Kompetencje rodzajowe – inaczej stanowiskowe, są to kompetencje ludzi 

wykonujących podobne czynności jak np. księgowe, analitycy czy liderzy zespołów. 

Odnoszą się do wspólnego aspektu pracy który ich łączy, określa także zdolności 

jakimi muszą się wykazać, aby osiągnąć spodziewane rezultaty. 

• Kompetencje firmowe – inaczej korporacyjne, ta płaszczyzna kompetencji wiąże się  

z organizacją, jako całością. Określa, co organizacja powinna wykonywać, jeśli chce 

odnieść upragniony sukces. Może dotyczyć między innymi takich czynników jak: 

produkcja towarów wysokiej jakości, nastawienie na zadowolenie klienta, innowacje, 

dostarczanie wysokiej jakości usług, uzyskanie wartości dodatkowej poprzez 

efektywne wykorzystanie zasobów i zarządzania kosztami.  

• Kompetencje charakterystyczne dla roli – są to kompetencje specyficzne dla danej roli, 

jaką się odgrywa w żywej organizacji, osoby pełniące daną rolę muszą posiadać nie 

tylko kompetencje rodzajowe ale również charakterystyczne. 

Termin kompetencyjność jest definiowany z punktu widzenia zachowań 

warunkujących kompetentne wykonanie. Zdarza się, że kompetencyjność jest nazywana 

kompetencją behawioralną, albowiem określa, jak zachowują się ludzie, którzy właściwie 

wykonują swoją pracę. Kompetencyjność odnosi się do zachowań ludzkich, także można 

ją określić mianem „miękkich”. Założenia kompetencyjności wiążą się ze spełnieniem 

określonych wymagań, co do zachowania, jeśli dany pracownik je spełnia uzyska 

                                                 
6  M. Amstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menadżerów, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2007 s. 98–99. 
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zadowalający wynik. Założenie takie wywodzi się z analizy zachowań ludzkich, którzy są 

sprawnymi wykonawcami7.  

Poniższa tabela prezentuje zestawienie zakresu oraz różnych definicji terminu 

kompetencji z punktu widzenia kilku autorów, oraz z perspektywy ogólnej a także 

szczegółowej. 

 
Tabela 1. Zakres i pojęcie kompetencji w ujęciu ogólnym i szczegółowym 

 Autor Definicja 

U
JĘ

C
IE

 O
G

Ó
L

N
E

 

D. Thierr, 
Ch. Stert, 
N. Monod 

To zdolność pracownika do działania zmierzającego do osiągnięcia 
zamierzonego celu w danych uwarunkowaniach za pomocą 
określonych środków; zdaniem autorów kompetencje to także ogół 
wiedzy, umiejętności, postaw, doświadczenia i gotowości pracownika 
do działania w określonych warunkach, w tym zdolność dostosowania 
się do zmiany tych warunków 

C. Levy-

Leboyer 
Kompetencje są zbiorem zachowań, które określone osoby opanowują 
lepiej niż inne, co sprawia, że w określonej sytuacji działają one 
skuteczniej i sprawniej 

M. Amstrong Kompetencje stanowią potencjał przyczyniający się do osiągania 
określonych, wymiernych wyników 

A. Pocztowski Kompetencje obejmują ogół względnie trwałych właściwości człowieka 
tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego 
wysokimi lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają wymiar 
uniwersalny 

U
JĘ

C
IE

 
SZ

C
Z

E
G

Ó
Ł

O
W

E
 

B.E. Becker, 
M.A. Huselid 

Kompetencje to wiedza, umiejętności, zdolności lub cechy 
osobowości, które bezpośrednio wpływają na efekty wykonywanej 
pracy przez daną osobę 

S. Whiddett, 
S. Hollyforde 

Kompetencja w zakresie wykonywanej pracy to zespół cech danej 
osoby, na który składają się charakterystyczne dla tej osoby elementy, 
jak motywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana 
z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie 
przyswoiła i którą się posługuje 

T. Rostowski Kompetencje to wszystkie cechy pracowników, wiedza, umiejętności, 
ambicje, wyznawane wartości, przyjęte style działania, których 
posiadanie i wykorzystywanie przez pracowników umożliwia realizację 
strategii firmy, w której są zatrudnieni 

Źródło: Z. Witszek, Rozwój kompetencji menadżerskich przesłanką sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii 
Marynarki Wojennej rok LII nr 4 (187), 2011 s. 306. 
 

Większość przedsiębiorstw istniejących na rynku stworzyło własne katalogi 

kompetencyjności rodzajowej związanej ze stanowiskiem pracy, opisujące wymagane 

zachowania. Kompetencje obejmujące ważne stanowiska w firmie są nazywane 

kompetencyjnością strukturalną. Dotyczą również wszystkich stanowisk, czyli związanej 

                                                 
7  M. Sidor-Rządkowaska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi 

systemami ZZL, Oficyna Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2011 s. 21. 
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ze sobą grupy stanowisk wymagającej posiadania przez pracowników podobnych 

umiejętności lub kompetencyjności, ale znajdujących zastosowanie w należnych 

szczeblach hierarchii.  

 

System zarządzania kompetencjami 

Zarządzanie kompetencjami jest zespołem działań prowadzących do wzrostu wartości 

kapitału ludzkiego i efektywności działania organizacji. Zarządzanie kompetencjami 

obejmuje określanie standardów kompetencyjnych, planowanie i organizowanie działań 

związanych z kształtowaniem kompetencji w organizacji, inspirowanie i motywowanie 

ludzi w kierunku doskonalenia zawodowego i podejmowania się nowych bądź szerszych 

ról organizacyjnych, a także kontrolę przebiegu związanych z tym procesów.  

Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system zarządzania kompetencjami 

umożliwia integrację poszczególnych dziedzin zarządzania zasobami ludzkimi w jedną 

całość. Dotyczy to w szczególności takich procesów jak8:  

1) rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, 

2) tworzenie systemu ocen pracowników, 

3) analiza potrzeb szkoleniowych, 

4) ocena efektów przeprowadzonych szkoleń, 

5) kształtowanie ścieżek kariery zawodowej, 

6) podejmowanie decyzji dotyczących zwolnień pracowników. 

Współczesne organizacje są polem eksperymentowania dla przeróżnych teorii, metod 

i narzędzi zarządzania. Nie zawsze teoria ma zastosowanie w praktyce. Warto 

odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie przesłanki niesie za sobą wprowadzenie systemu 

zarządzania kompetencjami w organizacji9: 

1) określenie właściwych standardów pracy na stanowiskach, 

2) przygotowanie pracowników w organizacji do bieżących i przyszłych zadań, 

3) zwiększenie wartości organizacji poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego, 

4) zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników i ich pozycji na rynku pracy, 

5) maksymalne wykorzystanie silnych stron menadżerów i pracowników, 

6) optymalizacja relacji: nakłady na rozwój kapitału ludzkiego – efekty tych 

nakładów. 

                                                 
8  M. Wojtas-Klima, Istota tworzenia modeli kompetencji w przeprowadzeniu efektywnej rekrutacji i selekcji pracowników, 

„Zeszyty Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie” z. 72, Katowice 2014, s. 201–202. 
9  J. Dudzińska-Głaz, Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania 

zasobami ludzkimi [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligencji. Wyższa 
Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 86–88. 
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Wdrażanie modelu zarządzania zasobami ludzkimi  
oparte na kompetencjach 

Kierownicy lub właściciele firm, którzy zdecydowali się na wprowadzenie modelu 

zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach, powinni opracować zarys 

planu wdrażania poszczególnych elementów. Sukces projektu bazującego na 

kompetencjach zależy w pewnym stopniu od planu jego realizacji. Poniższy rysunek 

przedstawia praktyczny sposób osiągnięcia omawianego celu. Do przedstawionego planu 

trzeba jednak podejść w sposób elastyczny, ponieważ będzie on zależeć od rodzaju 

wykonywanej działalności. Praktycy powinni posługiwać się prezentowanym modelem  

w celu opracowania planu raczej na poziomie makro niż mikro przedsiębiorstw10. 

 

 

Rys. 1. Wprowadzenie metod strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi  
opartego na kompetencjach 

Źródło: D.D. Dubis, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach,  
Helion, Gliwice 2008, s. 84. 

                                                 
10  D.D. Dubis, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Hellion, Gliwice 2008, s. 84. 
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Krok pierwszy: ustalić biznesowe cele organizacji oraz potrzeby klientów jednostki. 

Aby skutecznie odnieść się do pierwszego elementu należy zwrócić się z pytaniem do 

menadżerów operacyjnych o cele zastosowań opartego na kompetencjach zarządzania 

zasobami ludzkimi. Może chodzić między innymi o poprawę schematu rozwoju 

indywidualnego czy ograniczenie rotacji pracowników. Jeśli chodzi o potrzeby klientów 

jednostki, przeważnie wystarczają pisemne wytyczne co do zastosowania danego 

narzędzia. Jednak zdarzają się sytuacje w których klient potrzebuje wsparcia, należy 

wówczas nastawić się na współpracę. 

Krok drugi i trzeci: przeprowadzić analizę otoczenia. Na proces analizy otoczenie 

składa się identyfikacja i ocena zjawisk charakterystycznych dla zewnętrznego otoczenia 

przedsiębiorstwa, które mogłyby zwrócić uwagę na to, że klient skorzysta na zastosowaniu 

metod opartego na kompetencjach zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza przyszłości 

niesie ze sobą liczne korzyści. Ocena trendów, decydująca o przyszłości narzędzi 

stosowanych przez konsumenta, może zadziałać jako ochrony parasol dla osób 

odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, może ich uchronić przez dużym wydatkiem 

na inwestycje związane z wykorzystaniem zasad zarządzania opartego na kompetencjach. 

Analiza otoczenie może być wykorzystywana by określić sektory działalności, w których 

zastosowanie metod opierających się na kompetencjach przynosić będzie sukces  

w osiągnięciu zamierzonych celów.  

Krok czwarty: zsynchronizować biznesowe cele organizacji z potrzebami klientów 

jednostki i określić cele projektu. W synchronizacji biznesowych celów organizacji z celami 

projektu, najkorzystniej jest stosować jak najprostsze z możliwych podejść. Takie 

postępowanie swoim zakresem obejmuję poszukiwanie a także weryfikację odpowiedzi na 

kilka pytań, a w dalszym toku procesu synchronizacji triangulację odpowiedzi w celu ustalenia 

koniecznego zakresy i charakteru. Gdy dojdzie do sytuacji w której klient oraz osoba 

zarządzająca dostrzegą punkty wspólne, równocześnie zostaną określone cele projektu 

Krok piąty i szósty: zagwarantować poparcie klientów jednostki dla celów projektu 

i podjąć decyzje co do kolejnych kroków. Po uprzednim zbadaniu przeszkód powstających 

na drodze do realizacji projektu, zarówno osoba zarządzająca jak i klient, będą posiadać 

niezbędną wiedzę do podjęcia trafnej decyzji co do tego czy projekt powinien być 

zrealizowany zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami czy też należy dokonać pewnych 

modyfikacji. W takich sytuacjach mowa o nadaniu projektowi zielonego lub czerwonego 

światła. Należy również mieć na uwadze fakt, iż zbyt długie trzymanie projektu w formie 

zawieszenia ogranicza prawdopodobieństwo jego realizacji. 

Krok siódmy: opracować plan zarządzania projektem wskazujący sposób jego 

wdrażania w dłuższym okresie. Plan zarządzania projektem ma kluczowe znaczenie dla 

skutecznej realizacji projektów koncentrujących się na kompetencjach. Współcześnie 

istnieje kilka różnych programów, dzięki którym opracowanie i prowadzenie projektów 

jest o wiele łatwiejsze. Wybór narzędzia jest kwestią preferencji jednostki i organizacji.  

Krok ósmy: wdrożyć plan zarządzania projektem. W momencie, gdy plan zarządzania 

projektem jest już opracowany, i dostał on pozytywną ocenę jednostki i jej klienta oraz gdy 
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uzyskano środki potrzebne na realizację projektu, przyszedł czas aby niezwłocznie 

przystąpić do wdrażania projektu. 

Krok dziewiąty: dokonywać ocen rozwojowych i podsumowujących. Ocena każdego 

projektu rozpoczyna się już w momencie jego planowania. W sytuacji gdy projekt dotyczy 

zakresu zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach pod definicją ocen 

rozwojowych rozumieć należy oceny dotyczące wkładu, materiałów, wyników okresowych 

czy przebiegu procesu. Efektywne wykorzystanie narzędzi związanych z oceną rozwojową 

stanowi klucz do sukcesu w opracowywaniu i wdrażaniu projektu11.  

Podsumowanie 

Organizacje wskutek większego otwarcia na świat i poddania regułom gospodarki 

rynkowej stanęły w obliczu nowych problemów, związanych ze wzrostem konkurencji 

i dynamiki zmian, wywołujących niejednokrotnie zagrożenie ich egzystencji. Dlatego 

kluczowym czynnikiem determinującym zarządzanie współczesnego przedsiębiorstwa 

sukcesu powinny być takie obszary jak wiedza oraz zasoby ludzkie, ponieważ bez nich 

firma nie istnieje. Istotnym elementem wymienionych czynników jest człowiek.  

W wyniku kolejnych rewolucji coraz większego znaczenia nabierają kompetencje. 

Mówiąc prościej kompetencje odpowiadają na pytanie, co pracownik powinien umieć 

i wiedzieć pracując na danym stanowisku. Zarządzanie kompetencjami nie jest łatwe, 

ponieważ jako złożone wzorce zachowań organizacyjnych pozwalają one łączyć 

w odpowiedni sposób zasoby, procesy i umiejętności. Pomocny we wdrażaniu zarządzania 

zasobami ludzkimi opartymi na kompetencjach jest dziewięcioetapowy model. Jeżeli 

przedsiębiorstwa w sposób ciągły nie będą rozwijać kompetencji oraz zasobów, zwłaszcza 

niematerialnych, to w dobie wciąż zmieniającego się otoczenia trudno będzie im osiągnąć 

oraz utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. 

Abstract 

 
The purpose of this Article is to pay particular attention to the management of human 
resources based on competence. The article discusses the strategy for managing human 
resources and its role as the most important capital of the organization.The term of 
competence and competence was also clarified, the company's competence management 
system was approximated, and nine steps were presented to implement a human resource 
management model based on Competence. 
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11. Motywowanie pracowników,  
jako wyzwanie zarządzania  

w organizacjach administracji 

Joanna Olszowy1 
Monika Kurzeja2 

Streszczenie 

Artykuł podejmuje problematykę motywowania pracowników i budowę zespołów  
w administracji publicznej, zwracając szczególną uwagę na specyfikę ich pracy. W wyniku 
rozważań zwrócono uwagę, że tworzenie tych systemów motywowania powinno 
zapewniać poziom motywacji pracowników na miarę organizacji XXI wieku. We 
współczesnym świecie sprawne zarządzanie organizacją, kreowanie jej przyszłości jest 
domeną ludzi, którzy są w niej zatrudnieni i stanowią jej kapitał ludzki. Przystępując do 
budowania systemu motywacyjnego warto zastanowić się nad tym, jakie procesy chcemy 
uruchomić w ludziach podjętymi działaniami. Jeśli bowiem postawimy sobie za cel 
zatrzymanie pracowników w firmie oraz ich zadowolenie, skupimy się tylko na tym, co 
należy im dać, aby ten stan osiągnąć. Celem artykułu jest pokazanie złożoności budowy 
systemów motywowania pracowników w administracji. 

Słowa kluczowe 

Zarządzanie, motywacja, administracja publiczna, efektywność. 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, adiunkt, praktyk. 
2  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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Wstęp 

W obecnych czasach praca zawodowa z powodu dynamicznych zmian 

technologicznych i organizacyjnych wymaga permanentnego rozwoju. Zwiększają się 

wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. W organizacjach wymaga 

się od pracowników poprawy rezultatów, zwiększonego wysiłku i angażowania się w coraz 

bardziej skomplikowane działania. Motywowanie pracowników wymusza, zatem 

stosowanie odpowiednich narzędzi. 

Istnieją dwa podstawowe czynniki kształtujące zachowania pracownika 

w organizacji: kwalifikacje i motywacja. Znaczenie pierwszego z wymienionych nie 

podlega dyskusji, natomiast motywacja do pracy jest procesem zmiennym, 

uwarunkowanym wieloma czynnikami. Dobrze umotywowany pracownik jest zadowolony 

z pracy, identyfikuje się z organizacją, która zaspokaja jego potrzeby, nie tylko materialne, 

ale również tzw. potrzeby wyższe, np. samorealizacji. Taki pracownik jest wówczas 

bardziej wydajny, a jego praca przynosi korzyści organizacji. Istnieje, więc wielka 

potrzeba ustalenia kluczowych czynników motywujących pracowników w przedsiębior-

stwie, dla prawidłowego i bezproblemowego jego funkcjonowania i zwrócenia na nie 

szczególnej uwagi przy budowaniu systemumotywacyjnego. 

Dlatego w urzędach coraz więcej uwagi poświęca się doborowi kadry pracowniczej 

oraz jej utrzymaniu. Nie ma tu miejsca na zatrudnianie pracowników bez odpowiedniego 

wykształcenia, wysokiego poziomu intelektualnego oraz bardzo dużej samodzielności 

w działaniu. Odpowiednio dobrana i właściwie zmotywowana kadra pracownicza ma 

przełożenie, na jakość realizowanych przez nich zadań wynikających z podstawowych 

potrzeb lokalnej społeczności. 

Należy także podkreślić, że różni ludzie mają różne potrzeby i pragnienia. Nie można 

założyć, że pieniądze motywują każdego jednakowo i w takim samym stopniu3. 

Motywacja miała i zawsze będzie miała ogromne znaczenie dla ludzi, ponieważ 

nadaje sens ich życiu. Należy do zagadnień złożonych, ponieważ natura ludzka, 

zachowania ludzi są skomplikowane i nie zawsze zrozumiałe. Trzeba mieć spore 

doświadczenie, dużą wiedzę aby zrozumieć skomplikowaną sztukę motywacji i umieć ją 

dobrze zastosować w praktyce. Tajemnica motywacji polega na stwarzaniu takich 

warunków w środowisku pracy, aby ludzie czuli się wolni od wpływów zniechęcenia  

i niszczących ich dobrych chęci4. 

Jak powszechnie wiadomo, jedną z technik motywowania jest sposób wynagradzania 

pracowników. Jednakże współczesne warunki funkcjonowania organizacji, w tym przede 

wszystkim czynniki niematerialne nabierają wartości i nadają tej kategorii innego 

znaczenia. Praca przestaje mieć wartość instrumentalną, a staje się wartością 

                                                 
3  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005, s. 121–122. 
4  Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa 2008, s. 7. 
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autonomiczną, a wiec źródłem samorealizacji, rozwoju, samodzielności i wykazywania 

inicjatywy. Inspirowanie pracowników wymaga precyzyjnego powiązania zorientowanego 

na realizacje potrzeb pracowników. 

O efektywności pracownika decyduje wiele czynników związanych ze sferą 

zawodową. Do najważniejszych z nich należy motywacja. Jest ona rozumiana, jako proces 

rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia 

celów będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest 

godne jej pożądania; ma rzeczywistą lub wyobrażalną zdolnością do zaspokajania potrzeb. 

W każdym procesie kierowania zespołami ludzkimi trzeba motywację właściwie 

rozbudzać i kształtować. Takie kierowanie motywacją wymaga systemowego podejścia do 

jej treści i czynników (motywatorów), a takie tworzenia w przedsiębiorstwie sytuacji 

motywacyjnych. Dlatego też każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli 

oddziaływania na swoich uczestników, którego celem jest zachcenie ich do podejmowania 

zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. 

Brak takiego systemu może powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych 

pracowników jedynie do pobierania wynagrodzenia. 

Problem precyzyjnego doboru przez przedsiębiorstwa odpowiednich zasad 

wynagrodzeń pracowników oraz ich skutecznego motywowania do pracy w warunkach 

ciągłego postępu i rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz otwarcia polskich granic dla 

przedsiębiorstw zagranicznych, które coraz częściej decydują się na uruchomienie  

w naszym kraju swoich placówek lub filii sprawia, iż zasady motywowania pracowników 

oraz różnicowania wynagrodzeń są tematem wciąż aktualnym. 

Rozwój gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowych 

zasad motywowania pracowników. Skuteczny dobór zasad oraz skuteczne ich 

zastosowanie w przedsiębiorstwie wpłynie na podniesienie wydajności pracy 

pracowników, poprawi ich stosunek do wykonywanej pracy oraz sprawi, iż będą oni 

skłonni podnosić swoje kwalifikacje i utożsamiać się z przedsiębiorstwem – co 

niewątpliwie spowoduje podniesienie konkurencyjności całego przedsiębiorstwa. 

O tym, że pieniądze nie są jedynym ani wystarczającym sposobem pozyskania 

i zatrzymania w organizacji wartościowych pracowników, wiedzą już niemal wszyscy. 

W przeciwieństwie do pieniędzy benefity dają możliwość dopasowania części systemu 

wynagradzania tak, aby zaspokoić indywidualne potrzeby pracownika. Ponadto benefity 

w sposób diametralny potrafią poprawić wizerunek firmy, a im więcej dobrze 

dopasowanych benefitów, tym bardziej firma jest atrakcyjna nie tylko w oczach 

pracowników, lecz również kandydatów. W obecnych czasach system benefitów 

pozapłacowych to już niemal konieczność, o której powinny pomyśleć nie tylko duże 

korporacje, ale także średni i mniejsi pracodawcy. 
Jedną z kluczowych umiejętności jest właściwe delegowanie zadań  

i odpowiedzialności. Mówi się tutaj zwykle o właściwym stawianiu celów, dawaniu 
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regularnego feedbacku itp. Aby jednak te narzędzia działały, przełożony musi wierzyć  

w swoich ludzi, wierzyć w ich rozwój i działać tak, żeby mogli osiągać więcej, niż im się 

wydaje, że są w stanie. To jest oczywiście proces, który trzeba zacząć od siebie.  

Dobry kierujący organizacją jest trochę matką, trochę ojcem. Matką, bo akceptuje 

ludzi takimi, jacy są dzisiaj, a ojcem, bo widzi, co mogą osiągnąć, jeżeli dobrze dba się  

o ich rozwój. Aby to zadziałało, ludzie muszą czuć się odpowiedzialni za to, co robią, 

czuć, że mają wpływ na swój rozwój i mogą wybrać swoją drogę realizacji celu. Sumując, 

ważne są narzędzia, takie jak delegowanie, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak postrzegasz 

siebie w relacji ze swoimi podwładnymi, jak ich postrzegasz i czy stwarzasz warunki, żeby 

mieli wpływ na sposób działania swój i organizacji. 

Od wielu lat organizacje szukają dobrze działających systemów motywacyjnych 

i wciąż okazuje się, że one nie działają i ciągle się je zmienia. Rzecz w tym, że błędem jest, 

gdy jako kierownicy uważają, że system prowizyjny, bonusy i benefity to jedyny sposób 

by zmotywować pracowników. Oczywiście system ten działa, ale na krótko. Jeżeli nie dba 

się o to, by pracownicy rozumieli misję organizacji, utożsamiali się z realizowanymi 

celami, żeby ktoś zauważał ich postępy, doceniał ich i zachęcał do rozwoju, żaden system 

motywacyjny, prowizje czy benefity tego nie zastąpią. To są dobre dodatkowe narzędzia, 

ale prawdziwa wewnętrzna motywacja bierze się zupełnie z czegoś innego – dobrze 

realizowanego przywództwa. Pracownicy traktowani w kategoriach norm społecznych 

(prezenty, podziękowania, wsparcie w trudnych chwilach, zaangażowanie, przysługa) 

osiągają lepsze efekty, niż gdy są traktowani bardziej rynkowo (pieniądze, praca, wyniki). 

 

Koncepcja natury ludzkiej 

Aby podać pełny obraz ludzkiej natury, należy skorzystać z wiedzy .o człowieku, 

jakiej dostarczają różne dziedziny nauki. Jak pisał Comte: „Trzeba uciekać się do praw 

rządzących naturą ludzką, których całokształt, utrzymujący się stale w ciągu społecznej 

ewolucji, dostarcza środków sprawdzenia dla analizy socjologicznej. Skoro zjawisko 

społeczne ujęte totalnie jest po prostu tylko rozwojem ludzkości, w którym nie powstają 

żadne nowe zdolności, to wszystkie odkryte przez obserwacje przyrody dyspozycje 

powinny się odnaleźć, chociaż w zarodku we wzorze, który biologia ułożyła zawczasu dla 

socjologii, w celu ograniczenia jej mimowolnych pomyłek”. Kluczowe wydaje się tu 

rozstrzygnięcie kwestii, czy kultura, rozumiana, jako całokształt duchowego i materialnego 

dorobku ludzkości, ma związek z biologią człowieka. Czy też należy uznać, że obraz 

człowieka, jako jednego z wielu gatunków zwierząt, gatunku o łacińskiej nazwie Homo 

sapiens, (którą przecież sam sobie nadał), nie ukazuje pełni natury ludzkiej? Czy należy go 
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uzupełnić, czy może zastąpić obrazem człowieka, jako istoty wyzwolonej z wrodzonych 

skłonności oraz genetycznie zadanych predyspozycji5. 

Człowiek jest jednak nie tylko niewolnikiem własnych namiętności. Zawsze był istotą 

rozumną; to go różni od zwierząt. Przejawem rozumu tkwiącego w każdym człowieku jest 

jego instynkt samozachowawczy. Nakazuje on człowiekowi dążyć do pokoju, rezygnować 

z naturalnej swobody na rzecz praw innych ludzi, dotrzymywać umów, tłumić odruchy 

zemsty. Tyle, że kierowanie się tymi zasadami było niemożliwe, dopóki trwał stan wojny, 

a zasadą postępowania ludzi była subiektywna wolność naturalna, która w imię 

samozachowania dawała człowiekowi prawo do każdej rzeczy, nawet do ciała drugiego 

człowieka. Prawo natury nie mogło się rozwinąć tak długo, jak długo nie było władzy, 

która wymuszałaby jego respektowanie za pomocą sankcji. Bez suwerena zasady prawno-

naturalne były tylko pewną sentencją tkwiącą w umyśle człowieka, zespołem cech, które 

usposabiały ludzi do pokoju i posłuszeństwa, ale nie były prawami, bo nie stał za nimi 

przymus. W stanie natury nie mogło być pokoju, bo nie było władzy, która by stanęła na 

jego straży; rozum nie mógł wziąć góry nad namiętnościami. Ugody bez miecza są tylko 

słowami i nie mają mocy, by dać człowiekowi bezpieczeństwo – stwierdzał Hobbes. 

 

Podstawowe podejście do motywacji: behawioralne, 
psychodynamiczne, poznawcze 

Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na 

swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań 

korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak 

takiego systemu mógłby powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych 

pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia. 

Problematyka motywacji jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, jaksocjologii, 

pedagogiki, ekonomii, zarządzania personelem, a szczególnie psychologii. W psychologii 

można wyróżnić trzy główne podejścia do motywacji: behawioralne, psychodynamiczne 

oraz poznawcze. Odpowiadają one podstawowym kierunkom w rozwoju tej dziedziny 

wiedzy. W psychologii istnieje wiele koncepcji, podejść do człowieka, jego aktywności, 

procesów poznawczych.Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa 

behavior i oznacza postępowanie. Twórcą tego kierunku był John Broadus Watson, 

którego celem było przekształcenie psychologii w naukę eksperymentalną, niczym nauki 

przyrodnicze. Behawioryzm w ślad swej myśli kładzie nacisk na obserwacje zachowania 

ludzkiego, oraz na zmiany fizjologiczne u ludzi i zwierząt pojawiające się na skutek 

pewnych sytuacji naturalnych bądź eksperymentalnych. Behawiorystyczna szkoła 

                                                 
5  R. Sikora, Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury, My Book, Warszawa 2011, s. 18. 
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myślenia została rozwinięta w latach 50' przez Skinnera. To on podjął próbę analizy 

ludzkiego zachowania w oparciu o wzmocnienia i bodźce wzmacniające. 
W podejściu behawioralnym decydujące znaczenie w wyjaśnianiu zachowań 

człowieka przypisuje się czynnikom zewnętrznym. Zachowania ludzi są reakcjami na 

bodźce oddziaływujące na nich z otoczenia.  

Bodźce zewnętrzne dzieli się na dodatnie i ujemne. Pierwsze nazywane są nagrodami, 

drugie natomiast karami. Nagradzane zachowania człowieka ulegają utrwaleniu, a karane 

osłabieniu i eliminacji. Badania prowadzone przez behawiorystów wywarły duży wpływ 

na praktykę zarządzania, umożliwiły budowę bardziej racjonalnych systemów nagradzania 

i karania.Współcześnie zwolennicy behawioryzmu zwracają uwagę na fakt, iż to nie tylko 

środowisko oddziałuje na człowieka, ale również jednostka ludzka zmienia, kształtuje 

swoje środowisko. W związku ze swoją teorią, behawioryści, nakreślili wizję człowieka 

zewnątrz – sterowalnego. Chodzi tu o to, iż na to jaki człowiek będzie, jak się zachowuje 

możemy wywrzeć wpływ z zewnątrz, poprzez jego środowisko. W efekcie tej myśli jeśli 

chcemy wykształcić pewne cechy u człowieka, musimy sprawić, aby środowisko 

odpowiednio na niego wpływało, umożliwiając mu kształtowanie się tych cech. Chcesz 

stworzyć idealnego człowieka – stwórz mu idealne środowisko. W związku, iż według 

koncepcji behawiorystycznej, człowiek jest istotą zewnątrz – sterowalną, można na niego 

oddziaływać stosując system wzmocnień pozytywnych i negatywnych.  

Podejście psychodynamiczne akcentuje rolę wewnętrznych wyznaczników 

wzachowaniach człowieka, szczególnie potrzeb i emocji. Podkreśla się, że bodźce 

zewnętrzne dopiero po „obróbce” w każdym z nas nabierają specyficznego charakteru 

motywacyjnego. Przedstawiciele tego kierunku stworzyli szereg koncepcji potrzeb 

ludzkich. Do najbardziej znanych koncepcji psychodynamicznych należy hierarchia 

potrzeb opracowana przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. Badacz ten 

twierdzi, że ludzie są motywowani przez hierarchiczny system pięciu podstawowych 

potrzeb. Są nimi w kolejności zaspokajania: 

1. potrzeby fizjologiczne – głód, pragnienie, seks itd.; 

2. potrzeby bezpieczeństwa – pewności, stałości, zależności, opieki, wolności od 

strachu, od lęku i chaosu, potrzeba struktury, porządku, prawa, ograniczeń, silnego 

opiekuna itd.; 

3. potrzeby afiliacji – kontaktów społecznych, miłości, czułości, przynależności; 

4. potrzeby szacunku – osiągnięć i prestiżu; 

5. potrzeby samorealizacji – pragnienie samourzeczywistnienia, to znaczy 

zrealizowania swoich pragnień, zdolności oraz zainteresowań;  

6. potrzeby poznawcze, a więc rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, oraz 

potrzeby estetyczne, czyli odczuwania piękna.  

Zdaniem A. Maslowa zaspokojenie potrzeb umiejscowionych niżej w hierarchii jest 

warunkiem aktywizacji potrzeb wyższych; niezaspokojone pierwsze potrzeby dominują 
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i zwyciężają w konflikcie z niezaspokojonymi następnymi. Zarówno w rozwoju gatunku 

ludzkiego, jak i jednostki ludzkiej, najpierw dominują potrzeby fizjologiczne 

i bezpieczeństwa, a dopiero później potrzeby samorealizacji. A. Maslow twierdził też, że 

motywatorami ludzkiego działania są tylko potrzeby niezaspokojone6. 

 

Definicja i założenia teoretyczne motywu,  
motywacji oraz demotywacji 

Życie człowieka bez motywacji nie miałoby sensu. Każdy chce dbać o swoje 

zdrowie, uczyć się, być syty, mieć gdzie mieszkać oraz pracować. Motywacja sprawia, iż 

człowiek skłonny jest do podejmowania różnych działań, w zależności od tego, jaki cel 

chce osiągnąć. Działania te mogą być jednorazowe, powtarzalne albo ciągłe, wymagać 

małego lub większego wysiłku. Motywacja stanowi więc chęć robienia czegoś, wynikającą 

z zewnętrznych motywów. Zatem jest to suma wszystkiego, co popycha do działania, 

powstaje jako reakcja na niezaspokojoną potrzebę. W zarządzaniu motywacja jest 

wyrażona jako umiejętność połączenia celów poszczególnych pracowników z celami 

przedsiębiorstwa. 
Praca to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr 

użytecznych. Człowiek poprzez pracę może zaspokoić większość swoich potrzeb 

życiowych. Ponadto praca daje satysfakcję, poczucie własnej wartości i jednocześnie jest 

mobilizacją do podejmowania działań w celu dalszego rozwoju. Pracę można traktować 

jako powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji. Osiąganie rezultatów  

w pracy zależy w głównej mierze od motywacji do działania. Powszechnie uważa się,  

że motywacja to ogół motywów, a motyw to przyczyna, dla której człowiek zachowuje się 

w określony sposób7.  

Definicji dotyczących motywacji i motywowania jest bardzo wiele. Pojęcia 

interpretowane są bardzo różnie i w różny sposób ujmowane. Najczęściej rozumie się 

przez motywację stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W tym 

rozumieniu jedni ludzie mają większą motywacje do pracy, inni do uprawiania sportu,  

a jeszcze inni do prowadzenia dyskusji o polityce8 . Motywacja w teorii zarządzania jest 

czynnikiem wyznaczającym poziom, kierunek i trwałość wysiłków podejmowanych  

w pracy9. 

Termin „motyw” pochodzi od łacińskiego wyrazu „movere”, co oznacza poruszać, 

dźwigać lub wprawiać w ruch. 

                                                 
6  P. Stephen, A. Dawid De Cenzo, Postawy… op. cit. s. 431. 
7  J. Reykowski, Motywacja. Postawy prospołeczne a motywacja, PWN, Warszawa 1979, s. 68. 
8  M. Kostera, S. Kownacki, A. Szumski, Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwa, kultura organizacyjna, [w:] 

A. Koźmiński, W. Piotrkowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007, s. 315-316. 
9  J.R. Schermerhorn, Zarządzanie – kluczowe koncepcje, tłum. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 2008, s. 259. 
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A. Pocztowski definiuje pojęcie motywu jako „wewnętrzny proces regulujący 

zachowania”
10

. 

Według definicji Tomaszewskiego motyw jest to „stan wewnętrznego napięcia, od 

którego zależy możliwość i kierunek aktywności organizmu. Ten stan napięcia ulega 

redukcji w miarę zaspokajania potrzeby, są jednak i takie motywy, które wówczas nie 

tylko nie słabną, lecz nawet się nasilają”11. 
 

Tabela 18. Definicje motywacji w świetle badań literaturowych 

Autor Definicja 
Wielki Słownik 

Wyrazów Obcych  
i Trudnych 

Motywacja – zbiór motywów, które skłaniają do określonego 
postępowania. 

S. Borkowska 
Motywację wyjaśnia jako ogół motywów, które wpływają na decyzję 
człowieka o zachowaniu, podjęciu zachowania, jego podtrzymaniu lub 
kierunku. 

J.A.F. Stoner i Ch. 
Wankel 

Według nich motywacją jest to, co wywołuje, ukierunkowuje  
i podtrzymuje zachowania ludzi. 

M.W. Kopertyoska 

Motywacja jest źródłem i sternikiem naszych zachowań. Jest ona 
pewnym procesem zachodzącym w ludzkiej świadomości (czy raczej ), 
w wyniku którego pojawia się chęć robienia czegoś. Ta chęć jest 
określana mianem motywu, pobudki lub jeszcze inaczej – napięcia 
motywacyjnego. Motyw pojawia się wtedy, gdy następuje 
uświadomienie sobie jakiejś niezaspokojonej potrzeby i wyraża się  
w gotowości podjęcia działania w celu jej zaspokojenia. 

S.P. Robbins 
Motywacja to chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokajania 
przez to działanie jakiejś potrzeby danej jednostki. 

N. Stevenson 
Motywacja to bodziec, pobudka, zachęta do działania. Składa się na nią 
wszystko co w płaszczyźnie werbalnej, fizycznej czy psychofizycznej 
skłania kogoś do reagowania działaniem. 

Słownik HR na 
Portalu Rynku Pracy 

Motywacja jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i kieruje 
nasze zachowania i działania na osiągnięcie wytyczonego celu. 

M. Armstrong 
Motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi na ludzi, by 
zachowywali się w określony sposób. 

M. Juchnowicz 
Motywacja: – chęć dokładania wszelkich starań dla osiągnięcia 
zamierzonych celów; – siła, która wywołuje, kierunkuje i podtrzymuje 
zachowania ludzi. 

J. Reykowski 

Proces psychicznej regulacji, od której zależy kierunek ludzkich 
czynności, oraz ilość energii, jaką człowiek jest gotów przeznaczyć na 
osiągnięcie danego celu. Proces ten wpływa na czynności człowieka tak, 
aby doprowadziły do uzyskania określonego wyniku. 

A. Stabryła 
Atrybut świadomości człowieka jako cechy, która uzasadnia 
aktywizację działania bądź jej zaniechanie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wielki Słownik Wyrazów Obcych i Trudnych, S. Borkowska, System 

motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 9; M.W. Kopertyoska, Motywowanie pracowników teoria 

praktyka, Placet, Warszawa 2009, s. 14, S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, N. Stevenson, 
Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa 2002, s. 2., Słownik HR na Portalu Rynku Pracy. 

                                                 
10  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2003, s. 233. 
11  T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 187. 
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Demotywacja może odnosić się do pracy (jako całości wykonywanych obowiązków) 

lub poszczególnych zadań z nią związanych (w obszarze wykonywania konkretnych 

obowiązków). Prawdopodobnie jeśli pracownik w dłuższym okresie będzie wykonywał 

więcej zadań, których nie lubi robić, będzie odczuwał demotywację do swojej pracy jako 

całości. Demotywacja oznacza także, że pracownik nie wykorzystuje w pełni swoich 

możliwości, nie angażuje się w swoją pracę, np. spóźnia się do pracy, nie zgłasza 

pomysłów, inicjatyw. W skrajnych sytuacjach może nawet działać na szkodę swojego 

pracodawcy. 
W literaturze przedmiotu przy obszernych opisach zagadnienia motywacji można 

czasem spotkać się ze wzmiankami o jej braku. Jedna z autorek pisze, że brak motywacji 

kojarzy się z czymś negatywnym, z poczuciem bezsensu. Niska motywacja lub jej brak 

u pracowników wymagają podejmowania działań, aby odpowiednio ją pobudzić12.  

Istotne wydaje się, zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest brak 

motywacji i jak różni się on od demotywacji. Pojęcie demotywacji w literaturze 

przedmiotu definiowane jest, jako ogół czynników wpływających na niechęć lub wzrost 

niechęci do wykonywania pracy13. 

Demotywacja powstaje wówczas, gdy w procesie pracy powstają przeszkody. które 

w rezultacie utrudniają podjęcie działań mimo autentycznych chęci pracownika. 

Demotywacja nie jest, zatem jednoznacznym procesem odwrotnym do motywacji.  

Inna definicja tłumaczy pojęcie demotywacji, jako stan psychiczny objawiający się 

brakiem energii, chęci, zapału, a także, jako zniechęcenie, apatia14.  

W kontekście powyższych definicji demotywacja to, zatem znacznie więcej niż tylko 

brak motywacji. Należy, bowiem podkreślić, że to, iż pracownik nie posiada motywacji, 

czyli chęci do działania, bycia zauważanym pozytywnie, nie oznacza, że jest 

zdemotywowany, czyli zniechęcony, pozbawiony energii do działania, apatyczny. 

Motywacja i demotywacja to niejako skrajne postawy, sytuacje, pomiędzy którymi jest 

miejsce na neutralną, niezabarwioną emocjonalnie postawę. Demotywacja może mieć 

charakter tymczasowy – pracownik może być demotywowany np. zbyt trudnym zadaniem 

do wykonania lub chwilowym nadmiarem obowiązków. W sytuacji zakończenia trudnego 

zadania, uregulowania sytuacji nadmiaru obowiązków pracownik może odzyskać swoją 

motywację. Możliwa jest nawet sytuacja wzrostu motywacji, związana z zakończeniem  

z sukcesem zadania będącego wyzwaniem. Trudności zawodowe mogą się zbiegnąć  

w czasie z trudnościami osobistymi, co dodatkowo może wydłużyć i wzmocnić 

demotywację. Tymczasem utrzymująca się przez dłuższy czas demotywacja pracownika 

może prowadzić do całkowitego zniechęcenia do wykonywania pracy, a nawet do 

wypalenia zawodowego. 

                                                 
12  Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 10. 
13  W. Stelmach, Ciemne strony kierowania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005, s. 90. 
14  http://sjp.pl/demotywacja [dostęp: 07.02.2016]. 
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Miejsce motywowania w procesie zarządzania  

Cechą charakterystyczną dzisiejszych organizacji jest nieustanne przekształcanie 

warunków ich funkcjonowania i pracowników w nich zatrudnionych. Rozwój nauki 

dostarcza nowych informacji i poglądów na naturę ludzką. Zmienia się również 

charakterystyka pracowników: ich poziom, kwalifikacji, wiedzy świadomości i aspiracji. 

Wymusza to zastosowanie bardziej elastycznych, zróżnicowanych, a niekiedy bardzo 

wyrafinowanych metod motywacyjnego oddziaływania na pracowników, które będą 

kształtować, bądź modyfikować ich zachowania i stosunek do pracy. Stanowi to 

konieczność podjęcia i zrozumienia istoty motywacji ludzkiej. 

Motywacja jest jedną z funkcji zarządzania. Stanowi ona nieodłączny element 

rozwoju zasobów ludzkich. Każda organizacja powinna posiadać własny system 

motywacji. właściwy system motywacji może być stworzony pod warunkiem, że 

organizacja rozpozna potrzeby swoich pracowników. 

W kraju istnieje tysiące jednostek organizacyjnych prowadzących różnorodną 

działalność. Każda z nich nastawiona jest na pomnażanie zysków, ciągły rozwój 

i konkurencyjnej pozycji na rynku, a w konsekwencji dostarczanie właścicielom 

i przedsiębiorstwa planowanego zwrotu z zainwestowanego kapitału i oczekiwanych 

zysków. Sukcesu przedsiębiorstwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, zależy nie tylko od 

wielkości posiadanego kapitału finansowego, ale także od odpowiednio zmotywowanego 

zarządzanego kapitału ludzkiego. To ludzie z ich kompetencjami, doświadczeniem, 

wartościami oraz gotowością do działania i rozwoju są nośnikami kapitału intelektualnego 

i czynnikiem konkurencyjności firmy. 

Motywowanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania obok planowania, 

organizowania i kontroli. Motywowanie polega na świadomym i celowym oddziaływaniu 

na motywy postępowania ludzi poprzez stworzenie środków i możliwości realizacji ich 

systemów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celu motywującego15. 

Motywowanie sprowadza się do stosowania określonych bodźców w procesie zarządzania. 

Stanowią one składnik sytuacji motywacyjnej podwładnych (wykonawców) i winny  

w sposób pozytywny, a więc zgodny z założonym celem kształtować zachowanie się 

członków organizacji16 .  

Funkcja ta jest realizowana bezpośrednio przez oddziaływania na postawy 

i zachowania ludzi, jako podmioty działania. Motywowanie, jako funkcja zarządzania ma 

przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania całości organizacji i umożliwiać realizację 

jej celów poprzez wykorzystanie potencjału pracowników. W procesie motywowania 

                                                 
15  S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 11. 
16  L.H. Haber Management, Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993. 
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występuje podmiot motywujący, zwykle przełożony, menedżer oraz przedmiot motywacji, 

którym jest pracownik, podwładny. Podmiotem wykonują- cym działania związane  

z motywowaniem jest bezpośredni kierownik, na którym spoczywa obowiązek 

motywowania, przedmiotem zaś jest każdy pracownik jemu podporządkowany· .  

Bezpośredni zwierzchnik jest zobowiązany do motywowania swoich podwładnych, 

z racji tego, że będąc osobą „uprawnioną” do zarządzania, jego powinnością staje się 

realizacja poszczególnych działań składających się na proces zarządzania, a tym samym 

jego powinnością jest motywowanie. Jednocześnie jak wskazuje się w literaturze 

przedmiotu17 oraz jak potwierdzają doświadczenia praktyczne funkcja motywacyjna 

najbardziej wiąże kierowników z podwładnymi. Skuteczność i sprawność kierownika 

zależy w znacznym stopniu od jego umiejętności przywódczych, wpływania na 

pracowników, porozumiewania się z nimi. We wcześniejszych interpretacjach 

motywowania podkreślano jego bodźcowy charakter oraz nastawienie na realizację celów 

wyznaczonych przez kierownika, jako podmiotu motywowania. Obecnie odchodzi się już 

od takiego podejścia , co wynika po pierwsze z niedoceniania w takim ujęciu motywacji 

wewnętrznej, po drugie w obecnym rozumieniu przed się biorstwo to wspólnota interesów, 

stąd też cele powinny być raczej uzgadniane niż narzucane. W tym podejściu 

S. Borkowska stwierdza, że osiągnięcie celów motywującego możliwe jest poprzez 

stworzenie środków i możliwości realizacji wartości i oczekiwań motywowanego18 .  

W tym ujęciu do pracownika podchodzi się zgodnie z ideą zasobów ludzkich, 

upatrując w nim świadomy podmiot działania. 
 

Cele motywowania pracowników wynikające z zadań  

W jednostkach administracji samorządowej, jak w każdej organizacji, czynnik ludzki 

jest najwyższą wartością. Obywatele oczekują dobrej i profesjonalnej obsługi przez 

kompetentnego urzędnika, z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami19. Jednak 

pełną satysfakcję z pracy zawodowej będą mieli pracownicy dobrze zmotywowani. 

Odpowiednie zmotywowanie ma na celu wpłynięcie na zachowanie pracownika poprzez 

bodźce, które zostaną przez niego przekształcone w działania zgodne z celami jednostki 

samorządowej. Motywacja jest też określana, jako proces, który zachodzi w ludzkiej 

świadomości i który powoduje powstanie chęci działania i robienia czegoś20. Systemy 

motywacyjne powinny nie tylko tworzyć więź pracownik – pracodawca, ale też kreować 

pozytywny wizerunek firmy. Nowoczesne motywowanie ma na celu jednoczesne 

                                                 
17  S. Borkowska, System motywowania… op. cit. s. 20–30. 
18  Ibidem, s. 20. 
19  S Makles, B. Suwara, Kapitał ludzki w administracji samorządowej – perspektywy rozwoju na najbliższe dziesięciolecia, 

[w:] D. Adrianowski, K. Patara, J. Sikorski (red.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 167. 

20  C. Sikorski, Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004, s. 11. 
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powiązanie wynagrodzenia z wynikami pracy, celami organizacji oraz celami 

zawodowymi i osobistymi każdego pracownika. Stworzenie systemu, który odpowiadałby 

pracodawcy i zarazem spełniał oczekiwania pracowników, jest trudnym zadaniem. Jednak 

odpowiednio skonstruowany system motywowania podniesie efektywność pracy, pozyska 

i zatrzyma wartościowych pracowników i skłoni ich do realizacji funkcji i zadań jednostki 

samorządu terytorialnego. W urzędach pracownicy mają większą możliwość rozwoju 

zawodowego, korzystają z tej możliwości i podnoszą swoje kwalifikacje. Czynnikiem 

motywacyjnym jest, zatem możliwość podnoszenia kwalifikacji, co ma bezpośredni 

związek z wykonywanymi przez administrację samorządową zadaniami. W tym zakresie 

motywacja przybiera formę zwalniania z części dnia pracy na wykłady i zajęcia, urlopów 

szkoleniowych na sesje egzaminacyjne i przygotowanie pracy dyplomowej, 

dofinansowanie kosztów nauki. 

Informacja zwrotna w procesie rozwoju kompetencji 

Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej to naturalne elementy codziennej 

komunikacji we wszystkich dziedzinach życia. Informacja zwrotna (feedback) to 

opiniowanie pracy pracownika, pozwalające oszacować obszary potencjalnego jego 

rozwoju, a także wskazujące to, co wykonuje on prawidłowo. Zapewnia ona pracownikowi 

bezpośrednie i jasne informacje na temat skuteczności jego działań. Celem feedbacku jest 

rozwój pracownika, zwiększenie jego samoświadomości. Dzięki informacji zwrotnej 

podwładny uzyskuje pogląd, jak jego praca i zachowanie są postrzegane, a dzięki temu, 

otrzymuje wskazówki do zmiany21. 

Narzędziem feedbacku są obiektywne komentarze, skupiające się na konkretnych 

zachowaniach, pasujących i niepasujących do standardów przyjętych w firmie. Dzięki 

konstruktywnie poprowadzonej informacji zwrotnej, pracownik zachowuje pozytywny 

stosunek do siebie i pracy i jest zachęcony do działania, które wpłynie na jego postawę, 

zgodną z preferowaną w banku kulturą organizacyjną22. Pracownicy cenią szefów 

umiejących dostrzec i docenić ich wysiłki. Chcą, bowiem wiedzieć, na ile ich praca jest 

oceniana dobrze, a efekty zbieżne z oczekiwaniami. Chcą wiedzieć także, na ile nie są 

oceniani dobrze – wielu z pracowników, bowiem chętnie podejmuje się nowych wyzwań  

i uczy – o ile są umiejętnie i konsekwentnie przez przełożonych w tym kierunku 

motywowani23. Aby zwiększyć skuteczność feedbacku, podwładny powinien być gotowy 

go przyjąć. Odpowiedzialność za właściwe przekazanie informacji spoczywa w dużym 

stopniu na osobie, która jest jej nadawcą, często bezpośrednim przełożonym. Kluczową 

                                                 
21  O. Rzycka, Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 224. 
22  M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016, s. 66. 
23  Ibidem, s. 229. 
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kwestią, szczególnie dla pracowników poszukujących informacji zwrotnej, jest 

umiejętność przekazania jej przez szefa w konstruktywny sposób. Szczególnie dotyczy to 

wskazywania obszarów do rozwoju. Należy zadbać o czas i miejsce tego procesu, a także 

właściwe przekazanie jego intencji. Motywujące i angażujące pracownika przekazywanie 

uwag krytycznych jest jedną z najważniejszych kompetencji przywódczych24. 

 

Tworzenie systemów motywacyjnych szytych na miarę 

Wielu pracodawców przy zarządzaniu świadczeniami pozapłacowymi popełnia jeden, 

podstawowy błąd – traktuje swoich podwładnych w sposób uniwersalny, narzucając im 

pakiet określonych benefitów. Analizując liczne przypadki stwierdzono, że otrzymane 

świadczenia nie spełniają oczekiwań pracowników, jako że nie są one dobrane do ich 

indywidualnych potrzeb i preferencji. Na szczęście, coraz więcej firm dostrzega potrzebę 

personalizacji oferty benefitów, dostrzegając rolę, jako odgrywa w budowaniu 

zaangażowania pracowników umiejętny dobór narzędzi motywacyjnych. Budowanie 

pozytywnego, przyjaznego i koleżeńskiego klimatu staje się kluczem do zatrzymania 

najlepszych pracowników. 

Obecnie zachęta finansowa nie jest jedynym skutecznym motywatorem. Coraz więcej 

pracodawców zdaje sobie sprawę, że pracownicy oczekują czegoś więcej niż atrakcyjnych 

zarobków, a swoją pracę traktują nie tylko jako źródło utrzymania, lecz także miejsce 

realizacji swoich pasji i nawiązywania relacji z ludźmi. Dlatego oferują oni swoim 

pracownikom kompleksowe systemy motywacyjne, obejmujące zarówno elementy 

płacowe (premie za wyniki, dodatki okolicznościowe), jak i pozapłacowe – materialne  

i niematerialne. Nagradzanie za dobre wyniki, pakiet świadczeń socjalnych czy atrakcyjne 

programy szkoleniowe często przynoszą dużo lepsze rezultaty niż same podwyżki pensji 

czy metoda „kija i marchewki”, która jest dziś uważana przez specjalistów za wręcz 

demotywującą. Odpowiednio skrojony system motywacyjny nie tylko pozwala pozyskiwać 

najlepszych pracowników i zachęca ich do podejmowania dodatkowego wysiłku na rzecz 

realizacji strategii firmy, lecz także wpływa na pozytywny wizerunek organizacji. Jak 

wynika z badań firmy Aon Hewitt, stopień zaangażowania załogi w pracę jest jak 

barometr, który pokazuje kondycję firmy. Analiza motywacji pracownikówumożliwia 

pracodawcy stworzenie odpowiedniego planu motywacyjnego, który przełoży się na 

zachowanie ludzi, ich produktywność i – w konsekwencji – na wyniki biznesowe. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest trudnym obszarem działalności każdego 

przedsiębiorstwa. Tworząc jakikolwiek pozamaterialny system motywacyjny dla swoich 

pracowników, trzeba pamiętać o preferencjach i potrzebach pracowników oraz firmy. 

                                                 
24  M. Góralczyk-Przychocka, Sztuka dialogu (1). Rodzaje informacji zwrotnej w organizacji, „Personel i Zarządzanie”,  

nr 12/2014, s. 52. 
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Prawidłowo stworzony pakiet bodźców motywacyjnych powinien oferować korzyści 

niematerialne, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników, a także dawać 

wymierne korzyści pracodawcy – w przeciwnym razie nie będzie on spełniał swojej 

funkcji. Punktem wyjścia podczas tworzenia takich systemów jest rozpoznanie celów  

i potrzeb jednostki. Należy pamiętać, że cele pracowników i pracodawcy powinny być 

spójne. Systemy motywacyjne mają charakter dwustronny: zmotywowany pracownik 

zwiększa swoją efektywność pracy, która przekłada się na zwiększenie konkurencyjności 

firmy na rynku. Tworząc system motywatorów, warto pamiętać o obecnych trendach  

i wystrzegać się archaicznych już rozwiązań. 
Oczywiście nie istnieje jedna, sprawdzona recepta na stworzenie idealnego systemu 

motywacyjnego, tak jak nie istnieje uniwersalny pracownik. Każdego z nas motywują do 

działania inne czynniki, dlatego dobór finansowych i pozafinansowych instrumentów 

motywacyjnych powinien być poprzedzony identyfikacją potrzeb zespołu w tym zakresie. 

Warto kierować się specyfiką branży oraz wiekiem i zainteresowaniami pracowników, nie 

zaś aktualnymi trendami czy własnymi preferencjami. Ważne jest również to, aby system 

motywacyjny odpowiadał na różne rodzaje potrzeb – zarówno te związane z rozwojem 

zawodowym i osiągnięciami, jak i realizacją osobistych pasji czy zainteresowań. Oferta 

w tym zakresie powinna także uwzględniać potrzebę zachowania równowagi pomiędzy 

życiem prywatnym i zawodowym, tzw. work-life balance. 

Opracowanie odpowiedniego systemu motywowania do pracy to podstawowa 

działalność każdej organizacji. Jednostka organizacyjna, która zdaje sobie sprawę, jakim 

cennym zasobem jest każdy jej pracownik, stoi na drodze do sukcesu. Motywowanie 

pracowników w dzisiejszych czasach jest dość trudne. Nie ma tylu czynników, które by 

właściwie motywowały i z których byliby oni całkowicie zadowoleni. Ze względu na 

niezadowalającą wysokość wynagrodzenia dużego znaczenia nabierają inne czynniki 

motywacyjne, przede wszystkim psychologiczne i społeczne. W uzyskaniu satysfakcji 

zawodowej ważne są czynniki takie, jak: możliwość wykorzystywania i rozwijania 

własnych umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń oraz samorealizacja. Stosowne  

i celowe są wszelkie formy nagradzania pracowników, np. nagroda pieniężna (nagroda 

dyrektora), wyróżnianie na posiedzeniu rady zarządu i inne. Stanowią one czynnik 

skłaniający pracowników do dalszego podnoszenia jakości swego działania. Uczucie 

spełnienia i docenienia jest niezwykle istotnym elementem w całym procesie motywacji. 

Daje pracownikowi pewność siebie i zachęca do poświęceń i dalszej pracy na korzyść 

organizacji. Wysoki poziom motywacji można osiągnąć poprzez sprawiedliwy podział 

wykonywanych zadań, wspomagających samodzielność i odpowiedzialność. Wymagania 

dostosowane do możliwości pracowników skutkują większą wydajnością, a przede 

wszystkim zaangażowaniem, zadowoleniem i satysfakcją pracownika. Tym, co motywuje 

do pracy, jest wsparcie szefa w trudnych dla pracownika momentach, popieranie dążeń 

pracownika do samodoskonalenia się (np. refundowanie kosztów szkoleń), integracja 
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zespołu i dawanie pracownikom poczucia przynależności do organizacji. Ogromne 

znaczenie ma odpowiedni system komunikacji. Podwładni muszą wiedzieć, co im wolno,  

a czego nie, jakie działania przynoszą nagrody, a jakie kary. Ważnym zadaniem 

kierownictwa jest zapewnienie podwładnym odpowiednich warunków zarówno 

technicznych (nowoczesny sprzęt, urządzenia, klimatyzacja itp.), jak i społecznych (miła  

i przyjazna atmosfera). Nie należy jednak lekceważyć znaczenia płacy, gdyż bodźce 

pozamaterialne nie wystarczą do osiągnięcia celu. Potrzebne jest skuteczne skonstruowanie 

takiej strategii motywowania, która będzie zawierała w sobie czynniki materialne  

i niematerialne. Jest to niezwykle trudne zadanie, gdyż każdy człowiek jest inny i ma inne 

potrzeby.  

Reasumując, należy zauważyć, że motywacja w procesie pracy jest niezwykle ważna. 

Właściwa motywacja pracowników pozwala skuteczniej osiągać zamierzone cele, co 

w powiązaniu z zadowoleniem zatrudnionych osób sprzyja tworzeniu korzystnej atmosfery 

pracy i większemu zaangażowaniu pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. 

 

Podsumowanie 

Motywowanie pracowników jest procesem trudnym i złożonym, szczególnie, gdy 

dotyczy urzędników administracji publicznej. Jego efektywność w dużej mierze zależy od 

trafnego rozpoznania czynników, które są szczególnie ważne dla pracowników. System 

motywacyjny powinien wspierać uniwersalne cele przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem 

jego możliwości oraz potrzeb i oczekiwań pracowników. 

Motywacja podwładnych jest procesem trudnym i złożonym. Możliwość uzyskania 

wysokich efektów w tej materii zależy od spójnych i prawidłowo zdefiniowanych 

czynników, które wpływają pozytywnie na ten proces oraz od rozpoznania potrzeb 

zespołu. Wyznaczony cel organizacji musi być zdefiniowany w sposób czytelny,  

a kierunek jego realizacji i cały wachlarz instrumentów motywacyjnych znany całemu 

zespołowi. 

System motywacyjny powinien uwzględniać zarówno stronę płacową, jak 

i pozapłacową. Narzędzia motywowania powinny być różnorodne, stosownie do 

oczekiwań. Potrzebne jest skuteczne skonstruowanie takiej strategii motywowania, która 

będzie zawierała w sobie czynniki materialne i niematerialne. Jest to niezwykle trudne 

zadanie, gdyż każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby. Odpowiednie motywowanie 

oraz tworzenie pozytywnych relacji z zatrudnioną kadrą nadal są jednymi z głównych 

wyzwań. W czasach cięć budżetowych z pewnością nie jest to łatwe zadanie.. 

Odpowiednie zmotywowanie swojej kadry nie tylko będzie niosło ze sobą korzyści 

finansowe, ale również korzyści wizerunkowe.  
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Motywacja to niezaprzeczalnie ważny aspekt, jeśli nie kluczowy czynnik w dążeniu 

do stałego poprawiania wyników. W codzienności znaczenie motywacji wydaje się wręcz 

nieocenione. Tymczasem w budowaniu systemów motywacyjnych nieodzownym 

czynnikiem okazuje się komunikacja, dzięki której pakiety motywacyjne odpowiadają 

rzeczywistym potrzebom pracowników. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, działania 

mogą przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Recepty na skuteczne motywowanie 

jeszcze nie znaleziono, fakt ten świadczy o tym, jak złożonym a zarazem fascynującym 

zjawiskiem jest proces motywowania. Stworzenie skutecznego systemu motywacyjnego 

jest w zasadzie niekończącym się procesem, do którego powinno dążyć każde 

przedsiębiorstwo. Reasumując, należy zauważyć, że motywacja w procesie pracy jest 

niezwykle ważna. Właściwa motywacja pracowników pozwala skuteczniej osiągać 

zamierzone cele, co w powiązaniu z zadowoleniem zatrudnionych osób sprzyja tworzeniu 

korzystnej atmosfery pracy i większemu zaangażowaniu pracowników na wszystkich 

szczeblach organizacji. 

Abstract 

The article addresses the issue of motivating employees and building teams in public 
administration, paying particularattention to the specificities of theirwork. The consideration 
shighlighted that the creation of these incentive systems should provide a level of 
motivation for workers to meet the 21st century organisation. In today's world, efficient 
organization management, creating its futureis the domain of people whoare employed in it 
and represent its human capital. When you build a incentive system, it's worth considering 
what processes we want to run in people's actions. If we aim to stop employees in the 
company and their satisfaction, we will focus only on what needs to be given to them in 
order to achieve this. The aim of the articleis to show the complexity of building systems to 
motivate employees in the administration. 
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12. Zaufanie w zespole,  
jako determinanta skuteczności  
zarządzania przedsiębiorstwem 

Krzysztof Nowak1  
Jan Przyłucki2  
Jacek Krupa3 

Streszczenie 

W opracowaniu podjęto próbę wskazania najistotniejszych czynników wewnętrznych mających 
wpływ na efektywne i sprawne funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Zwrócono uwagę na rolę 
zaufania, jako wartości nadrzędnej we współpracy zespołowej. Określono rolę autonomicznej 
kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, będącej wzorem obowiązujących norm i zbiorem 
określonych zachowań. Ukazano związek pomiędzy kulturą organizacyjną i zaufaniem w zespole  
a efektywnym i skutecznym formułowaniem strategii oraz osiąganiem wyznaczonych celów przez 
organizację. 

Słowa kluczowe 

Zarządzanie, przedsiębiorstwo, zaufanie, współpraca zespołowa, życie zawodowe, teoria gier. 

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, asystent. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
3  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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Wstęp 

Wzmocnienie zaangażowania pracowników oraz świadomy współudział personelu 

w tworzeniu strategii działania i rozwoju przedsiębiorstwa stanowi cel wielu 

współczesnych menedżerów. Kapitał ludzki jest najistotniejszym czynnikiem osiąganej 

obecnie konkurencyjności na rynku. Strategia zarządzania oparta na zaufaniu wyzwala 

zwiększoną motywację do działania. Zaufanie jest kluczem do motywowania ludzi, 

mobilizowania ich do pracy i osiągania wspólnych celów. Traktowanie ludzi, jako 

wykwalifikowanych, kompetentnych współpracowników buduje jedność zespołu, 

otwartość i szczerą komunikację. Podstawą zarządzania współczesnych organizacji jest nie 

władza formalna, a zaufanie do personelu. Angażowanie pracowników w podejmowanie 

decyzji i formułowanie strategii dotyczących organizacji powoduje wzrost wydajności 

pracy oraz poprawę relacji w zespole dzięki poczuciu, że pracownicy stanowią realną 

wartość organizacji. 

Celem artykułu jest określenie wartości zarządzania opartego na zaufaniu, oraz 

wskazanie cech, jakie powodują, że zaufanie jest szczególnie ważne w procesie 

zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Autor pragnie wyjaśnić, w jaki sposób 

przedsiębiorstwo może zapewnić sobie przewagę nad konkurencją, budując i utrzymując 

ład i wzajemne zaufanie. Artykuł wyjaśni znaczenie zaufania dotyczącego relacji 

przełożony – pracownik, współpracowników oraz zaufania podwładnych do lidera grupy. 

Autor wskaże również negatywne konsekwencje zaburzeń wewnętrznej harmonii na 

funkcjonowanie organizacji i pracę personelu. Zaznaczy, że brak zaufania prowadzi do 

zaburzeń komunikacji interpersonalnej oraz sprawnego przepływu informacji a co za tym 

idzie pracy całego przedsiębiorstwa i osiąganych efektów. Zostanie zaprezentowana rola 

kształtowania autonomicznej kultury organizacyjnej, która ma wpływ na sposób działania 

organizacji oraz formułowanie jej celów. 

 

Zaufanie a efektywne gospodarowanie kapitałem 

Nie ma jednoznacznej definicji zaufania. Zaufanie przejawia się przez gotowość 

jednej ze stron, do akceptowania postawy innych. Wynika to z oczekiwań od drugiej 

strony, że wykona ona zadanie konkretnie i rzetelnie bez względu na to, czy jego praca 

będzie kontrolowana. Innym przykładem definicji zaufania jest teoria według Sztompka, 

według której zaufanie jest zakładem, bardziej bądź mniej ryzykownym. Jego 

przedmiotem, są przyszłe i niepewne działania innych osób. Dokonując zakładu człowiek 

nie jest pewny czy jego decyzja jest dobra, gdyż jest ona obarczona możliwością 

przegranej. Zazwyczaj obdarzenie zaufaniem innej osoby bazuje na ocenie jej 

wiarygodności. W inny sposób pojęcie zaufania definiuje w swoich publikacjach Ewa 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

163 

Głuszek. Uważa, że zaufanie to wiara w to, że żadna ze stron współpracy nie wykorzysta 

słabości drugiej4. 

Zaufanie jest jednym z podstawowych warunków sprawnie funkcjonującej 

organizacji. Harmonizowanie działania instytucji w sferach: gospodarczej, publicznej, 

moralnej i mentalnościowej na platformie kultury zaufania rodzi pozytywny efekt synergii 

współpracujących podmiotów, osiągając efektywne gospodarowanie kapitałem bez 

zbędnych szkód i marnotrawstwa5. Jest głównym powodem dobrej i efektywnej pracy 

zespołowej pracowników. Rozwija komunikację wewnątrz grupy, eliminuje strach i obawy 

przed brakiem akceptacji nieszablonowych pomysłów, czy wyrażonej opinii na dany 

temat. Zaufanie sprawia, że w zespole panuje swoboda dzielenia się doświadczeniami  

i zdobytą wiedzą. Polega na tym, że współpracownicy swobodnie wyrażają swoją opinię, 

nie obawiają się wiarygodności dostarczanych im informacjii są w stanie poczuwać się do 

odpowiedzialności za daną wykonaną pracę, gdyż zaufanie spaja zespół tworząc jego 

uczestników bardziejzaangażowanymi w wykonywane działania. Zaufanie jest wartością 

zdeterminowaną kulturowo.Przedsiębiorstwa o niskiej roli zaufania mają tendencje do 

osiągania niższego ogólnego wyniku ekonomicznego od organizacji o wysokiej roli 

zaufania6. 

Zaufanie w zespole posiada dwa wymiary: społeczny i kompetencyjny. Pierwszy 

pojawia się, gdy członkowie zespołu wykazują wspólne zaangażowanie w dążeniu do 

ustalonego celu, angażując się jednocześnie w budowanie i podtrzymywanie systemu norm 

i wartości. Wymiar drugi to zaufanie kompetencyjne. Członkowie zespołu wypełniają 

obietnice, do których się zobowiązali wykazując się potrzebnymi umiejętnościami  

w dążeniu do realizacji wspólnych działań7. 

Brak zaufania w zespole jest poważnym błędem, powodującym straty 

w prowadzonych działaniach. Dopóki ludzie nie zaczną budować między sobą wzajemnej 

więzi zaufania oraz poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, praca ze 

współpracownikami nie będzie odbywała się w sposób sprawny i efektywny. Zaufanie 

w zespole to podzielanie przez członków zespołu przekonania, że inni członkowie zespołu 

wykonują zadania ważne dla zespołu oraz że każdy uczestnik rozpozna i będzie chronił 

prawa i interesy wszystkich członków zespołu w ich wspólnych przedsięwzięciach8. 

Tworzy klimat sprzyjający rozwojowi i innowacjom, dzięki swobodzie wymiany 

informacji, oraz chęci podejmowania ryzyka. Przedsiębiorstwa o wyższej skłonność do 

                                                 
4  E. Głuszek, Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 963, Wrocław 2002, s. 123. 
5  M. Mroziewski, Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. 

Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 72. 
6  I. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 52–53. 
7  A. Glińska-Neweś, Kapitał społeczny w organizacji jako efekt jej pozytywnego potencjału, [w:] Determinanty rozwoju 

potencjału organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 153. 
8  W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 

Oficyna, Kraków 2009, s. 106. 
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zaufania, wiarygodności oraz przestrzeganiu nieformalnych zasad i norm działania, 

osiągają lepsze wyniki w dziedzinie innowacyjności9. 

 

Rola i znaczenie pracy zespołowej 

Ważnym elementem skutecznej pracy zespołu jest zaufanie, ponieważ wpływa ono na 

sposób działania grupy i osiąganych przez nią wyników. Budowanie zaufania 

w początkowej jej fazie rozwoju wpływa korzystnie na komunikację, która powoduje 

otwartość w trakcie dialogu, oraz większą wiarygodność w dostarczane informacje. 

Gwarantuje zespołowi odpowiednią koordynację wykonywania określonych działań. 

Wpływa na podzielane przez członków danego zespołu przekonania, że inni jego 

członkowie wykonują swoje zadania korzystnie dla całej grupy i będą bronić interesów 

pozostałych osób w zespole, a już na pewno w ich wspólnych przedsięwzięciach. 

Dodatkowo wpływa pozytywnie na zadowolenie z grupowej pracy. Współpraca z osobami, 

które człowiek darzy zaufaniem jest wolna od podejrzeń i ostrożności tym samym 

powoduje większą otwartość, wydajniejszą pracę. Zachowanie takiej osoby cechuje się 

oryginalnością i innowacyjnością. Podnosi się także poziom aktywności i mobilizacji do 

wykonywanej pracy. Powoduje większą motywację do wykonywanych działań, wytwarza 

silną solidarność zbiorową, dzięki której członkowie zespołu są w stanie do większego 

poświęcenia na rzecz innych, oraz pomagania sobie nawzajem. W przypadku zespołu 

istotne są dwa zróżnicowane typy zaufania. Zadaniowe, które cechuje się przekonaniem,  

że praca, jaką wykonuje członek zespołu będzie zadaniem w pełni ukończonym i jak 

najwyższej jakości, oraz interpersonalne, opierające się na przekonaniu, że członkowie 

grupy działają w interesie zespołu, a także doceniają swoich współpracowników.  

Równie ważnym podejściem do zaufania jest punkt widzenia pracownika i analiza 

stopnia zaufania jakim jest obdarzony przez swojego pracodawcę. Ludzie obdarzeni 

zaufaniem często pracują wydajniej. Zaczynają wierzyć w siebie i własne możliwości, 

chcąc udowodnić innym, że są warci powierzonego im na początku współpracy kredytu 

zaufania. Szczególnie istotną rolę odgrywa także zaufanie w stosunku do lidera. 

Świadomość kompetencji przywódcy przekłada się na poczucie bezpieczeństwa 

podwładnych, a ich zadowolenie na skuteczność działania całej organizacji10. 

Zaufanie nabiera szczególnej wartości, gdy zespół staje przed nowymi wyzwaniami. 

Wówczas daje poczucie pewności i stabilności. Niski poziom zaufania prowadzi do 

nieufności i sprawdzania każdej wykonywanej czynności. Przykładem takiego poziomu 

zaufania jest degradacja wspólnych działań zespołu. Pojawia się wzrost działań 

                                                 
9  Ibidem, s. 61. 
10  A. Kwiecień, Zaufanie kluczem do realizacji strategii, [w:] Determinanty rozwoju potencjału organizacji, red. A. Stabryła, 

K. Woźniak, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 266. 
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kontrolnych, nieustanna czujność, która w zespołach utrudnia osiąganie celów 

gospodarczych. Nieufność w miejscu pracy prowadzi również do11: 

− braku zaangażowania, 

− braku otwartej komunikacji, 

− niewielkiej satysfakcji pracownika, 

− pustych słów i nierealistycznych wyobrażeń, 

− bezczynności (rezygnacji), 

− społecznego wycofania, 

− waśni (obgadywania, dyskredytacji, sporów, nadużyć). 

Niedostatek zaufania jest marnotrawstwem sił i środków na dodatkowe 

zabezpieczenia przed niepowodzeniem, co powoduję mniejszą efektywność pracy. 

Dodatkowo w zespole szerzy się uczucie niezadowolenia, obawy przed ciągłą kontrolą, 

oraz postawy szyderstwa i uszczypliwości, które działając przez dłuższy czas 

doprowadzają do opuszczania organizacji przez pracowników. Już w latach sześćdziesią-

tych i siedemdziesiątych pojawiły się publikacje, w których stwierdzono, że zaufanie 

sprzyja efektywności pracy grup społecznych, skuteczności zarządzania i przywództwa, 

oraz lojalności pomiędzy członkami grup pracowniczych12. 

 

Teoria gier w życiu zawodowym 

Życie zawodowe jest ważnym elementem istnienia człowieka i kreowanej przez niego 

ścieżki życia. W życiu zawodowym człowiek często staje przed różnymi trudnymi 

wyborami. Można by się głęboko zastanowić nad przyczyną tych rozmaitych dylematów. 

Główną z nich jest zapewne wahanie pomiędzy sprawiedliwością i uczciwością 

a zdobywaniem jak największych korzyści, czyli indywidualnego zmaksymalizowanego 

zysku, co nie zawsze idzie ze sobą w parze. 

Dylematy życia prywatnego i zawodowego często towarzyszą ludziom podczas 

podejmowania kluczowych decyzji. Muszą być one szczególnie przemyślane i racjonalne, 

aby człowiek wybrał odpowiednią strategię działania. Czasami trudno powiedzieć czy 

uczciwość i lojalność sprawdza się w życiu rzeczywistym, gdyż to zależy od tego, z jakimi 

kontrahentami przypada współpraca. Rozgrywając różne manewry na pograniczu życia 

zawodowego i prywatnego należy być czujnym. Teoria gier dotyczy podejmowania 

decyzji w sytuacji wewnętrznego konfliktu, przy czym wynik tej gry zależy od 

postępowania każdego z jej uczestników. Oceną decyzji jest wartość indywidualna dla 

każdego gracza. Celem analizy postępowania i możliwych wariantów jest wybór strategii 

                                                 
11  W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem…, op. cit. s. 66. 
12  M. Bugdol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 30. 
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optymalnej. Z reguły człowiek powinien wybrać strategię, która zapewnia najmniejszą 

spośród największych strat związanych z wariantami własnego postępowania13.  

Teoria gier ułatwia rozpoznanie wariantów decyzyjnych i ich przyszłych skutków, 

tworząc scenariusze podejmowanych decyzji. Okazuje się, że czasem najlepszym 

rozwiązaniem jest dbanie o wspólne interesy. Należy obiektywnie oceniać sytuację, 

przeanalizować mocne i słabe aspekty danej sytuacji oraz niekiedy ponieść to ryzyko 

obdarzenia zaufaniem, aby cel został osiągnięty. Współpracując można osiągnąć lepsze 

rezultaty. W życiu zawodowym efekt synergii jest bardzo ważny, gdyż odgrywa znaczącą 

rolę na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa imiejsca swojej pracy. Pomimo 

powszechnej wiedzy o roli zaufania w zespole, trudno jest zaufać innym, szczególnie  

w przypadku, gdy jeden ze wspólników w przeszłości już zawiódł.  

Agresywna przedsiębiorczość stosowana na współczesnym rynku międzynarodowym 

i krajowym często powoduje, że człowiek jest w stanie dążyć za wszelką cenę do 

osiągnięcia wyłącznie własnych celów. Współcześnie sytuacja na rynku pracy jest trudna. 

Ludzie wręcz walczą o stanowiska pracy. Nie zawsze biorą pod uwagę wspólne interesy. 

Chcą być przebiegli wiedzą, że jeśli oni nie będą walczyć za wszelką cenę posługując się 

nawet niewłaściwymi praktykami, to inni mogą wykorzystać ich punkt słabości. Istota 

teorii gier rozpoczyna się od zaistnienia konieczności działania w przypadku, gdy żadna  

z osób nie wie, co zrobią pozostali uczestnicy gry14. 

Trud w podejmowaniu decyzji pojawia się wtedy, gdy toczy się gra o wysoką stawkę, 

np. w staraniu się o wyższe stanowisko, czy o zdobycie awansu, lub premii. Walka dwóch 

współpracowników o awans powoduje nieoczekiwane zachowania i sytuacje w zespole. 

Pracownicy podejmując się różnych praktyk działania np. wzajemnie sobie szkodząc, 

donosząc do przełożonego, nie zdają sobie często sprawy z ponoszonych dodatkowych 

kosztów, jakim np. są utrata zaufania ze strony innych, czy nabieranie uprzedzenia do 

danej osoby, aby nie wchodzić z nią winteresy. Zaburzają oni równowagę i harmonię pracy 

zespołowej. 

Pożądanie pieniądza i nastawienie na swego rodzaju przymus jego posiadania jest 

jednym z najbardziej zauważalnych przejawów kryzysu współczesnego człowieka. Ludzie 

pragną podążać za trendami wyznaczanymi przez masowe media. Rozwój przemysłu 

i techniki spowodował upadek kultury i załamanie wartości, natomiast przyczynił się do 

powstania tzw. kultury masowej, a więc popularyzacji na szeroką skalę. Człowiek pragnie 

posiadać coraz więcej przedmiotów materialnych. Zaczyna traktować wszystko  

w kategoriach „mam więcej – jestem lepszy od innych, to jest mój sposób wyróżnienia się 

z pośród tłumu”. W obecnych czasach pieniądz traktowany jest, jako wartość nadrzędna. 

Można zauważyć jak w otoczeniu społecznym człowiek coraz łatwiej ulega pokusom 

                                                 
13  T. Szapiro, Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 119. 
14  T. Wachowicz, E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 

2006, s. 17. 
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związanym z pożądaniem rzeczy materialnych. Z pieniędzmi wiąże się również styl życia 

wokół określonej mody, wyznaczają one także rodzaj spędzania wolnego czasu. Człowiek 

w podążaniu za zaspakajaniem swoich materialnych potrzeb zapomina o prawdziwych 

wartościach i kulturze. Chęć zdobycia prestiżu, komfortu i uznania wśród społeczeństwa 

ponosi za sobą poświęcanie naprawdę wartościowych celów w życiu człowieka. Pieniądze 

zaś budzą w ludziach zazdrość, gniew, a niekiedy nawet agresję. Dlatego strach przed 

niepowodzeniem popycha do złych decyzji. Człowiek staje przed dylematem jak się 

zachować, czy być uczciwym względem swoich współpracowników, czy dążyć do 

osiągnięcia własnych celów. Są to decyzje trudne. Jak już wcześniej wspomniano, klimat 

wzajemnego zaufania w zespole tworzy podstawę do wykształcenia i wzrostu 

zaangażowania pracowników, wpływając na efektywność pracy i skuteczność osiąganych 

celów organizacji. Zaufanie w zespole tworzy przede wszystkim indywidualnie 

wykształcona kultura organizacyjna, stymulująca system wartości pracowników, 

regulująca normy zachowania wśród współpracowników. 

 

Kultura organizacyjna przedsiębiorstw 

W życiu każdego człowieka ważną rolę spełnia system wartości, który odpowiednio 

ukierunkowuje człowieka w procesie podejmowania decyzji, czy ocenie własnego 

otoczenia jak i siebie samego. Pojęcie wartości można interpretować w różnych 

znaczeniach. Jednym z nich jest pojęcie wartości, jako cech nieprzeciętnych osoby lub 

rozumienie wartości, jako kryterium wyboru podążania człowieka. Wytycza kierunek 

postępowania i wpływa na indywidualne zachowanie każdej osoby. Niestety we 

współczesnym świecie narasta problem zaburzenia hierarchii podstawowych wartości 

społeczno-kulturowych. Duży wpływ na zachowanie człowieka ma otoczenie zewnętrzne.  

Różnorodność osobowości, złożoność zespołów i komórek funkcjonalnych, to cechy 

każdej autonomicznej jednostki organizacyjnej. Proces zarządzania wymaga zarówno od 

kadry kierowniczej, jak i pracowników elastyczności i otwartości na zmiany15. Rozwój 

organizacji w dużym stopniu uwarunkowany jest przez człowieka, jego zdolności, 

umiejętności, osobiste predyspozycje i możliwości. Wszystkie działania muszą być 

odpowiednio ukierunkowane tak, aby funkcjonowanie organizacji zapewniało planowane 

i oczekiwane efekty. Dlatego terminem często spotykanym przy pojęciu socjologii 

organizacji jest kultura organizacyjna.  

Kształtowanie kultury organizacyjnej ma wpływ na sposób działania organizacji oraz 

formułowanie jej celów. Umożliwia integrację współpracowników. Stanowi wzór 

podstawowych założeń, który odróżnia pracowników danej firmy od innej jednostki 

                                                 
15  K.A. Wójcik, Człowiek i zasoby przedsiębiorstwa a efekt synergii, http://www.mikroekonomia. net/system/publi-

cation_files/253/original/21.pdf?1314948750, [dostęp: 12.07.2016]  
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i ukierunkowuje dokonywane przez nich wybory. Kultura odgrywa bardzo ważną rolę 

zarówno w rozwoju jak i doskonaleniu jednostki i całego społeczeństwa. Kultura jednostki 

polega na przystosowaniu się człowieka do zmieniającego się otoczenia. Jest rezultatem 

twórczego przeobrażenia samego człowieka i jego otoczenia przez wzajemne 

oddziaływanie. Wadliwe funkcjonowanie w społeczeństwie przepływu informacji 

powoduje oprócz ujemnych skutków ekonomicznych również regres kulturowy. Podobne 

tendencje można zauważyć w przypadku rozpatrywania informacji w przedsiębiorstwie 

gdyż nieefektywny proces przepływu informacji wpływa negatywnie na kulturę 

organizacyjną jednostki. 

Zainteresowanie kulturą organizacyjną ma związek z jej rozległym wpływem na 

funkcjonowanie organizacji, różne jej obszary, a nawet otoczenie. Wpływa na wyniki 

pracy poszczególnych jednostek, wydajność organizacyjną, zaangażowanie pracowników, 

charakter komunikacji i interakcji oraz innowacyjność i rozwój firmy16. Właściwie 

skonstruowana kultura powinna zapewnić zbieżność celów podwładnych z celami 

organizacji. Jako wzór norm i zbiorów zachowań odróżnia organizację od innych. Ten 

indywidualizm jednostek często dążenia do osiągnięcia wspólnotowości, czyli 

kolektywizmu, jako że dobro zespołu jest najważniejsze. Motywacja ukierunkowana na 

zespół oznacza uznanie dobra wspólnego, jako wartości nadrzędnej oraz podkreślanie 

znaczenia współpracy i jedności w grupie. 

 

Podsumowanie 

Współczesne strategie zarządzania przedsiębiorstwem doceniają wartość kultury 

organizacyjnej i wzajemnego zaufania współpracowników. Wspólnota wizji i celów 

zwiększa szanse na efektywność podejmowanych działań. Umiejętność tworzenia 

elastycznych struktur organizacyjnych zapewniających dostosowanie do dynamicznie 

zmieniających się warunków otoczenia jest istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, jako jednym z najcenniejszych 

współcześnie kapitałów nie ogranicza się do podstawowych funkcji kierowniczych. 

Współcześnie akcentuje się silną zależność między elastycznością organizacji  

a odpowiednią strategia zarządzania personelem. Obecnie pracownik stanowi element 

organizacji, stanowiący wartość samą w sobie jednocześnie umożliwiający tworzenie 

wartości całego przedsiębiorstwa. Dlatego współczesne koncepcje zarządzania kładą silny 

nacisk na tworzenie odpowiednich warunków, w których członkowie organizacji sami 

chcą ze współdziałać, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

                                                 
16  K. Serafin, Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, http://www.ue.kato-

wice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/07_24.pdf, [dostęp 23.08.2016] 
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Artykuł charakteryzuje wewnętrzną i autonomiczną kultura organizacyjna 

przedsiębiorstwa, jako element odpowiednio sformułowanej strategii zarządzania 

kapitałem intelektualnym. Jedność obowiązujących norm i wzorów zachowań identyfikuje, 

jako stan bezpieczeństwa i poczucia sprawiedliwości w firmie, stanowiący podstawę do 

budowania wzajemnego zaufania w zespole. Autor zaprezentował różne poglądy dotyczące 

zaufania w zespole, jednak zaznaczył jego podstawową wartość naturalnie wzmocnionego 

zaangażowania do pracy. Poczucie jedności współpracowników odzwierciedla się większą 

otwartością i wydajnością pracy, cechując się oryginalnością i innowacyjnością 

pracowników. 
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13. UWARUNKOWANIA KSZTAŁTUJĄCE  
PROCES KOMUNIKACJI  

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI  
W SANDOMIERZU 

Sylwia Król1 
Joanna Sepioło2 

Streszczenie 

We współczesnych czasach umiejętności komunikacyjne są coraz bardziej niezbędne. 
Artykuł prezentuje teoretyczne aspekty procesu komunikacji. Wyjaśnia czym jest 
komunikacja, przedstawia jej istotę oraz rolę jaką pełni w organizacji. Omawia 
funkcjonowanie procesu komunikacji na przykładzie analizowanego w Sandomierzu 
Miejskie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przedstawia i analizuje wyniki badań 
metodologicznych, które posłużyły zbadaniu procesu komunikacji w MOSiR  
w Sandomierzu. 

Słowa kluczowe 

Komunikacja w organizacji, proces komunikacji, efektywna komunikacja.  

                                                 
1  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, KN GLOBTROTTER. 
2  Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, adiunkt, praktyk. 
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Wstęp 

We współczesnych czasach, gdzie w pracy spędzamy prawie 2/3 czasu, bardzo ważne 

jest, aby tam właśnie sprawnie funkcjonować. Nie da się tego zrobić, bez udziału 

podstawowej interakcji międzyludzkiej, którą jest komunikacja. 

Komunikacja dokonuje się nie tylko za pomocą słów, ale również za pomocą 

spojrzenia, wyrazu twarzy czy nawet ciszy. Komunikacja pełni niebagatelną rolę  

w naszym życiu. Dlatego bardzo istotną kwestią jest znajomość zasad porozumiewania się. 

Każdy kontakt to wymiana informacji, która odbywa się za pomocą gestów i słów. 

Komunikacja ułatwia zdolność do jasnego formułowania celów. Przekazywanie 

informacji, oczekiwań, poleceń, wpływa na efektywność pracy. Komunikacja  

w organizacji może występować w wielu formach. Polega na delegowaniu i zlecaniu 

zadań, wyjaśnianiu i objaśnianiu. Dzięki informacjom każdy pracownik może śledzić 

wydarzenia rozgrywające się w firmie. Jednak komunikacja w organizacji nie jest rzeczą 

prostą. Zarządzający powinni posiadać narzędzia i wiedzę, aby w skuteczny sposób 

zakomunikować wszystkie niezbędne informacje. W organizacji przekazywanie informacji 

jest czynnikiem, który odgrywa dużą rolę w działaniach, które są oparte na organizowaniu, 

planowaniu motywowaniu i kontroli.  

Często się zdarza, że proces komunikacji jest niedoceniany w funkcjonowaniu firmy. 

Inwestowanie w skuteczną komunikację jest niezwykle ważne, ponieważ może przynieść 

wiele korzyści. 

Komunikacja jest istotnym elementem wszystkich podejmowanych działań, jej niska 

skuteczność wpływa negatywnie na efektywność całej organizacji. Dla prawidłowego 

zarządzania procesem komunikacji konieczna jest analiza jego uwarunkowań, jak również 

określenie czynników wpływających, pozytywnie lub negatywnie na skuteczność działań 

komunikacyjnych skierowanych do pracowników organizacji. 

 

Istota i pojęcie komunikacji 

Termin komunikacja wywodzi się od łacińskiego słowa communicatio, co oznacza 

porozumiewanie się, udzielanie wiadomości, przekazywanie myśli3. 

Komunikacja dotyczy ludzi, dlatego aby ją zrozumieć należy również zrozumieć 

wzajemne stosunki jakie zachodzą między ludźmi. Aby ludzie mogli się komunikować 

muszą być zgodni co do znaczenia terminów jakimi się posługują. Komunikacja jest ściśle 

powiązana z symbolami, chociaż dźwięki, gesty, liczby i litery mogą jedynie obrazować 

myśli, które chce się przekazać. Komunikację należy postrzegać jako jeden z procesów 

                                                 
3  J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 109. 
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informacyjnych, które są realizowane w przedsiębiorstwie. Skuteczne komunikowanie się 

jest podstawowym warunkiem sukcesu każdej grupy4. Umożliwia wzajemne 

oddziaływania osób na siebie. Niekiedy może być ono silniejsze lub słabsze, co zależy od 

tego jak umiejętnie jednostki porozumiewają się między sobą. Proces komunikacji składa 

się z następujących elementów: 

− uczestnicy komunikacji tj, nadawca i odbiorca,  

− przekaz – komunikat,  

− kanał transmisji przekazu,  

− szumy – zakłócenia,  

− sprężenie zwrotne,  

− kontekst. 

Komunikowanie się jest to dwukierunkowy proces przekazywania informacji od 

jednej osoby do drugiej5. O skutecznym procesie komunikacji można mówić, gdy 

informacja zostanie właściwie zrozumiana. Komunikowanie się nie nastąpi jeżeli 

zabraknie choćby jednego z elementów komunikacji wymienionych powyżej. Komunikat 

może również zostać zakłócony przez zewnętrzne dźwięki słyszalne podczas dekodowania 

komunikatu, tzw. szumy. Kiedy między nadawcą a odbiorcą następuje sprężenie zwrotne 

wtedy można mówić o pełnym procesie komunikacji.  

Prawidłowa i dobra komunikacja to taka, która: korzysta ze sprężenia zwrotnego, 

eliminuje szumy, korzysta z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dzięki takiej 

komunikacji można osiągnąć duże sukcesy.  

 

Rola komunikacji w organizacji 

Proces komunikacji to wymiana informacji między uczestnikami całego systemu 

organizacyjnego. Komunikacja wzmacnia i buduje współzależność między jednostkami 

organizacyjnymi i między pracownikami. Oparta jest na wzajemnym zaufaniu  

i przekazywaniu właściwych informacji. Dobra komunikacja wywiera duży wpływ na 

zadowolenie pracowników z pracy i ich motywację6. W każdej firmie właściwa 

komunikacja powinna być przedmiotem troski jej kierownictwa. Dlatego każdy kierownik, 

który chce utrzymać wzajemne zaufanie w procesie komunikowania powinien: 

− skupiać się na problemie; motywować innych do definiowania i poszukiwania 

odpowiednich rozwiązań, a nie narzucać im własny wybór; 

                                                 
4  A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2011, s. 31. 
5  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 590. 
6  A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska, Public Relations, Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce. Nowe 

narzędzia, tradycyjne techniki, Wydawnictwo Naukowe Śląsk Sp. z. o o, Katowice 2013, s. 64. 
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− używać opisu, nie zadawać niezrozumiałych pytań tylko prosić o faktyczne dane, nie 

osądzać; 

− wykazać empatię, nie okazywać obojętności czy braku uwagi; 

− okazywać szacunek i równość wobec mówiącego i nie dominować w rozmowie. 

Sposób w jaki porozumiewamy się z ludźmi decyduje o tym jak jesteśmy postrzegani 

przez otoczenie, co jest bardzo istotne w pracy, która wymaga kontaktów z ludźmi7. 

W zespole gdzie zakłócenia i błędy ujawniają się w efektach pracy efektywna 

komunikacja jest bardzo ważna. Kultura i osiągnięcia organizacji zależą od umiejętności 

komunikacyjnych członków zespołu8. Kierownicy tworzą strukturę organizacji, następnie 

razem z zespołem wyznaczają zadania i tworzą cele, a później dokonują oceny. 

Komunikując się między sobą, przekazując informacje, lub niekiedy utrudniając 

wzajemnie pracę członkowie zespołu tworzą kulturę organizacji. 

System komunikowania organizacyjnego to procesy komunikowania na poziomie 

grupowym i międzygrupowym. Jednostki, które dobrowolnie wstępują do organizacji są 

zazwyczaj uczestnikami tego systemu9. Taką organizację cechuje zamknięta  

i hierarchiczna struktura, z szeroką grupą podporządkowanych członków i wąską grupą  

zarządzających, Komunikaty przepływają od góry w dół, w formie poleceń. W celu 

osiągnięcia określonych celów uczestnicy systemu mają przydzielone obowiązki  

i zadania10. System komunikowania organizacyjnego nazywany jest również systemem 

komunikowania instytucjonalnego, ponieważ jest typowy dla instytucji. W systemie tym 

mamy do czynienia z komunikacją wewnętrzną w strukturze zamkniętej, przebiegającą na 

poziomie grupowym i interpersonalnym. Wiąże się to z osobistymi kontaktami członków 

organizacji i przekazywaniem informacji od przełożonego w dół struktury. 

Nieodłącznym elementem systemu komunikacji organizacyjnej jest komunikowanie 

grupowe. W jednej strukturze działają różne grupy. Grupy formalne to różne komórki 

organizacyjne i zespoły zadaniowe, a grupy nieformalne to grupy towarzyskie  

i przyjacielskie. W komunikowaniu organizacyjnym wyróżniamy cztery kierunki 

komunikowania się. Jest to związane z przepływem komunikatów formalnych  

i nieformalnych w strukturze zamkniętej i hierarchicznej.  

Najczęściej stosuje się kierunek w dół, który jest związany z przesyłaniem poleceń, 

informacji, rozporządzeń od jednostek które stoją na szczycie do osób które znajdują się na 

niższych szczeblach struktury. Często źródłem zniekształcenia pierwotnej wersji 

informacji jest długość drogi jaką pokonuje komunikat.  

Kierunek w górę jest często informacją zwrotną, czyli reakcją podwładnych na 

przekazy przełożonych. Zawiera najczęściej informacje o trudnościach w wykonywaniu 

                                                 
7  M. Grdeń, Angażowanie przez komunikowanie, ,,Personel i Zarządzanie”, nr 9/246 wrzesień 2010, s. 46. 
8  B. Quirke, Komunikacja wewnętrzna krok po kroku, Wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Warszawa 2011, s. 56. 
9  J.Cornelissen, (przełożył) J. Kuczyński, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wyd. Oficyna, 

Warszawa 2010, s. 227. 
10  B. Ollivier, Nauki o komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 87. 
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zadań, o postępie prac, prośby o pomoc czy instrukcje. Może być też sygnałem 

problemów, które nie zostały zauważone przez wyższy poziom zarządzania.  

Kierunek poziomy obejmuje dotyczy komunikowania się osób zajmujących tę samą 

pozycję w strukturze, czyli członków tej samej grupy. Kontakty poziome służą zazwyczaj 

do rozwiązywania problemów pojawiających się w strukturze oraz w realizacji zadań. 

Kierunek ukośny komunikowania dotyczy jednostek, które nie są połączone ze sobą 

bezpośrednim podporządkowaniem, Formalnie jest stosowany bardzo rzadko natomiast  

w komunikowaniu nieformalnym może być wykorzystywany gdy w skład grupy 

przyjacielskiej wchodzą osoby z różnych szczebli struktury. 

 

Bariery komunikacyjne  

Komunikowanie się nie jest procesem bardzo skomplikowanym. Porozumienie się 

nadawcy komunikatu z jego odbiorcą musi być skuteczne czyli prowadzić do 

porozumienia między nimi11. Strony komunikacji czasem popełniają jednak błędy, co 

może tworzyć bariery komunikacyjne. 

Bariery komunikacyjne grupujemy według różnych kryteriów. Niekiedy są to 

przeszkody, które leżą po stronie  nadawcy i odbiorcy, bariery, które wynikają z przyczyn 

wewnętrznych i zewnętrznych lub bariery społeczne12. Niekiedy barierą w komunikacji 

jest nasz negatywny stosunek do rozmówcy, brak zainteresowania, brak wspólnego języka, 

sprzeczne komunikaty lub niewłaściwy czas rozmowy.  

Bariery komunikacyjne, które występują po stronie nadawcy to: nie ma sprężenia 

zwrotnego pomiędzy intencją nadawcy, a jej zrozumieniem przez odbiorcę, nie ma 

kontaktu wzrokowego, brak wrażliwości na przekonania, słownictwo i uczucia odbiorcy, 

brak przyjmowania odpowiedzialności za słowa, które się wypowiada, brak powtarzania 

dwukrotnie jednej i tej samej wiadomości, wykorzystanie tylko jednego sposobu 

przekazywania informacji np. tylko ustnie bądź tylko pisemnie, brak przekazania 

komunikatu w całości z ubocznymi informacjami, które bywają potrzebne odbiorcy13. 

Po stronie odbiorcy bariery istnieją gdy on: słyszy tylko to, co chce usłyszeć, nie 

bierze pod uwagę informacji, które są sprzeczne z jego doświadczeniami, zle interpretuje 

słowa użyte przez nadawcę, nie zwraca uwagi na informację niewerbalne manifestujące się 

gestami, mimiką, tonem głosu i ciałem. 

                                                 
11  K. Flont, Komunikacja w pracy – o sztuce skutecznego porozumienia się: klienci, współpracownicy, zarząd, Wyd. Astrum, 

Wrocław 2010, s. 74. 
12  K. Hogan, R. Stubbs, Dlaczego mnie nie rozumiecie? Poznaj osiem barier komunikacji i pokonaj je, Onepress, Gliwice 

2011, s. 65. 
13  I. Majewska-Opiełka, Jak  mówić, by nas słuchano, Funky Books, Warszawa 2015, s. 17. 
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Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne barier komunikacyjnych to różnice  

w postrzeganiu czyli różnice w indywidualnej percepcji14. Ludzie, którzy mają odmienną 

wiedzę i doświadczenie  mogą patrzeć na to samo zjawisko z różnych punktów widzenia. 

Percepcja zmienia treść jak i interpretację u odbiorcy, zwłaszcza wtedy gdy myśli on 

stereotypowo, różnice językowe są związane z różnicami indywidualnie postrzeganymi. 

Słowa powinny znaczyć to samo dla nadawcy i odbiorcy aby komunikat był tak samo 

postrzegany, szum zakłócenia. Za szum uważany jest każdy czynnik, który zakłóca 

komunikację, przeszkadza w przyswajaniu informacji lub powoduje zamieszanie. Hałas 

czy przeładowanie informacją zakłócają skuteczne komunikowanie, emocje to reakcje 

emocjonalne takie jak: miłość, gniew, odruchy obronne, lęk, zakłopotanie – mogą 

wpływać na zrozumienie komunikatów. Wtedy przełożony powinien wczuć się w to co 

przeżywa pracownik, starać się go zrozumieć, wysłuchać go aby ten nie zaczął reagować 

agresywnie lub obronnie. Przełożony powinien stworzyć atmosferę otwartości i zaufania, 

nieufność – aby komunikat był wiarygodny nad też musi być wiarygodny w pojęciu 

odbiorcy. Zależy to od takich czynników jak: 

− służbowa pozycja nadawcy, 

− charakter i uczciwość nadawcy, 

− doświadczenie i wiedza nadawcy w przekazywaniu komunikatów, 

− nadawca postrzegany jako osoba znająca się na rzeczy, dbająca o dobro odbiorcy. 

Możemy wyróżnić jeszcze inne bariery komunikowania się, do których zaliczamy  

a) rozmiar grupy (im grupa jest liczniejsza, tym większe problemy z komunikacją, wraz  

z wielkością grupy rośnie jej nieefektywność); b) wpływ grupy (gdy ktoś się identyfikuje  

z daną grupą, to wpływa ona na jego nastawienie i odczucia, od zainteresowań i własnego 

interesu zależy to co słyszy grupa), c) nieumiejętność słuchania (odbiorca powinien 

zrozumieć treść wiadomości związanej z jej przekazywaniem)15.  

W każdym procesie komunikacyjnym chodzi o to aby przekaz wiadomości nie był 

jednostronny tylko o to aby odbiorca  uczestniczył w recepcji informacji16. 

Proces komunikacji powinien być doskonalony przy pomocy eliminowania 

przeszkód, które występują w zakresie różnić w postrzeganiu komunikatu, jak i emocji  

w rozumieniu komunikatu oraz braku zaufania między stronami17. 

 

                                                 
14  Z. Nęcki, W.J. Maliszewski, K. Czerwiński, Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur, 

Adam Marszałek i Gnieżnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Toruń 2012, s. 23. 
15  M. Grzebyk, Kapitał ludzki i komunikacja w organizacji, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 103. 
16  S. Finney, Stakeholder perspective on in internal marketing Communications, Buisness Process Managment Journal, Vol. 

17, No. 2.  
17  J.C. Maxwell, Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć, MT Biznes, Warszawa 2011, s. 76. 
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System komunikacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu – analiza badań, diagram Ihikawa 

Ze względu na specyfikę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji system komunikacji 

jest złożony. Struktura organizacyjna MOSiR jest rozproszona i niejednolita tzn.: 70 osób 

pracuje w kilku lokalizacjach, każda z tych lokalizacji ma swoją niepowtarzalną specyfikę 

i różnorodny personel pod względem wykonywanych obowiązków – z tego względu 

konieczne jest, aby system komunikacji był wielowątkowy i stosował metody najlepsze dla 

specyfiki celów.  

Nie bez znaczenia jest także misja MOSiR, którą jest realizacja potrzeb 

społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej rekreacji i aktywizowania postaw sportowych  

w lokalnej społeczności. W związku z tym występuje tu podmiot komunikacji którym jest 

klient zewnętrzny. Szczególnie ważki, gdy realizuje się funkcje nałożone na samorząd 

terytorialny przez podmiot nie będący firmą prywatną. Oczywiście systemy komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej maja inne cele i zakres przekazywanych danych, jednak ich 

częściową kompatybilność i przejrzystość mogą znacznie zwiększyć ich efektywność 

przez zjawisko synergii. W tej sformalizowanej strukturze jaką jest MOSiR  

w Sandomierzu należy wskazać, iż na istniejący system komunikacji składają się istniejące 

trzy odrębne, choć zazębiające się, podsystemy komunikacyjne: 

1) podsystem komunikacyjny nr 1 na linii Dyrektor – Kierownicy oraz samodzielne 

stanowiska pracy; istniejące narzędzia komunikacji w tym systemie to: 

− cotygodniowe narady dyrektora z kierownikami, 

− system poczty elektronicznej, 

− w nagłych sytuacjach rozmowa telefoniczna. 

2) podsystemy komunikacyjne nr 2a, 2b, 2c… na linii Kierownik – podlegli mu 

pracownicy, istniejące narzędzia komunikacji w tym systemie to: 

− tablice informacyjne,  

− ustne indywidualne polecenia, 

− w ważnych sprawach spotkania informacyjne. 

3) podsystem komunikacyjny nr 3 MOSiR – społeczeństwo, istniejące narzędzia 

komunikacji w tym systemie to: 

− publicznie dostępne informacje prawne np.: BIP, 

− strona internetowa MOSiR i inne platformy internetowe, w tym społecznościowe, 

− informacje dla klienta zewnętrznego w postaci tablic informacyjnych, ogłoszeń, 

− ważne znaczenie ma informacja zwrotna od klienta zewnętrznego w postaci uwag, 

wniosków, skarg itp. 

W celu przeanalizowania procesu komunikacji w Miejskim Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Sandomierzu należałby postawić następujące pytania: czy w Miejskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu zachodzi proces efektywnej komunikacji?, czy 
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stosowanie form i typów narzędzi komunikacji w organizacji stanowi podstawę jej 

efektywnego funkcjonowania?, czy skuteczność komunikacyjna uzależniona jest od 

działań komunikacyjnych kierownictwa i pracowników? 

Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania jako metody badawczej użyto ankiety, 

przeprowadzonej wśród  pracowników. 

Badaniom została podana zbiorowość jaką są pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Sandomierzu. Badania w postaci ankiety przeprowadzone zostały pośród  

70 osób, które pracują w tej jednostce. Przygotowane zostało16 pytań, które w miesiącu 

maju 2020 r. udostępniono za pomocą formularza Google pracownikom MOSiR, którzy 

aktywnie wzięli udział w badaniu, dzięki czemu osiągnięto 100% frekwencję. 

System komunikacji zbudowany w MOSiR należy uznać za mało efektywny  

i teoretycznie nie pozwalający na realizacje celów przedsiębiorstwa i efektywną 

komunikację. Badanie ankietowe pokazuje, iż przynajmniej część potencjału istniejących 

rozwiązań nie jest wykorzystana optymalnie. Skutki tego należy dostrzegać  

w praktycznych aspektach działań poszczególnych osób. 

Komunikacja nieformalna, ustna na poziomie dyrektor – kierownicy działa w sposób 

dobry. Cotygodniowe narady tych osób są świetnym rozwiązaniem pozwalającym  

w sposób stały i na bieżąco udrażniać komunikację i szybko reagować na pojawiające się 

problemy. 

Komunikacja formalna – pisemna jest słabą stroną MOSiR. Nie jest często stosowana 

co przyczynia się do powstawania problemów w komunikacji. 

Aż 75% badanych dostrzega negatywną rolę plotek w systemie komunikacji i główne 

źródło tego rodzaju szumu informacyjnego dostrzegać można w niedoinformowaniu, które 

wskazuje aż 64% badanych, zaś dodatkowe 10% badanych zjawisko to nazywa nawet 

ostrzej – blokowaniem informacji. Właśnie brak informacji jest źródłem powstawania 

różnego rodzaju niepotrzebnych domysłów, które poprzez nieformalne kanały dystrybucji 

informacji rozprzestrzeniają się szybko i zajmują przestrzeń, gdzie występuje 

niedoinformowanie. 

Dodatkowo ponad 1/3 badanych czuje niedosyt w zakresie kontaktów na linii 

pracownik – kadra kierownicza. Poziom zaufania pracowników do własnej firmy jest 

stosunkowo wysoki – prawie 80%, jednak widoczna pozostaje grupa 20% pracowników 

przyjmujących postawę nieufności wobec firmy, która w naturalny sposób jest źródłem 

plotek. 

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują na to iż w MOSiR istnieje problem 

funkcjonowania procesu komunikacji. Aby dodatkowo to przeanalizować jako metoda 

badawcza został zastosowany diagram Ishikawy. 

Diagram Ishikawy jest narzędziem dość często stosowanym w zarządzaniu jakością. 

Służy do rozpoznania zjawisk i ich przyczyn, a wyniki jakie uzyskuje się za jego pomocą 
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pozwalają na zbronowanie takich rozwiązań dzięki którym problem ponownie nie 

zaistnieje lub zostanie zminimalizowany do akceptowalnego poziomu. 

Istotą tego diagramu, który przypomina szkielet ryby jest graficzne przedstawienie 

zależności przyczynowo-skutkowych, które wywołują określony problem18. Diagram 

Ishikawy, jest zwany również wykresem rybiej ości, ponieważ każda z jego części służy do 

innych celów: 

− „łeb” to analizowany problem, 

− „kręgosłup” skupia rozmieszczone ości, 

− „ości” to grupy przyczyn, które powodują daną niedogodność. 

Za pomocą Diagramu Ishikawy dokonano próby podjęcia rozwiązania problemu –  

,,nieefektywna komunikacja” w MOSiR w Sandomierzu. 

 

 

 

Rys. 1. Diagram Ishikawy – rozwiązania problemu – „nieefektywna komunikacja”  
w MOSiR w Sandomierzu. 

Źródło: opracowanie własne. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że największy udział jeśli chodzi o problem 

nieefektywnej komunikacji w MOSiR pochodzi ze strony zarządzania i pracowników.  

W gałęzi zarządzanie najistotniejszym problemem jest jednokierunkowy przepływ 

informacji (tylko od przełożonych do podwładnych), co może być spowodowane 

nadmiernym eksponowaniem hierarchii, brak otwartości na pracowników jak również 

nieumiejętne podejmowanie decyzji. W celu zniwelowania tego problemu kierownictwo 

powinno zmienić swoje sposoby zarządzania tak aby móc stworzyć nić porozumienia  

z pracownikami. 

                                                 
18  A. Mazur, H. Gołaś, Zarządzanie, metody i techniki zarządzania jakością, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 86. 
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Kolejna gałąź o nazwie pracownicy pokazuje, że problem wynika także  

z nieumiejętności współpracy między pracownikami, brakiem zaufania do siebie  

i przełożonych co może wynikać z zachowań związanych z cechami osobowości. 

Niewystarczające kontakty pomiędzy pracownikami też są problemem, dlatego w celu 

poprawienia sytuacji kierownictwo powinno zastanowić się nad wprowadzeniem jakiś 

szkoleń dla pracowników i możliwości spotkań integracyjnych, które poprawiły by te  

relacje. 

W gałęzi narzędzia problemem jest brak narzędzi analitycznych, duże zastosowanie 

tablic informacyjnych a niewielkie nowoczesnych narzędzi takich jak e-mail. Aby to 

naprawić wystarczy wprowadzić dodatkowe narzędzia analityczne, mniej informacji 

umieszczać na tablicach, zwiększyć nacisk na stosowanie narzędzi bardziej nowoczesnych. 

Gałąź metody pokazuje że problem może tkwić w braku planu komunikacji  

i w stosowaniu w znacznym stopniu tylko ustnej formy komunikacji. Częstsze stosowanie 

komunikacji w formie pisemnej jak również stworzenie planu komunikacji mogłoby się 

przyczynić do poprawy procesu komunikacji w MOSiR.  

Podsumowanie 

Komunikacja w miejscu pracy jest procesem bardzo specyficznym. Wynika to z tego, 

że każda organizacja jest społecznością, która rządzi się swoimi prawami i posiada własną 

kulturę organizacyjną. Komunikacja jest podstawą funkcjonowania organizacji i to właśnie 

dzięki niej pracownicy mogą rozwiązywać problemy i koordynować zadania. Pozwala 

również informować pracowników, jakie są wobec nich wymagania, a pracownikom na 

komunikowanie o swoich problemach. Przełożeni dostarczając podwładnym pełnej 

informacji okazują im szacunek i zaufanie. Pracownicy poważnie podchodzą do 

wykonywanych zadań, gdy wiedzą jaka jest misja i strategia firmy. Organizacja, w której 

istnieje bardzo dobra komunikacja pomiędzy kierownictwem i pracownikami ma ogromne 

szanse na prawidłowe funkcjonowanie.  

Aby zrozumieć istotę procesu komunikacji należy uświadomić sobie, iż proces ten nie 

jest ,,sztuką dla sztuki”, a komunikacja jest po to by odbiorca mógł odczytać myśli 

nadawcy. Bardzo istotną rzeczą jest, by komunikacja była wykorzystywana w odpowiedni  

i spójny sposób. Narzędzia służące do komunikowania się należy dobierać stosownie do 

sytuacji, komunikatu i odbiorcy. Przełożeni powinni wiedzieć jak skutecznie zarządzać 

procesem komunikacji i w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów potrafić je 

przezwyciężać. 

Aby komunikacja działała sprawnie, należy dokonać analizy tego co pracownicy 

pragną usłyszeć, ale też tego co mają im do powiedzenia przełożeni. Powinni oni w sposób 

jasny i zrozumiały przekazywać komunikaty dotyczące zamiarów, planów, wyników  

i osiągnięć, biorąc pod uwagę zdanie pracowników. Bardzo ważne jest omawianie 
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komunikatów z pracownikami, ponieważ może to wzmocnić ich poczucie akceptacji  

i zaangażowania. 

Komunikacja w relacjach zawodowych to wpływanie i oddziaływanie na innych 

ludzi. Bardzo ważne jest określenie miejsca przełożonych w procesie komunikacji oraz 

opracowanie i wdrożenie modelu komunikacji odpowiedniego do specyfiki danej 

organizacji. 

W oparciu o przedstawioną w pracy literaturę przedmiotu jak również na podstawie 

przeprowadzonych badań można stwierdzić, że proces komunikacji jest skomplikowanym 

mechanizmem wzajemnych interakcji. Potwierdza się również założenie, że komunikacja 

pełni nadzwyczaj ważną rolę w organizacji. Prowadzenie dobrej polityki kadrowej nie 

może się obyć bez uwzględnienia komunikacji, w szczególności w zakresie doboru kadry 

kierowniczej i jej predyspozycji komunikacyjnych. W modelu doskonałym realizowane 

jest to poprzez integrację potrzeb firmy z potrzebami jednostki19. 

W MOSiR proces komunikacji wymaga udoskonalenia, aby poprzez zwiększenie jej 

efektywności podnieść efektywność całego przedsiębiorstwa. Pracownicy dostrzegają 

braki w systemie komunikacji, które na chwile obecną przyczyniają się w znacznym 

stopniu do powstawania problemów w procesie komunikacji. Prawie połowa pracowników 

MOSiR dostrzega niski poziom komunikacji w ich firmie. Według nich najczęstszymi 

barierami utrudniającymi komunikację są: plotki, niedoinformowanie i niewystarczające 

kontakty między pracownikami. Dlatego w celu usprawnienia procesu komunikacji 

pracownicy postulują następujące zmiany: wypracowania rozwiązań zwrotnych, większego 

zaangażowania kadry kierowniczej, poszerzenia zakresu przekazywanych informacji  

i przyspieszenia obiegu informacji. 

Podsumowując, proces komunikacji jest niezwykle istotny i ważny dla każdej 

organizacji. Warto dbać o to, aby komunikacja była jak najbardziej efektywna, ponieważ 

jest to niezastąpione narzędzie do prawidłowego funkcjonowania organizacji. 
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14. KOSZTY W ADMINISTRACYJNYM 
POSTĘPOWANIU  

ROZGRANICZENIOWYM 

Katarzyna Pawlak1 

 
Summary 

The article presents the methods of determining and accounting for administrative costs of 
proceedings on the demarcation of real estate, which do not result from the obligations 
arising from legal provisions, and describes the possibilities of exemptions from costs by 
the parties to the proceedings. 
 

                                                 
1  Praktyk, pracownik administracyjny Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Urząd Miasta w Tarnobrzegu. 
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Wstęp 

Na organie prowadzącym postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) – dalej „Pgik”, 

spoczywa m.in. obowiązek wyłonienia i zlecenia uprawnionemu geodecie 

przeprowadzenia czynności ustalenia granic nieruchomości oraz uiszczenia kosztów, które 

powstały w trakcie postępowania i wynikają z ustawowego obowiązku organów 

prowadzących postępowanie. Przepisy Pgik w części dotyczącej prowadzenia postępowań 

rozgraniczeniowych, nie określają zasad rozliczenia poniesionych przez organ kosztów, 

które powstały w trakcie postępowania, a nie wynikają z jego ustawowego obowiązku. 

Brak jednoznacznych regulacji prawnych w tym zakresie stwarza dodatkowe spory 

i nieporozumienia pomiędzy organem prowadzącym postępowanie, a jego stronami. 

 

Kto ponosi koszty w rozgraniczeniach i na jakim etapie 

Przy rozliczaniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego zastosowanie znalazły 

przepisy ogólne dotyczące zasad prowadzenia postępowań administracyjnych opisane 

w dziale IX Opłaty i koszty postępowania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – 

dalej „K.p.a.”, zwłaszcza art. 262 § 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym stronę obciążają 

te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie 

wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie oraz art. 152 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145) – dalej „K.c.”, w myśl którego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do 

współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków 

granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków 

granicznych ponoszą po połowie2. 

Zgodnie z treścią art. 264 § 1 i 2 K.p.a., organ administracji publicznej, jednocześnie 

z wydaniem decyzji ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, 

osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. 

Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich 

poniesienia służy zażalenie. 

Postanowienie w sprawie ustalenia kosztów postępowania wydaje się zawsze wtedy 

gdy w trakcie postępowania organ poniósł koszty, których poniesienie nie wynika  

z ustawowego obowiązku, ale powstały one z winy strony albo na jej żądanie lub w jej 

                                                 
2  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 marca 2011 r., IV SA/Po 81/11, LEX nr 1067828. 
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interesie. Nie ma znaczenia jaką decyzję kończącą postępowanie wydał organ, tzn. czy jest 

to decyzja orzekająca o rozgraniczeniu nieruchomości, czy o umorzeniu postępowania 

w związku z zawarciem ugody, czy przekazaniu sprawy do sądu3. 

Przepisy K.p.a. określają jakie składniki stanowią koszty postępowania, ale nie 

określają dokładnie jakie koszty należy zaliczyć do kosztów, których poniesienie stanowi 

obowiązek organu prowadzącego postępowanie, a jakie do kosztów wynikłych z winy lub 

na żądanie strony, czy to wnioskodawcy, czy pozostałych stron postępowania.  

Ze względu na rozbieżności w stosowaniu przepisu art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a. Naczelny 

Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie 7 sędziów podjął uchwałę I OPS 5/06  

z dnia 11 grudnia 2006 r. – dalej „uchwała I OPS 5/06”, w której stwierdził, że organ 

administracji publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na 

podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości 

strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 152 Kodeksu cywilnego),  

a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania. Udział w postępowaniu 

administracyjnym w charakterze strony jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że to 

postępowanie toczy się w interesie każdej ze stron postępowania. Interes prawny bowiem 

jest kategorią obiektywną. Twierdzenie, że posiada go jedynie strona, która żąda wszczęcia 

postępowania, że postępowanie toczy się w jej interesie, gdyż to ona domaga się 

konkretyzacji swojego interesu prawnego w sprawie, pozostałoby w sprzeczności  

z pojęciem legitymacji strony w postępowaniu administracyjnym. W postępowaniu 

rozgraniczeniowym wszczętym na wniosek właściciela jednej nieruchomości właściciel 

sąsiedniej nieruchomości może uznawać, że przeprowadzenie postępowania rozgrani-

czeniowego nie leży w jego interesie, gdyż nie kwestionuje on przebiegu granic. Wobec 

tego nie powinien on ponosić kosztów rozgraniczenia, które – w jego ocenie – zostało 

wszczęte zbyt pochopnie. Jednakże ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży  

w interesie prawnym wszystkich właścicieli, gdyż granice gruntów sąsiadujących stały się 

sporne. Nie można więc twierdzić, iż rozgraniczenie nie jest przeprowadzane także  

w interesie właściciela nieruchomości sąsiadującej. 

 

Sposób podziału kosztów przy rozgraniczeniach 

Po podjęciu przez NSA uchwały I OPS 5/06 organy administracji, przy podziale 

kosztów postępowania rozgraniczeniowego, w swych rozstrzygnięciach zaczęły stosować 

zasadę wynikającą z art. 152 K.c. i kosztami obciążają właścicieli gruntów sąsiadujących 

po połowie, a nie tylko wnioskodawcę postępowania. W przypadku zaskarżenia 

                                                 
3  Wyrok NSA z dnia 17 września 2007 r., I OSK 1356/06, LEX nr 384289, wyrok WSA w Kielcach z dnia 4 listopada 

2010 r., II SA/Ke 629/10, LEX nr 753319. 
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postanowienia stanowiska organów I i II instancji podtrzymywane są przez sądy 

administracyjne4.  

W uzasadnieniach rozstrzygnięć zarówno organów, jak i sądów administracyjnych, 

przedstawiany jest pogląd, że przypadku zastosowania przez organ art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a. 

i obciążenia kosztami postępowania jego strony, nie mają znaczenia przyczyny, dla 

których granice nieruchomości stały się sporne ani wynik postępowania 

rozgraniczeniowego, lecz jedynie to, że koszty postępowania zostały poniesione  

w interesie stron, gdyż zainicjowano postępowanie rozgraniczeniowe, mające na celu 

określenie zasięgu prawa własności, poprzez ustalenie przebiegu granicy pomiędzy 

nieruchomościami5.  

Jednocześnie w orzecznictwie pojawiają się rozstrzygnięcia, które wskazują, że NSA 

w uchwale I OPS 5/06 dopuścił jedynie możliwość obciążenia właścicieli 

sąsiadujących nieruchomości kosztami postępowania, nie stwierdzając jednak 

kategorycznie, że tego rodzaju rozstrzygnięcie musi zawsze zapaść w takim 

postępowaniu. Sądy wskazują, że przeciwne stanowisko ograniczałoby organowi 

swobodę stosowania w postępowaniu rozgraniczeniowym art. 262 § 1 K.p.a.,  

a więc swobodę w ocenie, które z wygenerowanych w toku postępowania kosztów, 

strona powinna ponieść w związku z tym, że albo wynikły one z jej winy albo 

zostały poniesione w jej interesie lub na jej żądanie6. 

W takich przypadkach podkreśla się, że rozstrzygnięcie w sprawie kosztów 

postępowania powinno nastąpić indywidualnie w każdej sprawie, na podstawie 

oceny stanu faktycznego sprawy i zgromadzonego w jej toku materiału 

dowodowego. Przepis art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a. pozwala na przyjęcie, iż możliwe 

jest obciążenie kosztami postępowania rozgraniczeniowego wyłącznie jednego 

właściciela rozgraniczanych nieruchomości, a zwłaszcza tego, który żądał 

wszczęcia postępowania. W związku z powyższym organ wydając postanowienie 

ustalające koszty postępowania i wskazując osoby zobowiązane do ich poniesienia 

winien brać zawsze pod uwagę czy zachowanie strony (stron) uzasadnia obciążenie 

kosztami postępowania tylko jedną z nich czy wszystkie, a w tym ostatnim 

przypadku – w jakim stosunku7.  

 

                                                 
4  Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r., III SA/Lu 555/10, LEX nr 844626, wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 

marca 2012 r., III SA/Kr 840/11, LEX nr 1139276. 
5  Wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2016 r., I OSK 1655/14, LEX nr 2064170, wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2016 r., I OSK 

1833/14, LEX nr 2057981. 
6  Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2015 r., I OSK 2211/14, LEX nr 1769241.  
7  Wyrok NSA z dnia 07 czerwca 2017 r., I OSK 2158/15, LEX nr 2325299, wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2018 

r., III SA/Kr 350/18, LEX nr 2536491, wyrok NSA z dnia 07 grudnia 2018 r., I OSK 369/17, LEX nr 2598734. 
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Składniki kosztów postępowania  

Zgodnie z art. 263 K.p.a. do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne 

należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56,  

a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia 

stronom pism urzędowych, a także koszty mediacji. Organ administracji publicznej może 

zaliczyć do kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio związane  

z rozstrzygnięciem sprawy. Natomiast art. 56 K.p.a. stanowi, że osobie, która stawiła się 

na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności ustalone zgodnie  

z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.). 

Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało 

wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia 

się. Żądanie przyznania należności należy zgłosić organowi administracji publicznej, przed 

którym toczy się postępowanie, przed wydaniem decyzji, pod rygorem utraty roszczenia. 

W przypadku postępowania rozgraniczeniowego do jego kosztów należy zaliczyć: 

wynagrodzenie geodety, wydatki poniesione za sporządzenie map i innych dokumentów 

oraz znaków geodezyjnych, koszty poniesione na prowadzenie dowodów w toku 

postępowania, wynagrodzenie przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania 

administracyjnego, wyznaczonego przez sąd8. Do kosztów postępowania nie można 

zaliczyć innych kosztów poniesionych przez stronę z jej wyboru, np. zwrotu na rzecz 

strony poniesionych przez nią kosztów postępowania i to niezależne od tego, czy koszty 

przeprowadzonego przez stronę dowodu okazały się istotne dla rozstrzygnięcia danej 

sprawy9. 

Zaliczki pobierane na poczet kosztów  
postępowania rozgraniczeniowego 

W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może, na podstawie 

art. 262 § 2 K.p.a., zażądać od strony, złożenia zaliczki w określonej wysokości na 

pokrycie kosztów postępowania. Ustawodawca pozwolił aby organ miał możliwość 

zastosowania uznania administracyjnego i w zależności od okoliczności danej sprawy, 

stwierdził czy zachodzą przesłanki do żądania złożenia zaliczki przez stronę postępowania. 

Żądanie przez organ zaliczki od strony powinno nastąpić przez wydanie 

postanowienia, na które stronie nie będzie służyło zażalenie, jako samodzielny środek 

                                                 
8  Wyrok NSA z dnia 14 marca 2018 r., I OSK 1370/16, LEX nr 2486066, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 

23 lutego 2016 r., III AUa 161/15, LEX nr 2039671, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1989 r., III CZP 117/88, 
OSNC 1990/1/11. 

9  Wyrok NSA z dnia 17 maja 2017 r., II OSK 2877/15, LEX nr 2346736, wyrok NSA oz. w Warszawie z dnia 7 lutego 
1996 r., III SA 336/95, LEX nr 58332. 
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zaskarżenia. Postanowienie zaś, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć, tylko 

w odwołaniu od decyzji10. 

Organ administracji nie może uzależnić rozpoczęcia prowadzenia postępowania 

rozgraniczeniowego od tego czy strona dokonała wpłaty zaliczki, nie może dokonać 

zwrotu wniosku o wszczęcie tego postępowania w przypadku gdy strona odmówi 

wpłacenia zaliczki, ani nie może usprawiedliwiać braku działania ze swojej strony ze 

względu na brak zaliczki na pokrycie kosztów rozgraniczenia11. Koszty postępowania 

rozgraniczeniowego nie są kosztami, które powinny być uiszczone przez stronę z góry pod 

rygorem zwrotu wniosku na podstawie art. 261 § 2 K.p.a.12, w myśl którego jeżeli  

w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub 

czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Stosownie do treści art. 261 § 1 

K.p.a. obowiązek uiszczenia z góry opłat i kosztów postępowania administracyjnego musi 

wynikać z przepisów prawa.  

Brak reakcji strony na żądanie organu nie budzi dla niej żadnych negatywnych 

konsekwencji procesowych, gdyż organ zobowiązany jest do przeprowadzenia 

postępowania rozgraniczeniowego mimo, że strona nie zastosowała się do jego żądania. 

W takiej sytuacji organ powinien tymczasowo wyłożyć ze środków budżetowych kwotę 

niezbędną do zapłaty wynagrodzenia należnego geodecie i jednocześnie z wydaniem 

decyzji lub innego aktu kończącego postępowanie rozgraniczeniowe ustalić w drodze 

postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia 

oraz termin i sposób ich uiszczenia13.  

 

Egzekucja administracyjnych kosztów postępowania 

W sytuacji kiedy strona postępowania zwleka lub odmawia uiszczenia w terminie 

kosztów administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, wskazanych w postanowie-

niu wydanym na podstawie art. 264 § 1 K.p.a., mają zastosowanie przepisy art. 265 K.p.a. 

stanowiące, że wszelkie nieuiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne 

należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów  

o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. 

Zgodnie z art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) – dalej „u.p.e.a.”,  

w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien 

                                                 
10  Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2010 r., I OSK 1282/09, LEX nr 744965. 
11  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r., IV SAB/Wa 15/13, LEX nr 1353334, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 

stycznia 2011 r., II SA/Po 561/10, LEX nr 953361.  
12  Wyrok NSA oz. w Krakowie z dnia 14 grudnia 2000 r., II SA/Kr 816/00, ONSA 2002/1/35, LEX nr 51474. 
13  Wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 września 2010 r., III SAB/Ke 34/10, LEX nr 756070. 
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podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Oznacza to, że 

zainicjowanie postępowania egzekucyjnego następuje na żądanie uprawnionego 

wierzyciela – właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego orzekającego  

w I instancji. 

Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych 

wierzyciel (organ JST) może podejmować działania informacyjne wobec strony 

zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nią obowiązku (art. 6 § 1b u.p.e.a.), 

zwłaszcza w przypadku, kiedy zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie,  

że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji 

administracyjnej.  

Działania informacyjne można podejmować w formie pisemnej, dźwiękowej lub 

graficznej w szczególności przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość 

tekstową (sms), e-mail, telefon, faks. Działania te należy rejestrować w postaci papierowej 

lub elektronicznej przez wskazanie, w szczególności formy i daty podjęcia działania 

informacyjnego14. 

Do środków egzekucyjnych, które może zastosować wierzyciel, zalicza się 

wystawienie upomnienia oraz tytułu wykonawczego, w przypadku gdy egzekucja 

administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. Organ 

egzekucyjny, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub właściwy organ gminy  

o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład 

powiatu warszawskiego, wszczyna egzekucję administracyjną, na wniosek wierzyciela i na 

podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, po nieskutecznej próbie 

ściągnięcia przez wierzyciela należności pieniężnych (art. 19 § 1, 2, art. 26  § 1 u.p.e.a.). 

 

Zwolnienie z ponoszenia kosztów  
postępowania rozgraniczeniowego 

W myśl art. 267 K.p.a. w razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę 

opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji 

publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów  

i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów o tych 

opłatach.  

Treść powołanego przepisu wskazuje, że zwolnienie strony z obowiązku ponoszenia 

opłat i kosztów ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ ma możliwość zwolnienia 

strony z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania administracyjnego, a nie 

obowiązek. Zanim organ dokona rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, powinien 

                                                 
14  § 4 ust. 2, 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1483). 
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przeprowadzić starannie postępowanie wyjaśniające, które pozwoli na ustalenie 

rzeczywistej sytuacji majątkowej i życiowej strony
15

. Postępowanie wyjaśniające powinno 

zostać przeprowadzone rzetelnie, a wnikliwa analiza zebranego materiału dowodowego 

powinna pozwolić na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego. Zwolnienie strony  

z poniesienia kosztów postępowania rozgraniczeniowego spowoduje, że koszty te będą 

musiały zostać poniesione przez organ ze środków publicznych. 

Określona w ustawie niewątpliwa niemożność poniesienia kosztów zachodzi  

w sytuacji kiedy zostanie stwierdzony brak możliwości ich poniesienia przez stronę i fakt 

ten zostanie ustalony jako graniczący z pewnością, o czym świadczy użyte przez 

ustawodawcę sformułowanie "niewątpliwa". Porównanie tylko wydatków z dochodami nie 

może stanowić o przyjęciu niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę kosztów
16

. 

Strona występując o zwolnienie z kosztów postępowania rozgraniczeniowego 

powinna przedstawić pełne informacje i dane, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. 

Organy administracji najczęściej wymagają informacji o: 

1) stanie majątkowym – prawa własności i inne prawa do nieruchomości gruntowej, 

budynkowej lub lokalowej (rodzaj posiadanego prawa, rok nabycia, lokalizacja, 

oznaczenie, powierzchnia, szacunkowa wartość, obciążenia, numer księgi 

wieczystej lub zbioru dokumentów); posiadany samochód lub inny pojazd (marka, 

rok produkcji, rok zakupu, szacunkowa wartość); posiadane sprzęty o znacznej 

wartości, w tym: antyki, dzieła sztuki,  

2) obecnej sytuacji finansowej, w tym dochodach: stałych, sezonowych, okoliczno-

ściowych, uzyskiwanych z tytułu umów zlecenia, najmu, dzierżawy, 

otrzymywanych alimentach, stypendiach, dodatkach, pomocy socjalnej, dopłatach  

z ARiMR itp.,  

3) posiadanych papierach wartościowych (akcje, obligacje), lokatach bankowych, 

środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka),  

4) wydatkach, w tym: czynsz, podatek od nieruchomości, opłaty za media, 

ubezpieczenie, płacone alimenty, wydatki na naukę, zdrowie, wyżywienie, środki 

czystości itp.,  

5) spłatach ratalnych, w tym rodzaj kredytu (np. mieszkaniowy, samochodowy itp.), 

okres kredytowania, rok zaciągnięcia, wysokość kredytu, kwotę pozostałą do 

zapłaty, wysokość miesięcznej raty,  

6) posiadanych długach wobec ZUS/KRUS, innych instytucji publicznych lub innych 

osób i podmiotów,  

7) sytuacji bytowej, w tym: rodzaju mieszkania/domu, powierzchni mieszkania/domu, 

wyposażenia w media, 

                                                 
15  Wyrok NSA z dnia 1 września 2011 r., I OSK 1502/10, LEX nr 964680, wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r., III 

SA/Łd 1101/16, LEX nr 2314837. 
16  Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 22 lutego 2018 r., II SA/Bk 826/17, LEX nr 2454909, wyrok WSA w Krakowie z dnia 

1 lipca 2016 r., III SA/Kr 175/16, LEX nr 2085784. 



Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku. 

191 

8) sytuacji zdrowotnej, w tym: choroby przewlekłe, stopień niepełnosprawności 

(grupa inwalidzka, na jaki okres i z jakiego tytułu przyznano grupę inwalidzką lub 

niezdolność do pracy, wysokość ponoszonych wydatków związanych z leczeniem).  

Przedstawione przez wnioskodawcę okoliczności i wskazywane wydatki powinny 

być odpowiednio udokumentowane, nie mogą zostać przedstawione wyłącznie w formie 

informacji czy oświadczeń. Na stronie ciąży obowiązek potwierdzenia wszystkich 

okoliczności zawartych w podaniu o zwolnieniu jej z kosztów postępowania. W celu 

prawidłowego ustalenia sytuacji finansowej strony, powyższe okoliczności należy 

przedstawić odpowiednio dla do wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo 

domowe z wnioskodawcą.  

Organ prowadzący postępowanie ma prawo żądać do strony wszelkich dokumentów 

i wyjaśnień, które pozwolą na zweryfikowanie twierdzeń strony, co do zasadności 

zwolnienia jej z ponoszenia kosztów postępowania. Odmowa składania wyjaśnień, 

przedłożenia niezbędnych dokumentów czy brak dobrej współpracy między stroną  

a organem, uniemożliwi organowi ustalenie stanu faktycznego oraz oceny, czy 

przedstawiane okoliczności uzasadniają zastosowanie art. 267 K.p.a. 

Koszty postępowania rozgraniczeniowego nie są wydatkiem, o którym strona nie wie 

lub ma pokryć w krótkim okresie. Informacja o przewidywanych kosztach postępowania 

czy obowiązku ich poniesienia, zostaje udzielona stronom przez organ na początku 

postępowania. W związku z powyższym strona ma możliwość przygotowania się do 

uiszczenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, ponieważ zazwyczaj jest to 

postępowanie długotrwałe17. 

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, organ w pierwszej kolejności powinien, wydać 

na podstawie art. 264 § 1 K.p.a., postanowienie ustalające wysokości kosztów 

administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, osoby zobowiązane do ich 

poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. O zwolnieniu strony od obowiązku 

ponoszenia kosztów postępowania, na podstawie art. 267 K.p.a., organ może rozstrzygać 

dopiero gdy ww. postanowienie stanie się ostateczne18.  

 

Podsumowanie 

Prawidłowe ustalenie kosztów administracyjnego postępowania rozgraniczenia 

nieruchomości, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich 

uiszczenia, może pozwolić na uniknięcie sporów i nieporozumień pomiędzy 

organem prowadzącym postępowanie, a jego stronami. Organ kosztami 

                                                 
17  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lipca 2016 r., III SA/Kr 175/16, LEX nr 2085784. 
18  Wyrok WSA w Kielcach z 18 stycznia 2017 r., II SA/Ke 905/16, LEX nr 2201078, wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 marca 

2019 r., III SA/Łd 1167/17, LEX nr 2641494. 
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postępowania powinien obciążać właścicieli nieruchomości sąsiadujących na 

zasadach określonych w art. 152 K.c., a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia 

postępowania. 
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15. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI 

Katarzyna Pawlak 

Summary 

The article describes the most frequently used regulations of procedural law arising from 
the Code of Administrative Procedure, which apply in administrative proceedings regarding 
the division of real estate. 
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Wstęp 

Administracyjne postępowanie w sprawie podziału nieruchomości prowadzone jest 

na podstawie przepisów prawa materialnego wynikającego z przepisów art. 92–100 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r 

. poz. 2204 ze zm.) –  dalej „u.g.n.” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 

r. Nr 268 poz. 2663) – dalej „rozporządzenie o  podziałach” oraz prawa procesowego 

wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej „K.p.a.”. W praktyce zdarza się, 

że organy administracji prowadzące postępowania w sprawie podziału nieruchomości 

skupiają się głównie na zachowaniu przepisów prawa materialnego, pomijając obowiązki 

wynikające z prawa procesowego. 

 

Podział nieruchomości 

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości prowadzone na podstawie 

przepisów u.g.n. dotyczy podziału nieruchomości gruntowych, które zgodnie z art. 4 pkt 1 

u.g.n. stanowią grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, 

jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Część lub całość nieruchomości gruntowej 

stanowi działka gruntu czyli niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej (art. 4 pkt 

3 u.g.n.). Działka budowlana jest to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy 

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 

technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń 

położonych na tej działce (art. 4 pkt 3a u.g.n.). 

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości przeprowadzone na podstawie 

przepisów u.g.n. dotyczy tzw. podziału geodezyjnego (ewidencyjnego) nieruchomości i ma 

na celu dokonanie fizycznego podziału działki gruntu poprzez utworzenie nowej 

konfiguracji działek wchodzących w skład jednej nieruchomości. Podział ten zostaje 

zatwierdzony w wyniku wydania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji 

administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 u.g.n.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 u.g.n. postępowanie może być prowadzone na wniosek i koszt 

osoby, która ma w tym interes prawny lub z urzędu, w przypadkach określonych  

w ustawie. Pod względem procesowym postępowanie posiada cztery fazy: fazę wszczęcia 

postępowania, fazę postępowania wyjaśniającego, fazę między zakończeniem 

postępowania wyjaśniającego a wydaniem decyzji oraz fazę wydawania decyzji. Pod 

względem materialnym postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach: etap opiniowania 

wstępnego projektu podziału nieruchomości na podstawie art. 93 ust. 4 u.g.n., z wyjątkiem 
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podziałów, o których mowa w art. 95 u.g.n. oraz etap wydawania decyzji zatwierdzającej 

podział nieruchomości na podstawie art. 96 ust. 1 u.g.n.. 

 

Faza wszczęcia postępowania – strony postępowania 

W fazie wszczęcia postępowania organ ma obowiązek sprawdzić czy wniosek 

o podział nieruchomości złożyła osoba, która ma w tym interes prawny zgodnie  

z art. 97 ust. 1 u.g.n., ustalić krąg stron postępowania oraz zbadać czy wnioskodawca 

załączył do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 97 ust. 1a u.g.n. 

W myśl art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 

lub obowiązek, natomiast w orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, że 

kryterium „interesu prawnego" musi dotyczyć interesu prawnego jednostki, musi to być 

interes własny, indywidualny i oparty na konkretnym przepisie prawa powszechnie 

obowiązującego1. 

Ponieważ interes prawny strony postępowania powinien wynikać z normy prawnej, 

która przyznaje ochronę danemu podmiotowi, oznacza to, że uprawnienia do złożenia 

wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości mają na podstawie art. 140 i art. 233 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145) – dalej „K.c.”, właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości. 

Jeżeli dzielona nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub 

współużytkowania wieczystego, to zgodnie z art. 97 ust. 2 u.g.n. podziału można dokonać 

na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis 

art. 199 K.c. stosuje się odpowiednio2. Wystąpienie z wnioskiem o podział nieruchomości 

jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a każda czynność przekraczająca zwykły 

zarząd wymaga uprzedniej zgody współwłaścicieli czy też współużytkowników.  

W wypadku braku takiej zgody, czynność jest nieważna3. 

Gdy wniosek o podział nieruchomości nie został złożony przez wszystkich właścicieli 

lub użytkowników wieczystych nieruchomości, wówczas organ musi wezwać 

wnioskodawców, na podstawie art. 64 § 2 K.p.a, o uzupełnienie wniosku w zakresie 

wyrażenia zgody na podział nieruchomości przez pozostałych właścicieli lub 

użytkowników wieczystych nieruchomości, z pouczeniem, że nieusunięcie braków  

w wyznaczonym terminie, spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

                                                 
1  Wyrok NSA oz. w Warszawie z dnia 3 czerwca 1996 r., II SA 74/96, ONSA 1997/2/89. 
2  Zgodnie z art. 199 K.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego 

zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały 
wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej 
czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. 

3  Wyrok NSA oz. w Warszawie z dnia 7 stycznia 2002 r., I SA 1638/00, LEX nr 81991. 
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W przypadku podziału nieruchomości, której właścicielem (użytkownikiem 

wieczystym) jest osoba niepełnoletnia, wniosek o podział nieruchomości składa rodzic, 

pod którego władzą rodzicielską pozostaje małoletni. Na podstawie art. 101 § 1 i 3 ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2086 ze zm.) rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd 

majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Rodzice nie mogą bez 

zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego 

zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Do opieki  

i reprezentacji nad osobami ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio 

przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego.  

Od 15 sierpnia 2019 r. wniosek o dokonanie podziału nieruchomości na podstawie 

art. 95 pkt 4a u.g.n., w myśl którego podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego, 

a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy, może nastąpić 

w celu realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, może 

złożyć zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, 

któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 

737 ze zm.). Do wniosku nie stosuje się przepisu art. 22 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy, zgodnie  

z którym czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest m. in. dokonanie 

podziału nieruchomości wspólnej. 

Jeżeli postępowanie podziałowe zostało wszczęte na wniosek właściciela 

(użytkownika wieczystego) nieruchomości i wskutek podziału mają zostać wydzielone 

działki gruntu pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, które  

w myśl art. 98 ust. 1 u.g.n. mają przejść, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, 

powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca 

podział stanie się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne, stroną postępowania 

będzie również gmina, powiat, województwo lub Skarb Państwa4. 

Stronami postępowania nie są osoby, które aktualnie nie mają żadnego tytułu 

prawnego do dzielonej nieruchomości5, a w szczególności nie są nimi właściciele oraz 

użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich6. Podział nieruchomości następuje 

                                                 
4  Wyrok NSA oz. w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r., I SA 2225/98, o LEX nr 653963.  
5  Wyrok NSA oz. w Warszawie z dnia 24 września 2003 r., I SA 2515/01, LEX nr 159259, wyrok WSA w Warszawie z 

dnia 15 grudnia 2005 r., I SA/Wa 558/05, LEX nr 189787, wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r., I SA/Wa 
1775/07, LEX nr 456731, wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., I SA/Wa 2039/07, LEX nr 477609, wyrok 
NSA z dnia 16 października 2009 r., I OSK 41/09, LEX nr 533195. 

6  Wyrok NSA oz. w Gdańsku z dnia 28 stycznia 1997 r., SA/Gd 3467/95, ONSA 1997/4/180, wyrok WSA w Poznaniu z 
dnia 11 czerwca 2014 r., II SA/Po 353/14, LEX nr 1488283. 
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w ramach określonych granic działki dzielonej, co oznacza, że nie wpływa on na prawo 

własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości sąsiednich7. 

 

Faza wszczęcia postępowania – wniosek  
o podział nieruchomości 

Organ orzekający o podziale nieruchomości oceniana kompletność wniosku pod 

kątem celu podziału nieruchomości oraz załączonych dokumentów. Zgodnie z art. 61 § 3 

K.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania 

organowi administracji publicznej. Aby wszczęcie postępowania było skuteczne, wniosek 

musi spełniać obligatoryjne wymogi określone przez ustawodawcę. 

W myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia o podziałach, w przypadku dokonywania podziałów 

nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95, we wniosku o podział 

nieruchomości, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości. Jeżeli cel 

wskazany we wniosku nie jest precyzyjny albo organ posiada wątpliwości co do celu 

podziału nieruchomości z innych przyczyn, wówczas należy wezwać wnioskodawcę  

o sprecyzowanie wniesionego żądania na podstawie art. 64 § 2 K.p.a.. 

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 

97 ust. 1a u.g.n., tj.: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości  

w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 u.g.n.8, wypis  

z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą 

podziałowi, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku,  

o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 u.g.n., pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków, wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 

u.g.n., protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz 

synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż 

w księdze wieczystej), mapę z projektem podziału. 

W szczególnych przypadkach do wniosku o podział nieruchomości dołącza się rzuty 

poszczególnych kondygnacji budynku, na których zostanie przedstawiony odcinek granicy 

wewnątrz budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, 

a proponowany jej podział powoduje także podział budynku (§ 4 ust. 2 rozporządzenia 

o podziałach) oraz złożone w formie aktu notarialnego zobowiązanie do dokonania 

zamiany praw do części nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek 

                                                 
7  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2013 r., IV SA/Po 555/13, LEX nr 1374598. 
8  W myśl art. 116 ust. 2 pkt 4 dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to: odpis księgi wieczystej albo 

oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem 
o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru 
dokumentów, 
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gruntu, w przypadku połączenia i ponownego podziału nieruchomości (art. 98b ust. 1 

u.g.n.). 

W pierwszym etapie postępowania do wniosku załączane są dokumenty wymienione 

w art. 97 pkt 1-4 u.g.n., a po uzyskaniu pozytywnej opinii w sprawie wstępnego projektu 

podziału nieruchomości dołącza są dokumenty wymienione w art. 97 pkt 5-8 u.g.n., które 

podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 97 ust. 

1b u.g.n., § 5 rozporządzenia o podziałach). 

Do wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości na podstawie art. 95 u.g.n. 

załącza się całość dokumentacji, z wyjątkiem wstępnego projekt podziału oraz 

zobowiązania do dokonania zamiany praw do części nieruchomości. 

W przypadku kiedy brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów należy na podstawie art. 

64 § 2 K.p.a. wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie podania bez rozpoznania9. 

Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych wniosku i podanie pozostanie 

bez rozpoznania, wówczas organ nie może zwrócić złożonej dokumentacji wnioskodawcy. 

Dokumentacja ta powinna pozostać w dyspozycji organu orzekającego, aby mogła być 

poddana ewentualnej weryfikacji przez organ wyższego stopnia. 

Nie każdy brak formalny wniosku będzie uzasadniał pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje zmieniona treść art. 220 K.p.a., w myśl 

którego organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu albo 

możliwe są do ustalenia przez organ. Zmiana przepisu spowodowała, że wnioskodawca 

jest zwolniony z obowiązku przedłożenia np. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny 

do nieruchomości, jeżeli stan prawy ujawniony w księdze wieczystej jest zgodnym 

z rzeczywistym stanem prawnym, ponieważ organ posiada dostęp do tych danych  

w drodze elektronicznej. Organ nie może również żądać uzupełnienia braków dotyczących 

informacji lub dokumentów, które sam posiada np. decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. 

Po sprawdzeniu interesu prawnego wnioskodawcy, dokumentów składanych do 

wniosku o podział nieruchomości oraz ustaleniu stron podstępowania, organ administracji 

na podstawie art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamia o wszczęciu postępowania z urzędu lub na 

żądanie jednej ze stron wszystkie osoby będące stronami w sprawie oraz informuje  

o przysługujących prawach lub obowiązkach wynikających z przepisów K.p.a. 

 

                                                 
9  Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2005 r., II SA/Gd 1369/02, LEX nr 203453, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 

5 marca 2008 r., II SA/Rz 648/07, LEX nr 485372, wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 marca 2013 r., II SA/Łd 1261/12, LEX 
nr 1303071. 
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Faza postępowania wyjaśniającego 

W fazie postepowania wyjaśniającego, które jednocześnie stanowi pierwszy 

etap merytorycznego rozpoznawania sprawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta na 

podstawie art. 93 ust. 4 u.g.n. opiniuje zgodność proponowanego podziału 

nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa 

w art. 95, a w przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak 

jest planu miejscowego, wydaje opinię dotyczącą spełnienia warunków, o których mowa  

w art. 94 ust. 1 u.g.n. Opinię, wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje 

zażalenie. 

W związku z wątpliwościami organów w sprawie określenia czy czynności związane 

z opiniowaniem proponowanego podziału nieruchomości stanowią część postępowania 

o podział nieruchomości czy są to odrębne postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny 

oz. w Warszawie w składzie 5 sędziów podjął w dniu 1 marca 1999 r. uchwałę OPK 1/99, 

w której orzekł, że postanowienie wyrażające opinię, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze 

zm.), jest wydawane w toku postępowania administracyjnego w sprawie o podział 

nieruchomości. Do wydania tego postanowienia przepisu art. 106 K.p.a. nie stosuje się. 

Ustawodawca nie określił okresu ważności postanowienia opiniującego podział. Stąd 

też należy wnioskować, że postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału 

z ustaleniami planu miejscowego jest ważne do czasu zmiany lub uchylenia tego planu. 

Wówczas postanowienie opiniujące przestaje wiązać organ, który je wydał10.  

Po uzyskaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia i wykonaniu czynności 

przez uprawnionego geodetę (czynności na gruncie oraz sporządzenie operatu 

technicznego z podziału nieruchomości), wnioskodawca dołącza do wniosku o podział 

nieruchomości pozostałe dokumenty wymienione w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 u.g.n.. 

 

Faza między zakończeniem postępowania wyjaśniającego  
a wydaniem decyzji oraz faza wydawania decyzji 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 

umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. W fazie między zakończeniem postępowania wyjaśniającego  

a wydaniem decyzji strona ma możliwość wypowiedzenia się, jednak jest to jej 

                                                 
10  Wyrok NSA oz. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2000 r., I SAB 7/00, LEX nr 54427, wyrok WSA w Warszawie z dnia 

31 marca 2008 r., I SA/Wa 1617/07, LEX nr 491354, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2008 r., II SA/Bk 
295/08, LEX nr 519021. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.   Instytut Nauk Ekonomicznych 

200 

uprawnienie, a nie obowiązek. Organ administracji nie może zmusić strony do 

skorzystania z przysługującego jej prawa, ponieważ wyłącznie w jej uznaniu pozostaje to 

jak aktywnie uczestniczy w postępowaniu11. 

Prowadzenie postępowania podziałowego w dwóch etapach powoduje, że wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej podział,  

na podstawie art. 96 ust. 1 u.g.n., związany jest postanowieniem wyrażającym opinię  

w sprawie proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, zapisami decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub braku sprzeczności z przepisami 

odrębnymi. Pozytywna opinia stanowi podstawę do przyjęcia granic nieruchomości, 

dokonania dokładnego ustalenia powierzchni projektowanych do wydzielenia działek 

gruntów, opracowania projektu podziału nieruchomości, a następnie wydania decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości. Negatywna opinia przesądza o odmowie 

zatwierdzenia projektu12. 

Ustawodawca wskazał w art. 96 ust. 1b, 2 i 3 u.g.n. sytuacje kiedy nie wydaje się 

decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, tj. w przypadku wydzielenia 

nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, 

albo w przypadku wydzielenia części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości, ponieważ ostateczna decyzja o nabyciu własności lub użytkowania 

wieczystego albo ostateczna decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości zatwierdza 

podział, ponadto gdy o podziale nieruchomości orzeka sąd oraz gdy podział nieruchomości 

polega na wydzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych  

w katastrze nieruchomości (podział wieczystoksięgowy).  

Decyzja lub orzeczenie sądu stanowią podstawę do dokonania wpisów w księdze 

wieczystej oraz w katastrze nieruchomości, a także stanowi podstawę do umieszczenia 

przez organ, który wydał decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości adnotacji 

o treści: „Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją… z dnia… nr...”, 

z podpisem upoważnionej osoby oraz wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych 

punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach 

dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości13. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) organ 

administracji publicznej przekazuje właściwemu starostwie odpis ostatecznej decyzji 

administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, wraz z załącznikami oraz innymi 

dokumentami stanowiącymi integralną część decyzji, w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja wywołuje skutki prawne. Starosta na podstawie przekazanej decyzji wprowadza 

                                                 
11  Wyrok WSA w Opolu z dnia 22 stycznia 2019 r., II SA/Op 23/19, LEX nr 2611513. 
12  Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 listopada 2013 r., II SA/Ol 799/13, LEX nr 1401680, wyrok WSA w Opolu z dnia 05 

grudnia 2013r., II SA/Op 438/13, LEX nr 1407110. 
13  Art. 96 ust. 4 u.g.n., § 14 rozporządzenia o podziałach. 
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zmiany  w operacie ewidencji gruntów i budynków w części opisowej (nowe oznaczenia 

działek ewidencyjnych) oraz w części graficznej (zmiana oznaczenia granic działek 

ewidencyjnych). 

W wypadku zmian danych ewidencyjnych objętych działem I ksiąg wieczystych 

starosta na podstawie § 49 ust. 1 pkt 2, ust. 2a rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) zawiadamia wydział ksiąg wieczystych właściwego 

miejscowo sądu rejonowego. Do zawiadomienia dołączany jest m.in. odpowiedni wypis  

z rejestru gruntów,  jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych,  

a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających 

przebieg granic działek ewidencyjnych. 

 

Podsumowanie 

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest postępowaniem wszczynanym 

głównie na wniosek właściciela (użytkowania wieczystego) nieruchomości i jest zgodne 

z jego żądaniem. Nie oznacza to jednak, że można zapominać, że jest to postępowanie 

administracyjne, które powinno być prowadzone wg zasad i norm wynikających z K.p.a. 

Organ prowadzący postępowanie powinien zapewnić każdej stronie możliwość czynnego 

udziału w postępowaniu, które obejmuję fazę wszczęcia postępowania, fazę 

postępowania wyjaśniającego, fazę między zakończeniem postępowania 

wyjaśniającego a wydaniem decyzji oraz fazę wydawania decyzji, poprzez 

kierowanie do niej zawiadomień i pism urzędowych wynikających z przepisów 

prawa procesowego. 
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