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WSTĘP

Oddajemy do rąk czytelnika drugi numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowa-
nych, wydawanego przez wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-
ści. Przypominamy, że czasopismo jest otwarte dla wszystkich Autorów gotowych 
do współpracy w tematyce zakreślonej na dany rok akademicki przez Radę Naukową 
czasopisma, a wszystkie publikowane opracowania naukowe poddane są recenzji 
przez dwóch niezależnych recenzentów (obowiązuje model „double-blind review 
process”).

Drugi numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter monogra-
ficzny, zespół autorski tworzą głównie przedstawiciele nauk ekonomicznych, choć 
dwa artykuły są autorstwa przedstawicieli nauk prawnych i filologii. Na opracowa-
nie składa się 11 artykułów, które można pogrupować w cztery obszary tematyczne. 
Skupiają się one wokół szeroko rozumianej problematyki gospodarowania zasobami  
w przedsiębiorstwie.

Pierwszym obszarem, któremu poświęcono jedno opracowanie, jest problematy-
ka innowacyjności, jej zakresu, czynników i uwarunkowań generujących efektyw-
ność procesów innowacyjnych. Przyjętą hipotezą opracowania jest twierdzenie, że 
polskie przedsiębiorstwa podejmując działania innowacyjne w pierwszej kolejności 
kierują się względami ekonomicznymi (oczekiwaną efektywnością innowacji).

Kolejne cztery opracowania dotyczą problematyki zarządzania zasobami ludzki-
mi (ZZL) w przedsiębiorstwie. Pierwsze z nich diagnozuje dwa z czterech atrybutów 
elastyczności zatrudnienia, mianowicie czasu i kosztów (pozyskiwania pracowników, 
ich funkcjonowania w organizacji, derekrutacji), dzięki porównaniu typowej formy 
zatrudnienia i różnorodnych form elastycznych. Dwa kolejne opracowania dotyczą 
działań w obszarze ZZL podejmowanych przez małe przedsiębiorstwa. Analizują one 
na przykładach praktycznych procesy rekrutacji i selekcji oraz działań zmierzają-
cych do rozwoju kompetencji pracowników w małych przedsiębiorstwach. Ostatnie 
z opracowań w tym obszarze dotyczy przygotowania absolwentów, zwłaszcza szkol-
nictwa średniego i wyższego do wejścia na rynek pracy. 

Trzeci obszar rozważań, obejmujący dwa opracowania, przyporządkować można 
zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich dotyczy polityki dywidend 
stosowanej przez wybrane przedsiębiorstwo należące do energetyki. Opracowanie 
drugie omawia problematykę know-how jako składnika majątku przedsiębiorstwa,  
z perspektywy obecnie obowiązujących unormowań prawnych. 
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Ostatni obszar rozważań obejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Pierwsze z opracowań w tym za-
kresie poświęcono Normie ISO 26000:2012, jako dokumentowi systematyzującemu 
wiedzę w zakresie CSR, zalecającemu konkretne praktyki mające na celu pomoc 
przy wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do praktyki gospodarczej. Następne 
opracowanie poświęcono miejscu działań należących do ZZL w strategii CSR, ze 
szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji zatrudnienia. W kolejnym opracowa-
niu przedstawiono społeczno – ekonomiczne aspekty koncepcji zrównoważonego 
rozwoju widziane okiem przedsiębiorcy, na przykładzie prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (multi-level 
marketingu-MLM). Ostatnie opracowanie dotyczy etyki biznesu, której zadaniem 
jest kreowanie moralnych standardów umożliwiających ludziom przestrzeganie za-
sad dobrego i uczciwego zachowania oraz podejmowanie właściwych decyzji w dzia-
łalności gospodarczej.

Niniejsza publikacja kierowana jest do środowiska naukowego, praktyków go-
spodarczych, a także studentów, zwłaszcza kierunków ekonomicznych.

Mariusz Zieliński
Alina Vogelgesang

Wstęp
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Mariusz Zieliński

EFEKTYWNOŚĆ INNOWACJI 
Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki innowacyjności, jej zakresu, czynników  
i uwarunkowań generujących efektywność procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest 
przegląd zagadnień związanych z innowacyjnością i możliwościami oszacowania jej efektyw-
ności. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że polskie przedsiębiorstwa podejmując działania 
innowacyjne w pierwszej kolejności kierują się względami ekonomicznymi (oczekiwaną efek-
tywnością innowacji). Do weryfikacji hipotezy wykorzystano publikacje Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za okresy 2008-
2010 i 2010-2012. 

EFFECTIVENESS OF INNOVATION FROM THE PERSPECTIVE 
OF THE COMPANY

Summary: Article deals with the issues of innovation, its scope, factors and conditions 
that generate the efficiency of the innovation processes. The purpose of this article is to review 
issues related to innovation and capacity assessment of its effectiveness. The hypothesis of the 
article is the claim that Polish companies taking innovative actions in the first place driven by 
economic considerations (expected effectiveness of innovation). To verify the hypothesis used 
in publications of the Central Statistical Office for the innovative activities of Polish companies 
for the periods 2008-2010 and 2010-2012.

Słowa kluczowe: innowacje, efektywność, przedsiębiorstwo.
Keywords: innovation, effectiveness, company.

1. WSTĘP
Globalizacja działalności gospodarczej implikuje niestabilność otoczenia gospo-

darczego, które przejawia się m.in. skracaniem cyklu życia produktu oraz przyspie-
szeniem zmian technologicznych. Przedsiębiorstwa zmuszone są do szybkich do-
stosowań do zmieniających się warunków funkcjonowania i podejmowania szeroko 
rozumianych działań o charakterze innowacyjnym [Aluchna 2010: 16-17, 31]. Dzia-
łania innowacyjne obejmują bardzo szerokie spektrum. Ze względu na to, że innowa-
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cje absorbują zasoby przedsiębiorstwa i wiążą się z ryzykiem przekroczenia plano-
wanych nakładów i nieosiągnięcia zakładanych efektów, przedsiębiorstwo powinno 
podjąć próbę oszacowania skutków działań innowacyjnych przed ich podjęciem. 

Celem artykułu jest przegląd zagadnień związanych z innowacyjnością i moż-
liwościami oszacowania jej efektywności. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że 
polskie przedsiębiorstwa podejmując działania innowacyjne w pierwszej kolejności 
kierują się względami ekonomicznymi (oczekiwaną efektywnością innowacji). Hi-
poteza powyższa zostanie zweryfikowana na podstawie publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczących działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za 
okresy 2008-2010 i 2010-2012. 

2. INNOWACJE I EFEKTYWNOŚĆ- PODSTAWOWE POJĘCIA
Utrzymanie się przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku zależy od dostrze-

gania i wykorzystywania przez nie nowych trendów, co związane jest z podejmowa-
niem działań innowacyjnych [Prahalad, Krishnan 2010: 66]. Z innowacją mamy do 
czynienia, gdy nowy pomysł zostaje wdrożony w praktyce (znajduje zastosowanie 
rynkowe) [Swann 2009: 23]. W związku z powyższym, innowacje definiowane są 
jako wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego lub znacząco udoskonalonego pro-
duktu albo procesu, nowej metody organizacyjnej (marketingowej), nowego funkcjo-
nowania miejsca pracy lub sposobu współpracy z otoczeniem [OECD 2008: 49-55]. 

Działania innowacyjne mają zatem bardzo szeroki zakres i obejmują cztery ob-
szary tj.: innowacje produktowe (nowe albo znacznie ulepszone produkty/usługi 
wprowadzane na rynek), innowacje procesowe (nowe albo ulepszone procesy tech-
nologiczne, wprowadzenie do eksploatacji nowych maszyn, urządzeń, oprogramo-
wania, sposobów wytwarzania/świadczenia usług), innowacje marketingowe (nowe 
strategie marketingowe odnoszące się do produktu, opakowania, pozycjonowania, 
promocji, polityki cenowej) oraz innowacje organizacyjne (nowe metody organizacji 
produkcji, miejsc pracy, zmiana relacji z dostawcami i dystrybutorami) [Mierzejew-
ska 2010: 50-51].

Za produkt innowacyjny można uznać taki produkt, który: jest wynikiem niepo-
wtarzalnego i unikalnego rozwiązania, zwiększa korzyści dla klienta, proporcja ceny 
do oferowanych przez niego korzyści jest akceptowalna, a produkt ten nie ma konku-
rencji w aktualnej ofercie rynkowej. Innowacje procesowe i organizacyjne nie muszą 
być związane z wprowadzaniem nowych produktów (innowacjami produktowymi). 
Obejmują one zmiany w funkcjonowaniu i sposobie wykorzystania podstawowych 
zasobów przedsiębiorstwa (zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich, informa-
cyjnych itp.). Innowacje marketingowe natomiast obejmują głównie zmiany w tech-
nikach promocji, dystrybucji i w polityce cenowej [Pindelski 2010: 69-70].

Mariusz Zieliński
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Procesy innowacyjne, ze względu na zaangażowanie w nie zasobów przedsię-
biorstwa, powinny być odpowiednio przygotowane z perspektywy procedury dzia-
łań innowacyjnych i monitorowania ich efektów. Przedsiębiorstwo powinno zwrócić 
szczególną uwagę na procesy: tworzenia nowych pomysłów, powracania do starych 
pomysłów przy zmianie uwarunkowań rynkowych, wspierania inicjatyw i odpowied-
nich kwalifikacji personelu (rozwoju umiejętności tworzenia nowych produktów/
usług, zarządzania procesami badawczymi, rynkowymi i produkcyjnymi). Poszuki-
wanie i wprowadzanie innowacji powinno być procesem ukierunkowanym na uzy-
skanie przewagi konkurencyjnej [Pomykalski 2010: 320, 332].

Na ile to możliwe, należy ocenić przed wprowadzeniem innowacji, czy będzie ona 
efektywna (przyniesie zwrot nakładów poniesionych na jej przygotowanie i wdroże-
nie). Efektywność w ujęciu ekonomicznym jest pojęciem określającym stopień re-
alizacji celów gospodarczych. Ocena efektywności podejmowanych działań opiera 
się na porównaniu nakładów i efektów działań gospodarczych [Podstawy ekonomii 
2005: 17; McConnell 1984:18-19]. W ocenie działalności gospodarczej przedsiębior-
stwa jako efekty przyjmuje się zwykle przychody z działalności gospodarczej, jako 
nakłady natomiast – koszty księgowe. Efektywność ocenia się z perspektywy różnicy 
między tymi wielkościami (różnica między przychodami i kosztami odzwierciedla 
poziom zysku lub straty ponoszonej przez przedsiębiorstwo) lub proporcji między 
nimi (iloraz przychodów i kosztów obrazuje rentowność działalności gospodarczej). 
Oceniając efektywność działań przedsiębiorstwa należy zysk i rentowność rozpatry-
wać jednocześnie z perspektywy krótkookresowej (za ostatni okres) i w ujęciu dłu-
gookresowym (perspektywy kreacji zysku w kolejnych latach), ponieważ można np. 
osiągnąć wysoką rentowność krótkookresową wyprzedając majątek (co ograniczy 
możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa). Bezwzględna wielkość zysku musi być 
natomiast odnoszona do skali działalności przedsiębiorstwa (inna jest ocena tego sa-
mego poziomu zysku w mały i dużym przedsiębiorstwie).

Powyższe ujęcie efektywności jest właściwe dla teorii ekonomii. Część autorów 
piszących o efektywności z perspektywy teorii zarządzania efektywność kojarzy ze 
skutecznością (stopieniem realizacji przyjętych celów) i sprawnością [Skowron-
-Mielnik 2009: 34-35]. Artykuł pisany jest z perspektywy teorii ekonomii, zgodnie 
z którą efektywność i skuteczność nie są pojęciami tożsamymi, ponieważ przedsię-
biorstwo może się wykazywać jednocześnie efektywnością i nieskutecznością albo 
skutecznością i nieefektywnością [Makro i mikroekonomia 2002: 258]. Z perspekty-
wy tematyki artykułu, jeśli przedsiębiorstwo jako cel przyjmie maksymalizację wdra-
żania rozwiązań innowacyjnych, przy braku odpowiedniego algorytmu postępowania 
uwzględniającego ich efektywność, może doprowadzić to do osiągnięcia celu (sku-
teczności), przy jednoczesnym zagrożeniu dalszej egzystencji przedsiębiorstwa (jeśli 
znacząca część innowacji nie będzie przekładała się na wzrost przychodów).

Efektywność innowacji z perspektywy przedsiębiorstwa
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3. CZYNNIKI DECYDUJĄCE 
O INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

I JEJ EFEKTYWNOŚCI
Zakres i kierunki działań innowacyjnych są pochodną wielu czynników, wśród 

których wymienia się zwykle: wielkość przedsiębiorstwa, nakłady ponoszone na 
działalność badawczo – rozwojową i inwestycyjną, branżę w jakiej prowadzona jest 
działalność gospodarcza, jakość kapitału ludzkiego jakim dysponuje dane przedsię-
biorstwo, skalę wymiany z zagranicą [Węgrzyn 2012: 617]. Czynniki decydujące  
o innowacyjności przedsiębiorstwa dzieli się na wewnętrzne (szeroko rozumiane za-
soby jakimi dysponuje przedsiębiorstwo) i zewnętrzne (warunki występujące w oto-
czeniu). Otoczenie dzieli się na bliższe (odbiorcy, dostawcy, konkurenci, instytucje 
tworzące nową wiedzę, instytucje wsparcia, infrastruktura dostępna w środowisku 
lokalnym i regionalnym) i dalsze (rozwiązania instytucjonalne, wsparcie przedsię-
wzięć innowacyjnych przez państwo, infrastruktura obejmująca czynniki wytwórcze, 
system edukacyjny itp.) [Lisowska, Starzyńska 2012: 303-304].

Działalność innowacyjna z perspektywy uwarunkowań wewnętrznych w głów-
nej mierze zależy od personelu (jakości kapitału ludzkiego), jakim dysponuje przed-
siębiorstwo. Wśród uwarunkowań wewnętrznych najczęściej wymienia się: proces 
zarządzania (w tym decyzje zarządcze dotyczące określenia profilu działalności, 
portfela produktowego, stosowanej technologii, kierunków działań rynkowych itd.), 
kwalifikacje pracowników i ich zaangażowanie w działania innowacyjne, zarządza-
nie wiedzą, kulturą organizacyjną, i umiejętności współpracy między pracownika-
mi wewnątrz przedsiębiorstwa oraz współpracy pracowników z kontrahentami ze-
wnętrznymi [Lisowska, Starzyńska 2012: 306].

Trzeba podkreślić, że w praktyce gospodarczej nie ma możliwości wykorzystania 
„najlepszego sposobu” zarządzania działaniami innowacyjnymi, gwarantującego ich 
efektywność. Przedsiębiorstwo może jednak dążyć do zwiększenia prawdopodobień-
stwa uzyskania efektywności innowacji, wykorzystując np. pięciofazowe podejście 
do procesu opracowywania i wdrażania innowacji. Kolejnymi fazami tego procesu są 
[Pomykalski 2010: 314-317]:

1. Przeprowadzenie analizy makrootoczenia i mikrootoczenia – zebranie informacji 
dotyczących potencjalnego popytu na innowacje (bazując na potrzebach klien-
tów, wynikach badań marketingowych, działaniach konkurentów).

2. Wybór projektów innowacji możliwych do realizacji z perspektywy zasobów, 
którymi przedsiębiorstwo dysponuje – wybór projektów innowacyjnych o naj-
większym prawdopodobieństwie uzyskania przewagi konkurencyjnej (bazując na 
informacjach pozyskanych w pierwszej fazie procesu).

Mariusz Zieliński
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3. Zapewnienie zasobów niezbędnych z perspektywy realizacji wybranych do wdro-
żenia innowacji – przede wszystkim uzupełnienie zasobów, w tym transfer nie-
zbędnej technologii.

4. Wdrożenie innowacji – doprowadzenie do wprowadzenia na rynek nowego pro-
duktu/usługi, albo wdrożenie wewnątrz organizacji nowego procesu/metody po-
stępowania.

5. Ocena innowacji przez pryzmat doświadczeń płynących z jej wprowadzenia.

Śledzenie efektywności procesów innowacyjnych wymaga odpowiedniego zor-
ganizowania procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Istotne jest zwłasz-
cza zapewnienie odpowiedniej łączności między wewnętrznymi decydentami (np. 
menedżerami liniowymi, dyrektorem ds. technologii) dystrybutorami i dostawcami. 
Pozwala to na uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej skutków działań innowacyj-
nych, a co za tym idzie, pozwala na zachowanie elastyczności procesów (umożliwia-
jąc wprowadzanie ewentualnych korekt w trakcie wdrażania innowacji), przekładając 
się na ich efektywność [Prahalad, Krishnan 2010: 153].

4. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

I JEJ EFEKTYWNOŚĆ

Dane dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw są dostęp-
ne dzięki publikacji przez Główny Urząd Statystyczny wyników badań opartych na 
standardowej międzynarodowej metodologii przedstawionej w podręczniku Oslo, 
cytowanym w części teoretycznej. Dla potrzeb opracowania wykorzystano publika-
cje dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2008–2010 oraz 
2010–2012. Sposób prowadzenia badań i dobór próby badawczej nieco się różnił 
– w latach 2008–2010 badaniu poddano wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe  
i usługowe zatrudniające powyżej 9 osób, w latach 2010–2012 przebadano wszystkie 
przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające powyżej 50 osób i reprezentacyjną pró-
bę przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających od 10 do 49 osób oraz reprezen-
tacyjną próbę przedsiębiorstw usługowych zatrudniających powyżej 9 osób. Sposób 
prezentacji danych także nieco się różnił, z tego powodu bezpośredniego porównania 
okresów dokonano jedynie w przypadku udziału w populacji przedsiębiorstw wdra-
żających podstawowe rodzaje innowacji. 

Dane dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji 
produktowych i procesowych, po przyjęciu kryteriów doboru próby zastosowanych 
w 2012 roku, prezentuje tabela 1.

Efektywność innowacji z perspektywy przedsiębiorstwa
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Tabela 1. Udział w próbie badawczej przedsiębiorstw wprowadzających 
innowacje produktowe i procesowe w latach 2006-2012

Cecha
Rok

2006* 2008 2009 2010 2011 2012
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych

Nowe lub istotnie ulepszone produkty 
dla przedsiębiorstwa

Nowe lub istotnie ulepszone produkty 
dla rynku

Nowe lub istotnie ulepszone procesy
Udział przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w przemyśle
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
usługowych

Nowe lub istotnie ulepszone usługi dla 
przedsiębiorstwa

Nowe lub istotnie ulepszone usługi dla 
rynku

Nowe lub istotnie ulepszone procesy 

23,7

16,1

7,8

19,7
13,5

21,2

13,2

7,2

17,2

21,4

15,6

9,4

17,2
12,4

16,1

10,7

6,5

12,8

18,1

12,7

7,0

13,8
10,6

14,0

8,0

4,4

10,7

17,1

12,1

6,8

12,8
11,3

12,8

7,9

4,3

10,0

16,1

11,2

6,1

12,4
8,9

11,6

6,4

3,4

9,0

16,5

11,2

5,6

12,4
11,1

12,4

7.0

3,4

9,1

*Brak danych za rok 2007

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, 
old.stat.gov.pl/gus/5840_4997_PLK_HTLM, s. 10 [dostęp 20.02.2014]

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zmniej-
szał się sukcesywnie od 2006 roku, dotyczyło to zarówno grupy przedsiębiorstw prze-
mysłowych jak i usługowych. Niewielki wzrost tego udziału, w stosunku do roku po-
przedniego, odnotowano jedynie w 2012 roku. Powyższe zmiany świadczą o tym, że 
przedsiębiorstwa reagują na zmiany koniunktury gospodarczej (sytuacji rynkowej), in-
westując w działania innowacyjne o ile spodziewają się zainteresowania ze strony ryn-
ku. Pogorszenie koniunktury skutkuje ograniczeniem działań o charakterze innowacyj-
nym. Zasada taka obowiązuje we wszystkich przekrojach innowacyjności produktowej 
i procesowej. Wyjątek stanowią produkty nowe lub istotnie ulepszone z perspektywy 
rynku w grupie przedsiębiorstw przemysłowych. W 2008 roku przedsiębiorstwa prze-
mysłowe wprowadzały więcej takich produktów niż w 2006 roku, natomiast kategoria 
ta jako jedyna w zestawieniu zmniejszała swój udział jeszcze w 2012 roku. Jest to 
prawdopodobnie efektem przesunięcia w czasie wdrażania zupełnie nowych generacji 
produktów, związanego z koniecznością ich projektowania, testowania i przygotowa-
nia do wprowadzania na rynek. Wszystkie pozostałe kategorie działań innowacyjnych  
w obszarze produktu i procesu objętych tabelą 1 w 2012 roku wykazywały wzrost 
udziału przedsiębiorstw je deklarujących, w stosunku do roku poprzedniego. 

Mariusz Zieliński
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Mniejsze wahania bezwzględne, przy braku jednoznacznej tendencji spadkowej 
wykazywał udział dochodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przed-
siębiorstwach przemysłowych. Różnica bezwzględna w analizowanym okresie mię-
dzy najwyższym i najniższym udziałem tej grupy przychodów wyniosła 4,6%, przy 
czym wzrosty udziału przychodów z innowacyjnych produktów wystąpiły w latach 
2010 i 2012. Udział dochodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w prze-
myśle jest co prawda znacząco niższy od sumy udziałów przedsiębiorstw przemysło-
wych deklarujących wprowadzanie innowacji produktowych z perspektywy rynku  
i samego przedsiębiorstwa, należy jednak pamiętać, że produkty innowacyjne znaj-
dują się w fazie wprowadzania (ewentualnie rozwoju), a najwyższe przychody i ren-
towność generować będą w kolejnych etapach cyklu życia. 

Zarówno w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych jak i usługowych znacznie 
częściej wprowadzane były nowe lub istotnie ulepszone produkty z perspektywy przed-
siębiorstwa niż z perspektywy rynku. Z jednej strony świadczy to, że polskie przedsię-
biorstwa nastawione są raczej na imitacje niż rzeczywiste innowacje, co może odbić się 
ujemnie na ich długookresowej konkurencyjności. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa 
wprowadzają rozwiązania sprawdzone przez konkurencję, ograniczając niebezpieczeń-
stwo utraty udziału w rynku, przy dużo mniejszym ryzyku braku akceptacji nowego 
produktu przez rynek (utrzymują konkurencyjność krótkookresową).

Tabela 2 obejmuje poza innowacjami produktowymi i procesowymi także in-
nowacje organizacyjne i marketingowe. Sposób prezentacji wyników badań na te-
mat działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przez GUS dla okresów 2008–2010  
i 2010–2012, pozwala na ich porównanie. Trzeba zaznaczyć, że ze względu na zmia-
nę sposobu doboru próby oraz powtórzenie tego samego 2010 roku w obu okresach 
badawczych, nie można wyciągać z porównania jednoznacznych wniosków, można 
natomiast wskazać na pewne tendencje.

Tabl. 2. Udział przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych według rodzajów wprowa-
dzanych innowacji w latach 2008-2010 i 2010-2012

Rodzaj innowacji Okres badań 2008-2010 Okres badań 2010-2012
p. przemysłowe p. usługowe p. przemysłowe p. usługowe

Produktowe
Procesowe

Organizacyjne
Marketingowe

12,1
12,9
13,0
13,5

7,9
10,0
15,2
15,5

11,2
12,4
10,3
10,2

7,0
9,1
10,5
11,1

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialalnosc_innowacyjna_2008-2010, s. 27, 34 [dostęp 
15.11.2012]; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, old.stat.
gov.pl/gus/5840_4997_PLK_HTLM, s. 41, 48, 54 [dostęp 20.02.2014]
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Jak można było zauważyć już na podstawie danych tabeli 1, częściej innowacje 
produktowe i procesowe wprowadzają przedsiębiorstwa przemysłowe niż usługowe. 
Należy podkreślić fakt, że w przypadku innowacji organizacyjnych i marketingo-
wych w zestawieniu dominują przedsiębiorstwa usługowe. Porównując okresy 2008-
2010 i 2010-2012, bardzo wyraźna jest tendencja malejąca udziału innowacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych we wszystkich przekrojach rodzajo-
wych innowacji. Potwierdza to założenie, że przy pogorszeniu warunków rynkowych 
przedsiębiorstwa ograniczają nakłady na działalność innowacyjną.

W okresie objętym analizą wyraźnie stabilniejsze są wskazania przedsiębiorstw 
dotyczące wprowadzania innowacji produktowych i procesowych. W przypadku in-
nowacji produktowych, między okresami badań udział przedsiębiorstw deklarujących 
ich wprowadzenie spadł o 0,9% w obu grupach przedsiębiorstw, deklaracje dotyczące 
innowacji procesowych złożyło o 0,5% mniej przedsiębiorstw przemysłowych i o 0,9% 
mniej przedsiębiorstw usługowych. Dużo większy spadek odnotowano w przypadku 
udziału przedsiębiorstw wprowadzających innowacje organizacyjne i marketingowe. 
Wyniósł on odpowiednio: w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych – 2,7% (in-
nowacje organizacyjne) i 3,3% (innowacje marketingowe), a w przypadku przedsię-
biorstw usługowych – 4,7% (innowacje organizacyjne) i 4,4% (innowacje marketin-
gowe). Różnica na korzyść pierwszego z okresów badania wynika prawdopodobnie  
z dostosowań, jakich przedsiębiorstwa musiały dokonać po 2008 roku na skutek kry-
zysu gospodarczego, który w Polsce w skali makroekonomicznej przyjął co prawda 
formę spowolnienia gospodarczego, w skali mikroekonomicznej jednak spadek przy-
chodów dotknął znaczną część działalności gospodarczej. Zmniejszenie skali innowa-
cji organizacyjnych i marketingowych w okresie 2010-2012 z jednej strony świadczy  
o uspokojeniu sytuacji rynkowej, z drugiej natomiast o pewnej stagnacji (w okresie 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego można spodziewać się wzrostu udziału w popu-
lacji przedsiębiorstw wprowadzających innowacje wszystkich rodzajów).

Wśród danych prezentowanych przez GUS w ramach publikacji „Działalność in-
nowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010” pojawiło się zestawienie dotyczące 
deklarowanego przez przedsiębiorstwa celu działalności innowacyjnej (patrz tabl. 3).

Tabl. 3. Cel działalności innowacyjnej według deklaracji przedsiębiorstw przemysłowych 
i usługowych w latach 2008-2010

Cel działalności innowacyjnej Udział procentowy deklaracji
p. przemysłowe p. usługowe

Zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług
Zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów

Wejście na nowe rynki lub zwiększenie udziału w rynku
Poprawa jakości wyrobów lub usług

Poprawa elastyczności produkcji

51,1
38,0
43,8
50,3
29,0

45,4
42,4
41,6
48,4
16,7

Mariusz Zieliński
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Zwiększenie zdolności produkcyjnych
Obniżka osobowych kosztów pracy przypadających na 

jednostkę produkcji
Obniżka materiałochłonności i energochłonności przypadają-

cych na jednostkę produkcji
Zmniejszenie szkodliwości dla środowiska

Poprawa BiHP

37,2
24,5

25,7

25,9
30,0

21,6
16,6

12,7

13,1
16,6

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialalnosc_innowacyjna_2008-2010, s. 70 [dostęp 15.11.2012];

W zestawieniu celów działalności innowacyjnej dla lat 2008-2010 dominują 
zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług oraz poprawa ich jakości, zajmując dwa 
pierwsze miejsca w hierarchii odpowiedzi przedsiębiorstw przemysłowych i usłu-
gowych. Świadczyć to może o celu strategicznym w postaci próby utrzymania się 
na rynku (utrzymania poziomu sprzedaży) w warunkach pogorszenia koniunktury. 
Trzecim co do istotności celem dla przedsiębiorstw produkcyjnych było obniżenie 
kosztów (ponad połowa wskazań, jeśli bierzemy pod uwagę sumę wskazań obniżki 
kosztów pracy, materiałów i energii). Kolejnymi co do istotności celami wprowadza-
nia innowacji okazały się: wejście na nowe rynki lub zwiększenie udziału w rynku 
oraz zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów (co także można kojarzyć z 
dążeniem do utrzymania poziomu sprzedaży). Najrzadziej wskazywano na: poprawę 
elastyczności produkcji, poprawę BiHP i zmniejszenie szkodliwości dla środowiska 
jako cele innowacji. 

W prezentacji danych z badań „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w la-
tach 2010-2012” brak odrębnego zestawienia dotyczącego celu podejmowania dzia-
łań innowacyjnych. Jako cele takie dla potrzeb opracowania przyjęto cele działalno-
ści przedsiębiorstwa deklarowane w podrozdziale „Strategie i przeszkody w realizacji 
celów przedsiębiorstwa” (patrz tabl. 4).

Tabl. 4. Cel działalności innowacyjnej według deklaracji przedsiębiorstw przemysłowych 
i usługowych w latach 2010-2012

Cel działalności innowacyjnej
Udział procentowy deklaracji

p. przemysłowe p. usługowe
Wzrost marży na sprzedaży

Obniżenie kosztów
Wzrost udziału w rynku

Wzrost przychodów ze sprzedaży

24,1
47,8
35,5
56,4

30,2
46,2
39,0
59,4

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, old.stat.gov.
pl/gus/5840_4997_PLK_HTLM, s. 112 [dostęp 20.02.2014]
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Spośród czterech wyodrębnionych celów działalności innowacyjnej zdecydowanie 
najczęściej wskazywano na wzrost przychodów ze sprzedaży a najrzadziej na wzrost 
marży na sprzedaży. Taka hierarchia wskazywać może na zmianę w priorytetach przed-
siębiorstw, w stosunku do poprzedniego okresu, charakterystyczną dla fazy depresji go-
spodarczej. Przede wszystkim przedsiębiorstwa starają się utrzymać płynność finansową 
(wskazanie na wzrost przychodów ze sprzedaży), możliwości poprawy rentowności szu-
kając w pierwszej kolejności w racjonalizacji kosztów, a dopiero potem w zwiększeniu 
udziału w rynku (pozostającym w stagnacji). W warunkach słabej koniunktury na ostat-
niej pozycji znalazły się możliwości wzrostu marży na sprzedaży, ze względu na ogra-
niczone możliwości finansowe nabywców, poszukujących tańszych źródeł zaopatrzenia.

Porównanie celów działań innowacyjnych deklarowanych przez przedsiębiorstwa 
w okresach 2008-2010 i 2010-2012 jest o tyle trudne, że w pierwszym z nich nie wyod-
rębniono jako osobnej kategorii wzrostu przychodów ze sprzedaży. Bardzo duży nacisk 
na utrzymanie pozycji rynkowej deklarowany w okresie 2008-2010 (znacznie prze-
kraczający wskazania dotyczące obniżki kosztów) zapewne w podtekście miał także 
uzyskanie wzrostu przychodów ze sprzedaży.

5. PODSUMOWANIE
Na podstawie analizy danych dotyczących działalności innowacyjnej przedsię-

biorstw w Polsce można stwierdzić, że udział przedsiębiorstw innowacyjnych w 
ogólnej liczbie przedsiębiorstw zmniejszał się sukcesywnie od 2006 roku (niewielki 
wzrost zanotowano w 2012 roku), co wskazuje, że przedsiębiorstwa reagują na zmia-
ny koniunktury gospodarczej, inwestując w innowacje przy lepszej koniunkturze i 
ograniczając je przy gorszej sytuacji rynkowej.

Innowacje produktowe i procesowe częściej wprowadzają przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, natomiast innowacje organizacyjne i marketingowe częściej wprowadzają 
przedsiębiorstwa usługowe. Zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe jak i usługowe 
znacznie częściej wprowadzają nowe lub istotnie ulepszone produkty z perspektywy 
przedsiębiorstwa (imitacje) niż z perspektywy rynku (rzeczywiste innowacje). 

Wśród celów działalności innowacyjnej dla lat 2008-2010 dominowały zwiększe-
nie asortymentu wyrobów lub usług oraz poprawa ich jakości, co świadczyć może o 
dążeniu do utrzymania się na rynku w warunkach pogorszenia koniunktury. Najrza-
dziej wskazywanymi celami podejmowania działań innowacyjnych były: poprawa 
elastyczności produkcji, poprawa BiHP i zmniejszenie szkodliwości dla środowiska. 
W latach 2010-2012 najczęściej wskazywano na wzrost przychodów ze sprzedaży 
a w drugiej kolejności na racjonalizację kosztów jako cele działań innowacyjnych. 
Wskazywać to może na zmianę w priorytetach przedsiębiorstw, na priorytety charak-
terystyczne dla fazy depresji gospodarczej.

Mariusz Zieliński
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Biorąc pod uwagę uzależnienie skali działań innowacyjnych od koniunktury go-
spodarczej i deklarowaną hierarchię celów działań innowacyjnych, można hipotezę 
postawioną we wstępie, że polskie przedsiębiorstwa podejmując działania innowa-
cyjne w pierwszej kolejności kierują się względami ekonomicznymi (oczekiwaną 
efektywnością innowacji), uznać za potwierdzoną.
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Małgorzata Król

DIAGNOZA WYBRANYCH ATRYBUTÓW 
ELASTYCZNOŚCI ZATRUDNIENIA

Streszczenie: Artykuł jest próbą diagnozy dwóch z czterech atrybutów elastyczności 
zatrudnienia, mianowicie czasu i kosztów: pozyskiwania pracowników, ich funkcjonowania  
w organizacji oraz derekrutacji. W analizie uwzględniono typową formę zatrudnienia (tj. umo-
wę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin) oraz różnorodne formy elastycz-
ne (umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin, umowę o pracę na 
czas określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, umowę na zastępstwo, umowę na 
czas wykonania określonej pracy, umowę na okres próbny, umowę zlecenia, umowę o dzie-
ło, umowę agencyjną, umowę o pracę nakładczą, pracę tymczasową, outsourcing oraz samo-
zatrudnienie). Diagnozy dokonano w oparciu o wyniki badań pierwotnych zrealizowanych  
w 2012 r. wśród 266 organizacji działających na terenie województwa śląskiego.

DIAGNOSIS OF THE SELECTED
EMPLOYMENT FLEXIBILITY ATTRIBUTES

Summary: This article presents a diagnosis two of four employment flexibility attributes, 
namely time and costs which refer to recruitment, functioning into organization and reduction 
process. The analysis is focused on the typical form of employment (open-ended employment 
contract for a full-time) as well as flexible forms of employment (open-ended employment con-
tract for a part-time, fixed-term contract for a full- and part-time, substitute work contract, task-
-related contract, probation contract, civil low contracts, home-based work contract, temporary 
help agency work, outsourcing and self-employed worker). Considerations are based on the 
primary source that was a diagnostic survey. It was realized in 2012 among 266 organizations 
operating in the Silesian Voivodeship.

Słowa kluczowe: elastyczność zatrudnienia, typowa forma zatrudnienia, elastyczne formy 
zatrudnienia, atrybuty elastyczności zatrudnienia. 
Keywords: employment flexibility, typical form of employment, flexible forms of employ-
ment, employment flexibility attributes.
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1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane atrybuty elastyczności zatrud-
nienia, mianowicie czas oraz koszty pozyskiwania pracowników, ich funkcjonowa-
nia w organizacji oraz derekrutacji. Wskazane atrybuty rozpatrzono w kontekście 
następujących wybranych form zatrudnienia: umowy o pracę na czas nieokreślony 
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy o pracę na czas określony  
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy na zastępstwo, umowy na 
czas wykonania określonej pracy, umowy na okres próbny, umowy zlecenia, umowy  
o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o pracę nakładczą, pracy tymczasowej, outso-
urcingu oraz samozatrudnienia.

Na potrzeby realizacji prezentowanego badania postawiono następujący problem 
badawczy: jak badane organizacje oceniają takie atrybuty elastycznych form zatrud-
nienia, jak: czas niezbędny na realizację procedur pozyskiwania i zwalniania, długość 
okresu świadczenia pracy, koszty pozyskiwania i zwalniania oraz koszty funkcjono-
wania pracownika w organizacji?

W odpowiedzi sformułowano hipotezę badawczą: z elastycznymi formami za-
trudnienia, szczególnie powstającymi w oparciu o inne regulacje niż kodeks pracy, 
wiąże się krótszy czas i niższe koszty pozyskiwania, krótki czas i niższe koszty zwią-
zane z funkcjonowaniem pracownika w organizacji, zwykle nie występuje też pro-
blem z ich zwalnianiem. Natomiast atrybuty te przybierają wartości najwyższe dla 
umowy o pracę na czas nieokreślony.

W artykule przyjęto empiryczną metodę badawczą. Wykorzystano pierwotne źró-
dło w postaci sondażu diagnostycznego jako metodę pozyskiwania danych. Narzę-
dzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety.

Badanie zrealizowano w okresie od stycznia do września 2012 roku. Próbę ba-
dawczą stanowiło 266 podmiotów funkcjonujących na terenie województwa śląskie-
go. Podmioty te były zróżnicowane pod względem wielkości, sektora własnościo-
wego, zasięgu działania, pochodzenia kapitału oraz liczby lat funkcjonowania na 
rynku. Na badaną próbę złożyło się 39 (14,3%) mikroorganizacji zatrudniających do 
9 pracowników, 115 (43,3%) małych podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób, 
77 (28,9%) średnich organizacji o poziomie zatrudnienia od 50 do 249 pracowni-
ków oraz 36 (13,5%) podmiotów dużych zatrudniających co najmniej 250 osób. Ze 
względu na przynależność do sektora własnościowego w próbie przeważały podmio-
ty prywatne – ich liczebność wyniosła 213 (80,1%), natomiast podmiotów sektora 
publicznego w badaniu wzięło udział tylko 53 (19,9%). Wśród badanych podmiotów 
62 (23,3%) zadeklarowały lokalny zasięg działania, 73 (27,4%) – zasięg regionalny, 
52 (19,6%) – krajowy, 70 (26,3%) – międzynarodowy, a 9 (3,4%) – światowy. W ba-
danej próbie liczebnie dominowały organizacje z wyłącznie polskim kapitałem, było 
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ich 208 (78,2%). Znacznie mniej wzięło udział w badaniu podmiotów z kapitałem 
mieszanym – 27 (10,1%) oraz zagranicznym – 31 (11,7%). Pod względem liczby 
lat funkcjonowania na rynku w badanej próbie dominowały liczebnie organizacje 
działające ponad 15 lat – 162 podmioty (60,9%). Okres funkcjonowania pozostałych 
badanych podmiotów nie przekraczał 15 lat. Na tą grupę składały się 53 (19,9%) 
podmioty działające na rynku od 11 do 15 lat, 32 (12,0%) podmioty funkcjonujące od 
6 do 10 lat oraz 19 (7,2%) podmiotów, których okres działania nie przekroczył 5 lat.

2. ATRYBUTY ELASTYCZNOŚCI
Badanie i analizę elastyczności, w tym elastyczności zatrudnienia prowadzić 

można przez pryzmat jej atrybutów. W literaturze wskazuje się cztery podstawowe 
atrybuty elastyczności, tj.[Kasiewicz, Ormińska, Rogowski, Urban 2009: 81-85]:

 –  czas,
 –  koszt,
 –  jakość,
 –  głębokość (zakres).

Transformując wskazane atrybuty na obszar rodzajowej struktury zatrudnienia, 
czyli odnoszącej się do wymiaru czasu pracy pracownika, podstawy prawnej zawar-
tej umowy oraz okresu zatrudnienia w danym podmiocie [Pawlak 2011: 149] można 
wykorzystać je do oceny elastyczności zatrudnienia w organizacji.

W tym przypadku czas rozumieć można nie tylko jako czas reakcji i rozpatrywać 
w kontekście tempa dostosowywania stanu i struktury zatrudnienia do zmieniających 
się potrzeb zatrudnieniowych organizacji. Opisując ten atrybut należy uwzględnić 
zarówno czas, jaki jest związany z pozyskiwaniem i zwalnianiem pracowników, jak 
również długość okresu świadczenia pracy w ramach poszczególnych form. Z kolei 
koszty odnoszą się do wydatków organizacji związanych z zatrudnianiem pracowni-
ków w ramach poszczególnych elastycznych form. Wyodrębnić można trzy rodzaje 
takich kosztów, mianowicie koszty ponoszone na realizację procedury pozyskiwania 
pracowników, na ich utrzymanie w organizacji oraz związane z procesem derekrutacji.

Jakości przypisać można różne wymiary kapitału ludzkiego. Mogą to być m.in.: 
kompetencje zawodowe, doświadczenie zawodowe, wydajność pracy, staranność jej 
wykonywania, motywacja do pracy, skłonność do rozwoju zawodowego oraz lojalność 
pracownicza. Natomiast głębokość może zostać opisana poprzez zakres zastosowania 
elastycznych form zatrudnienia. Można tego dokonać wykorzystując wskaźniki rodza-
jowej struktury zatrudnienia ogółem, szczegółowej rodzajowej struktury zatrudnienia 
oraz struktury zatrudnienia w ramach form elastycznych [Król 2011: 232-236].

W niniejszym opracowaniu dokonana zostanie diagnoza dwóch spośród czterech 
wyróżnionych atrybutów elastyczności, tj. czasu i kosztów pozyskiwania pracow-
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ników, ich funkcjonowania w organizacji oraz derekrutacji w odniesieniu do wy-
branych form zatrudnienia. W nawiązaniu do sformułowanej we wstępie hipotezy 
badawczej, na podstawie analizy cech poszczególnych form zatrudnienia wstępnie 
przyjęto, że rozpatrywane atrybuty kształtują się w przypadku poszczególnych form 
zatrudnienia tak, jak przedstawiono w tabl. 1.

Tabela 1. Czas i koszty pozyskiwania pracowników, świadczenia pracy oraz derekrutacji 
dla wybranych form zatrudnienia
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Źródło: Tabela stanowi rozszerzenie tabeli zawartej w książce: M. Król: Elastyczność  
zatrudnienia w organizacji. CeDeWu.pl, Warszawa 2014, s. 135.
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CZAS TRWANIA 
PROCEDURY POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW

Diagnozując czas, jaki organizacja musi przeznaczyć na procedurę pozyskiwania 
pracowników, których zamierza zatrudnić w ramach poszczególnych form, respon-
denci mogli oznaczyć go jako: bardzo długi, długi, średni, krótki, bardzo krótki, bądź 
uznać, że w pewnych sytuacjach pozyskują pracownika natychmiast.

Z analizy struktury odpowiedzi respondentów wynika, że jako najdłuższy oceniali 
oni czas pozyskiwania pracowników, których zamierzają zatrudnić w ramach większości 
umów zawieranych w oparciu o regulacje kodeksu pracy. Dla takich form, jak: telepraca, 
umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym i w niepełnym wymiarze godzin oraz 
umowa o pracę na czas określony w pełnym i w niepełnym wymiarze godzin czas pozy-
skiwania pracowników oceniany był przez około 80% respondentów jako co najmniej 
średni. W przypadku wymienionych form najwyższy odsetek respondentów ocenił go 
jako długi lub bardzo długi. Inaczej czas trwania procedury pozyskiwania oceniany był 
dla pozostałych umów terminowych, tj. umowy na okres próbny, umowy na zastępstwo 
i umowy na czas wykonania określonej pracy. Tu dominowała ocena, że czas realizacji 
omawianej procedury jest „średni” (dla umów na okres próbny, oraz dla umów na za-
stępstwo) bądź bardzo krótki (dla umów na czas wykonania określonej pracy).

Jako średni lub długi został oceniony proces pozyskiwania w przypadku samoza-
trudnienia. Taka ocena wynikać może z faktu, że współpraca z samozatrudnionymi 
ma zwykle długookresowy charakter.

Czas pozyskiwania osób, które organizacja zamierzała zatrudnić w oparciu  
o regulacje cywilnoprawne oceniany był najczęściej jako średni i krótki (dla umów 
zlecenia i umów o dzieło) bądź jako średni i długi (dla umowy agencyjnej). Różnica  
w ocenie czasu trwania procedury pozyskiwania między umową zleceniem i umo-
wą o dzieło, a umową agencyjną może wynikać z ich odmiennego charakteru. Dwie 
pierwsze zawierane są zwykle na krótki czas i łatwo je wypowiedzieć. Umowa agen-
cyjna może być natomiast ograniczona lub nieograniczona w czasie, a także trudniej 
ją rozwiązać, dlatego prawdopodobnie organizacje w jej przypadku poświęcają wię-
cej czasu i uwagi na pozyskanie odpowiedniego pracownika.

Najbardziej jednoznacznie oceniony został czas pozyskiwania pracowników  
w przypadku pracy nakładczej, gdyż aż 3/4 respondentów stosujących tą formę za-
trudnienia oceniła go jako średni, a 1/4 jako krótki.

Stosowanie pracy tymczasowej, a także outsourcingu pozwalało, co wynika z od-
powiedzi respondentów, na najszybsze pozyskanie pracowników. 85% respondentów 
określiło czas pozyskiwania pracowników tymczasowych jako co najwyżej bardzo 
krótki, a ponad 75% oceniło czas pozyskiwania za pośrednictwem outsourcingu jako 
co najwyżej średni. Takie oceny mogą być uwarunkowane przeniesieniem procedury 
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pozyskiwania pracowników na innym podmiot, odpowiednio agencję pracy tymcza-
sowej i firmę outsourcingową.

Zestawienie struktury odpowiedzi respondentów odnoszących się do czasu trwa-
nia procedury pozyskiwania przedstawiono w tabl. 2.

Tabela 2. Czas trwania procedury pozyskiwania pracowników

Odp. A B C D E F G H I J K L M N O

0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 11,1 4,3

1 3,4 6,2 1,9 0,8 2,2 4,4 7,1 0 9 13,7 0 0 72,5 44,4 2,1

2 10,1 13,9 14,8 14,2 16,5 13,1 42,9 8,3 38,3 27,5 18,2 25 10 20,4 2,1

3 31,9 29,2 39,3 41,7 57,1 47,8 39,3 33,3 45,1 43,1 54,5 75 2,5 18,5 55,3

4 35,7 26,1 31,1 34,6 23,1 21,7 10,7 41,7 6,8 13,7 27,3 0 2,5 5,6 31,9

5 18,9 23,1 12,9 8,7 1,1 13,0 0 16,7 0,8 2,0 0 0 0 0 4,3

Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Czas pozyskiwania: 5 – bardzo długi; 4 – długi; 3 – średni; 2 – krótki; 1 – bardzo krótki; 
0 – natychmiast.
Symbole umów w tab. 2 i 4–9: A – Umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wy-
miarze godzin; B – Umowa o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin; 
C – Umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze godzin; D – Umowa o pracę na 
czas określony w niepełnym wymiarze godzin; E – Umowa na okres próbny; F – Umowa 
na zastępstwo; G – Umowa na czas wykonania określonej pracy; H – Telepraca; I – Umo-
wa zlecenia; J – Umowa o dzieło; K – Umowa agencyjna; L – Umowa o pracę nakładczą; 
M – Praca tymczasowa; N – Outsourcing; O – Samozatrudnienie.

Źródło: Opracowanie własne.

4. OKRES ŚWIADCZENIA PRACY
Okres świadczenia pracy w ramach poszczególnych form zatrudnienia wynika  

w wysokim stopniu z ich specyfiki. Konsekwencją tego jest dokonana przez respon-
dentów ocena.

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin 
95%, a w niepełnym wymiarze godzin 75% respondentów uznało, że okres świadcze-
nia pracy w ramach tych form jest co najmniej długi. Można zatem domniemywać, 
że wymiar czasu pracy wpływał na czas trwania umowy. W odniesieniu do umów 
na czas określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin z jednej strony zmniej-
szył się odsetek opinii wskazujących, że okres świadczenia pracy jest bardzo długi,  
a równocześnie pojawiły się oceny, że jest bardzo krótki. Długość okresu świadcze-
nia pracy w ramach telepracy respondenci oceniali najczęściej jako średni bądź długi. 
Ze względu na swoją specyfikę i cel zawierania umowy odmiennie ocenione zosta-
ły okresy świadczenia pracy przez pracowników zatrudnionych w ramach umów na 
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okres próbny, umów na zastępstwo oraz umów na czas wykonania określonej pracy. 
Długość świadczenia pracy dla tych form oceniana była jako średnia, krótka bądź 
bardzo krótka.

Tabela 3. Długość okresu świadczenia pracy przez pracowników na rzecz organizacji

Odp. A B C D E F G H I J K L M N O

1 0 0 0,5 2,3 40,9 12 18,5 0 15,8 14,3 0 0 47,5 1,9 2,1

2 0 1,6 2,9 13,2 44,3 60 37,1 0 41,3 38,8 0 25 32,5 18,9 6,2

3 5,3 23,8 31,1 41,1 14,8 28 44,4 61,5 39,1 38,8 81,8 62,5 20 54,7 41,7

4 30,0 30,2 50,2 38,0 0 0 0 38,5 3,8 8,1 18,2 12,5 0 17,0 41,7

5 64,7 44,4 15,3 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 8,3

Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Okres świadczenia pracy: 5 – bardzo długi; 4 – długi; 3 – średni; 2 – krótki; 1 – bardzo 
krótki.

Źródło: Opracowanie własne.

Zbliżone były oceny respondentów wobec dwóch z trzech umów cywilnopraw-
nych, tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło. W przypadku obu tych form respondenci 
najczęściej określali okres świadczenia pracy jako średni lub krótki. Inny charakter, 
jeżeli chodzi o okres świadczenia pracy mają umowy agencyjne. W ich ocenie domi-
nowały wskazanie „średni”, a jako drugie występowało wskazanie „długi”. Różnice 
te zdeterminowane są czynnikami prawnymi regulującymi czas trwania i sposób roz-
wiązywania tych umów.

Tabela 4. Średni czas świadczenia pracy przez pracownika na rzecz organizacji
Odp. A B C D E F G H I J K L M N O

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 6,4 0 0 2,9 0 0
2 0 0 0,5 1,6 1,2 0 4,4 0 4,6 8,5 0 0 5,7 0 0
3 0 0 1,0 0 2,3 10 0 12,5 7,6 2,1 12,5 20 28,6 0 0
4 0 1,6 1,0 3,3 96,5 20 26,1 0 10,7 14,9 0 0 17,1 0 0
5 0 3,3 2,4 3,3 0 40 56,5 0 34,4 27,7 0 0 17,1 14,6 2,3
6 1,0 3,3 2,4 8,9 0 25 8,6 12,5 22,9 12,8 37,5 40 28,6 12,5 13,6
7 0,5 3,3 3,8 8,9 0 5 0 0 6,9 8,5 12,5 20 0 18,7 13,6
8 6,8 8,2 25,5 39,0 0 0 4,4 62,5 9,9 14,9 0 20 0 35,4 34,1
9 11,6 22,9 38,9 26,8 0 0 0 12,5 1,5 4,2 37,5 0 0 12,5 18,2
10 80,1 57,4 24,5 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 18,2
Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Średni czas świadczenia pracy: 1 – 1 tydzień; 2 – 1 miesiąc; 3 – 2 miesiące; 4 – 3 miesiące; 
5 – 6 miesięcy; 6 – 12 miesięcy; 7 - 1,5 roku; 8 – 2 lata; 9 – 5 lat; 10 – pow. 5 lat.

Źródło: Opracowanie własne.
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W ocenie okresu świadczenia pracy w przypadku pracy nakładczej wskazywano, 
że jest on przede wszystkim średni, ale występowały również wskazania „krótki”  
i „długi”. Pracownicy tymczasowi świadczyli pracę na rzecz organizacji co najwyżej 
przez średni okres, przy czym najczęstszym wskazaniem w odniesieniu do tej formy 
był okres krótki. Oceny wobec outsourcingu i samozatrudnienia mieściły się w całej 
założonej skali, z tym że w pierwszym przypadku dominowało wskazanie „średni”, 
natomiast w drugim „średni” i „długi”. Zestawienie struktury odpowiedzi responden-
tów odnoszących się do długości okresu świadczenia pracy przedstawiono w tabl. 4.

Powyższą ocenę potwierdzają deklarowane przez respondentów okresy świad-
czenia pracy przez osoby zatrudnione w ramach poszczególnych form wyrażone  
w tygodniach, miesiącach lub latach (zob. tabl. 4 i 5).

Tabela 5. Okresy świadczenia pracy w ramach poszczególnych form zatrudnienia w bada-
nych organizacjach

Forma zatrudnienia Najczęściej wskazywany 
okres świadczenia pracy

Okresy nie wskazywane 
przez respondentów

Umowa o pracę na czas nieokreślony 
w pełnym wymiarze godzin powyżej 5 lat do 6 miesięcy

Umowa o pracę na czas nieokreślony 
w niepełnym wymiarze godzin powyżej 5 lat do 2 miesięcy

Umowa o pracę na czas określony 
w pełnym wymiarze godzin 5 lat 1 tydzień

Umowa o pracę na czas określony 
w niepełnym wymiarze godzin 2 lata 1 tydzień

2 miesiące

Umowa na okres próbny 3 miesiące 1 tydzień
od 6 miesięcy

Umowa na zastępstwo 6 miesięcy do 1 miesiąca
od 2 lat

Umowa na czas wykonania 
określonej pracy 6 miesięcy

1 tydzień
2 miesiące

1,5 roku
od 5 lat

Telepraca 2 lata

do 1 miesiąca
3 i 6 miesięcy

1,5 roku
powyżej 5 lat

Umowa zlecenie 6 miesięcy powyżej 5 lat
Umowa o dzieło 6 miesięcy powyżej 5 lat

Umowa agencyjna 12 miesięcy

do 1 miesiąca
3 i 6 miesięcy

2 lata
powyżej 5 lat

Umowa o pracę nakładczą 12 miesięcy
do 1 miesiąca
3 i 6 miesięcy

od 5 lat

Praca tymczasowa 2 miesiące
12 miesięcy od 1,5 roku

Outsourcing 2 lata do 3 miesięcy
Samozatrudnienie 2 lata do 3 miesięcy

Źródło: Opracowanie własne.

Małgorzata Król



29

5. CZAS TRWANIA PROCEDURY DEREKRUTACJI

Czas trwania procedury derekrutacji uwarunkowany jest w dużej mierze czyn-
nikami o charakterze obiektywnym, wynikającymi z regulacji prawnych. Nie dziwi 
zatem, że w ocenie respondentów najdłuższy czas związany z procedurą derekruta-
cji przypisany został umowom o pracę na czas nieokreślony w pełnym i w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy. Ocena umów na czas określony była pod tym względem 
wyraźnie odmienna. Dominowały oceny „krótki” i „bardzo krótki”, gdyż umowy te  
w przeciwieństwie do umów na czas nieokreślony, ulegają rozwiązaniu z upływem 
czasu, na który zostały zawarte, a także w określonych sytuacjach mogą zostać roz-
wiązane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W zróżnicowany sposób responden-
ci ocenili czas derekrutacji w przypadku telepracy. W ocenie dominowało wprawdzie 
wskazanie „długi”, jednak stosunkowo wysoki odsetek wskazań odnosił się również 
do ocen: „średni”, „krótki”, a nawet „bardzo krótki”. Ponad połowa respondentów 
ustosunkowujących się do czasu derekrutacji dla umów na okres próbny i na czas 
wykonania określonej pracy uznała, że zwolnienie następuje natychmiast, a dalszych 
ponad ¼, że w bardzo krótkim czasie. W zbliżony sposób czas derekrutacji oceniono 
w przypadku umowy na zastępstwo.

Natychmiastową możliwość rozstania z osobą wykonującą pracę dostrzegli respon-
denci także w sytuacji stosowania umów zlecenia, umów o dzieło, pracy tymczasowej 
oraz outsourcingu. Czas realizacji procedury derekrutacji w przypadku umowy agen-
cyjnej i pracy nakładczej najczęściej oceniany był jako „krótki” lub „średni”. Rozsta-
wanie się organizacji z osobą świadczącą usługę pracy w formie samozatrudnienia 
oceniane było najczęściej jako bardzo krótkie, bądź jako natychmiastowe lub krótkie.

Zestawienie struktury odpowiedzi respondentów odnoszących się do czasu trwa-
nia procedury derekrutacji przedstawiono w tabl. 6.

Tabela 6. Czas trwania procedury zwalniania pracowników

Odp. A B C D E F G H I J K L M N O
0 0 0 1,0 1,6 62,6 41,7 61,5 0 60,6 60 0 0 65 52,8 18,8
1 0 3,2 41,6 50,4 23,1 45,8 27 14,3 33,3 28 8,3 12,5 27,5 34 52,1
2 3,4 9,7 38,3 34,6 12,1 12,5 11,5 21,4 4,6 10 58,4 62,5 7,5 7,5 18,8
3 6,8 12,9 16,7 12,6 2,2 0 0 28,6 1,5 2 33,3 25 0 5,7 8,2
4 41,8 40,3 2,4 0,8 0 0 0 35,7 0 0 0 0 0 0 0
5 48,0 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1
Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Czas derekrutacji: 5 – bardzo długi; 4 – długi; 3 – średni; 2 – krótki; 1 – bardzo krótki; 
0 – natychmiast.

Źródło: Opracowanie własne.
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6. KOSZTY POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW
Diagnoza kosztów pozyskiwania pracowników wskazuje, że forma w ramach 

której organizacja planuje zatrudnić nową osobę tylko w niedużym stopniu różnicuje 
postrzeganie ich poziomu przez respondentów. Dominujące wskazania dla poszcze-
gólnych badanych form mieściły się w przedziale wysokie – niskie, przy niewielkim 
udziale wskazań pozostałych (czyli „bardzo wysokie”, „bardzo niskie” i „brak”). 
Zauważyć można jednak, że dla umów o pracę zawieranych zarówno na czas nie-
określony, jak i określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz dla umów 
na okres próbny, telepracy oraz samozatrudnienia dominującym wskazaniem były 
koszty średnie i wysokie.

Zdaniem respondentów na nieco niższym poziomie kształtują się koszty pozyski-
wania pracowników w przypadku umów na zastępstwo, umów na czas wykonania 
określonej pracy, wszystkich umów cywilnoprawnych oraz pracy nakładczej. Dla 
tych form były one najczęściej ocenione jako niskie i średnie. W przypadku outsour-
cingu koszty pozyskiwania najczęściej oceniano jako niskie.

Z pozyskanych danych wynika, że respondenci jako najniższe postrzegają koszty 
pozyskiwania pracowników tymczasowych. W porównaniu z pozostałymi formami 
udzielono najwięcej odpowiedzi, że są one bardzo niskie i niskie. 

Zestawienie struktury odpowiedzi respondentów odnoszących się do kosztów po-
zyskiwania pracowników przedstawiono w tabl. 7.

Tabela 7. Koszty pozyskiwania pracowników

Odp. A B C D E F G H I J K L M N O
0 2,4 4,8 1,9 2,4 2,2 8,3 3,7 7,1 2,3 5,8 0 0 5 11,3 4,2
1 1,0 0 1,0 0 3,3 0 14,8 0 7,5 15,4 0 0 37,5 18,9 4,2
2 9,6 12,7 11 11,0 5,5 20,8 22,2 14,3 38,3 30,8 33,3 50 50 52,8 18,7
3 31,9 27,0 38,3 39,4 42,9 54,2 59,3 42,9 47,4 38,4 66,7 50 7,5 15,1 39,6
4 42,5 34,9 39,2 38,6 41,8 12,5 0 28,6 3,8 9,6 0 0 0 1,9 29,1
5 12,6 20,6 8,6 8,6 4,3 4,2 0 7,1 0,7 0 0 0 0 0 4,2

Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Koszty pozyskiwania: 5 – bardzo wysokie; 4 – wysokie; 3 – średnie; 2 – niskie; 1 – bardzo 
niskie; 0 – brak.
Źródło: Opracowanie własne.

7. KOSZTY FUNKCJONOWANIA PRACOWNIKÓW 
W ORGANIZACJI

Rozkład odpowiedzi oceniających koszty funkcjonowania pracowników  
w organizacji wyraźnie pokazuje różnice w ich poziomie dla poszczególnych form 
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zatrudnienia. W przypadku żadnej z umów o pracę zawieranych w oparciu o regu-
lacje kodeksu pracy, z wyłączeniem telepracy, nie oceniono kosztów funkcjono-
wania pracowników jako bardzo niskich. Co więcej, w ocenie umów o pracę na 
czas nieokreślony i określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin dominowała 
odpowiedź, że są one wysokie. Drugim wskazaniem dla umów na czas nieokreślo-
ny w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy było, że są one bardzo wysokie, 
natomiast dla umów na czas określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, że 
są średnie. Z umowami terminowymi oraz z umową agencyjną respondenci najczę-
ściej łączyli średnie koszty funkcjonowania pracowników. Ocena kosztów funkcjo-
nowania pracowników w organizacji w stosunku do umów o pracę na relatywnie 
wysokim poziomie wynikać może z dwóch powodów, mianowicie występujących 
dodatkowych obciążeń pracodawcy z tytułu świadczeń pracowniczych oraz zorga-
nizowania i utrzymania stanowiska pracy.

Jako niskie najczęściej oceniane były koszty funkcjonowania pracowników dla 
telepracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło, pracy tymczasowej, outsourcingu  
i samozatrudnienia. Koszty funkcjonowania pracownika w ramach pracy nakład-
czej najczęściej oceniano jako bardzo niskie. Równocześnie w odniesieniu do umo-
wy na okres próbny, umowy na czas wykonania określonej pracy, telepracy, umów 
cywilnoprawnych, pracy nakładczej, pracy tymczasowej, outsourcingu i samoza-
trudnienia żaden respondent nie wskazał, że koszty te są bardzo wysokie.

Zestawienie struktury odpowiedzi respondentów odnoszących się do kosztów 
funkcjonowania pracowników w organizacji przedstawiono w tabl. 8.

Tabela 8. Koszty funkcjonowania pracownika w organizacji

Odp. A B C D E F G H I J K L M N O

1 0 0 0 0 0 0 0 7,7 8,2 11,5 9,1 50 22,5 17,0 16,6

2 1 3,2 1 2,4 16,5 12 19,2 46,1 55,2 53,8 27,3 25 62,5 56,6 54,2

3 6,7 14,3 22 32,5 61,5 76 77 38,5 35,1 30,8 54,5 12,5 15 22,6 25

4 62,3 55,5 67 58,7 22,0 8 3,8 7,7 1,5 3,9 9,1 12,5 0 3,8 4,2

5 30 27 10 6,4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Koszty funkcjonowania:5 – bardzo wysokie; 4 – wysokie; 3 – średnie; 2 – niskie; 1 – bar-
dzo niskie.

Źródło: Opracowanie własne.

Diagnoza wybranych atrybutów elastyczności zatrudnienia



32

KOSZTY ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW

Podobnie jak czas trwania procedury derekrutacyjnej, tak też jej koszty są uwa-
runkowane prawnie. Znalazło to wyraz w opiniach respondentów, którzy koszty 
wiązali wyraźnie ze zwalnianiem pracowników zatrudnionych w ramach umów  
o pracę na czas nieokreślony. W przypadku tego rodzaju umów dominowało wska-
zanie, że koszty derekrutacji są wysokie, a nawet bardzo wysokie. Jako średnie 
respondenci najczęściej ocenili koszty derekrutacji osób zatrudnionych na podsta-
wie umów agencyjnych, równocześnie żaden z respondentów nie wybrał oceny 
„bardzo wysokie”, „wysokie” oraz „brak”. Na poziomie bardzo niskim i niskim 
oceniali respondenci koszty derekrutacji pracowników zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę na czas określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz 
umowy o pracę nakładczą. Koszty związane z derekrutacją w ramach pozostałych 
form najczęściej postrzegane były jako niewystępujące. W największym stopniu 
dotyczyło to pracy tymczasowej oraz outsourcingu. Oznacza to, że wyższe koszty 
derekrutacji wskazywane były w przypadku umów, których rozwiązanie wiązało 
się z wypłatą odprawy lub okresem wypowiedzenia, który sprawiał, że organizacja 
musiała ponosić koszty zatrudnienia osoby, która była już zbędna.

Zestawienie struktury odpowiedzi respondentów odnoszących się do kosztów de-
rekrutacji przedstawiono w tabl. 9.

Tabela 9. Koszty zwalniania pracowników

Odp. A B C D E F G H I J K L M N O

0 0 0 13,4 15,1 67,4 54,2 50 26,7 68,2 65,4 0 11,1 85 79,3 57,5

1 0,5 3,1 37,3 37,3 14,6 25 23,1 20 21,9 23,1 27,3 44,5 7,5 9,4 34,0

2 2,9 7,8 30,6 30,9 6,7 12,5 23,1 13,3 6,1 3,8 54,5 22,2 5 9,4 4,3

3 10,2 17,2 13,9 12,7 6,7 8,3 3,8 13,3 2,3 3,8 18,2 22,2 2,5 1,9 2,1

4 64,7 56,3 4,8 4,0 4,6 0 0 20 1,5 3,9 0 0 0 0 2,1

5 21,7 15,6 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0

Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Koszty derekrutacji: 5 – bardzo wysokie; 4 – wysokie; 3 – średnie; 2 – niskie; 1 – bardzo 
niskie; 0 – brak.

Źródło: Opracowanie własne.
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ZAKOŃCZENIE

Ocena poszczególnych atrybutów elastyczności zatrudnienia jest zróżnicowana. 
W ocenie czasu, jaki jest niezbędny na realizację procedury pozyskiwania występują 
pewne różnice, wynikające m.in. z tego, na jak długi okres organizacja zamierza za-
trudnić pracownika. Czas pozyskiwania oceniano jako najdłuższy dla umów o pracę. 
Procedura przebiega najkrócej, gdy pozyskiwanie pracowników realizuje inny pod-
miot, czyli przy zastosowaniu pracy tymczasowej i outsourcingu.

W przypadku wielu form elastycznych okres świadczenia pracy oceniany był jako 
krótki. Taka ocena szczególnie obejmowała umowę na okres próbny, umowę na za-
stępstwo, umowę na czas wykonania określonej pracy, umowę zlecenia, umowę o 
dzieło i pracę tymczasową.

Czas realizacji procedury derekrutacji oceniany był w zróżnicowany sposób dla 
poszczególnych form zatrudnienia, co wynika z uwarunkowań prawnych. Wykaza-
no, że jest on najdłuższy w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli 
umowy typowej. Natomiast czas trwania procedury derekrutacji dla poszczególnych 
form elastycznych oceniany był jako krótki, bądź nie występujący z uwagi na to, że 
umowa (chodzi nie tylko o umowę o pracę) zawierana była na określony czas lub na 
czas wykonania określonej pracy.

W sytuacji, gdy organizacja sama realizuje procedurę pozyskiwania jej koszty 
oceniano na zbliżonym poziomie bez względu na elastyczną formę zatrudnienia,  
w ramach której zatrudniano pracownika. Różnice w wysokości kosztów pozyskiwa-
nia wskazywano głównie pomiędzy formą typową a formami elastycznymi oraz po-
między pozyskiwaniem bezpośrednio przez organizację a pozyskiwaniem pośrednim 
(np. praca tymczasowa, outsourcing).

Koszty funkcjonowania pracownika w organizacji zostały ocenione na różnym 
poziomie ze względu na stosowaną formę zatrudnienia. Jako najwyższe uznano 
koszty w przypadku umów zawieranych w oparciu o regulacje kodeksu pracy, choć  
i one były zróżnicowane. Niższe koszty funkcjonowania pracownika identyfikowane 
były dla form elastycznych, których podstawa prawna jest inna niż kodeks pracy, 
gdy pracownik formalnie zatrudniony jest przez podmiot zewnętrzny oraz gdy praca 
wykonywana jest poza siedzibą organizacji.

Najwyższe koszty derekrutacji stwierdzono w przypadku umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Derekrutacji osób wykonujących pracę w ramach form elastycznych 
respondenci przypisywali koszty niskie, bardzo niskie lub ich brak. Brak kosztów de-
rekrutacji dostrzegano głównie w odniesieniu do pracy tymczasowej i outsourcingu.

Przeprowadzona analiza pozwoliła pozytywnie zweryfikować sformułowaną we 
wstępie hipotezę badawczą.
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REKRUTACJA I SELEKCJA PERSONELU 
W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Streszczenie: Artykuł dotyczy procesów rekrutacji i selekcji prowadzonych w małych 
przedsiębiorstwach. Podstawowym celem artykułu jest prezentacja narzędzi wykorzysty-
wanych przez małe przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji i selekcji. Hipotezą artykułu jest 
twierdzenie, że małe przedsiębiorstwa stosują najprostsze i najtańsze instrumenty pozyskania 
pracowników. Do weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych na próbie 10 warsztatów napraw samochodowych.

RECRUITMENT AND SELECTION OF STAFF IN SMALL ENTERPRISES 

Summary. Article applies to recruitment and selection processes conducted in small en-
terprises. The main aim of this article is to present the tools used by small enterprises in the 
areas of recruitment and selection. The hypothesis of the article is the claim that small enter-
prises use the simplest and cheapest instruments of obtaining staff. To verify the hypothesis 
based on the results of surveys conducted on a sample of 10 car repair shops.

Słowa kluczowe: ZZL, rekrutacja, selekcja, małe przedsiębiorstwo. 
Keywords: HRM, recruitment, selection of staff, small enterprise.

1. WPROWADZENIE
Rekrutacja i selekcja są podstawowymi elementami procesu pozyskiwania perso-

nelu. Od ich przygotowania i przeprowadzenia zależy jakość personelu wchodzącego 
do organizacji. Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji szereg metod i narzędzi rekrutacji 
i selekcji, spośród których wybiera te, które pozwalają skutecznie obsadzić wakujące 
stanowiska pracy. Przedmiotem artykułu jest proces pozyskiwania personelu przez 
małe przedsiębiorstwa. Hipotezą jest twierdzenie, że małe przedsiębiorstwa stosu-
ją najprostsze i najtańsze instrumenty pozyskania pracowników. Do weryfikacji po-
stawionej hipotezy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 
próbie 10 warsztatów napraw samochodowych. Kwestionariusz skierowanej do nich 
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ankiety obejmował pytania dotyczące preferowanych rodzajów rekrutacji pracow-
ników, stosowanych źródeł rekrutacji oraz oczekiwań wobec kandydatów do pracy. 

2. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW 
W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Z perspektywy małego przedsiębiorstwa, proces pozyskiwania personelu powinien 
odgrywać istotniejszą rolę niż w przedsiębiorstwach dużych. Wynika to z faktu, że przy 
niskim zatrudnieniu nawet pojedynczy pracownik, który źle wykonuje swe obowiązki 
może stanowić zagrożenie dla egzystencji przedsiębiorstwa. Dla pracodawcy istotny 
jest poziom kapitału ludzkiego reprezentowany przez pracowników (wykształcenie, 
kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, predyspozycje zawodowe, 
przedsiębiorczość, zapał i innowacyjność) [Edvinsson, Malone 2001: 17-34], który 
zgodnie z literaturą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), decyduje o kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa. Pracodawca może osiągnąć wzrost wartości kapitału 
ludzkiego dzięki pozyskaniu go z zewnątrz, utrzymaniu tego kapitału ludzkiego, któ-
rym już dysponuje (przez ograniczenie fluktuacji personelu) albo przez rozwój kapitału 
ludzkiego wewnątrz przedsiębiorstwa [Bloisi 2007: 54-56; Noe, Hollenbeck, Gerhart, 
Wright 2006: 466; Nellis, Parker 2006: 304-305; Zieliński 2011: 130-131]. 

Pozyskiwanie pracowników jest definiowane jako zespół celowych i skoordyno-
wanych działań odpowiednich osób w organizacji w celu pozyskania i obsadzenia 
określonych stanowisk pracy osobami z określonymi kwalifikacjami zawodowymi 
i cechami psychicznymi. Proces ten jest wieloetapowy i składa się z: planowania, 
rekrutacji, selekcji kandydatów oraz adaptacji nowo zatrudnionych pracowników 
(wprowadzenia nowozatrudnionego na stanowisko pracy i do kultury organizacji) 
[Król, Ludwiczyński 2006: 197; Zieliński 2011: 128].

Pojęcie rekrutacja w terminologii dotyczącej ZZL może mieć dwa znaczenia.  
W ujęciu szerszym jest to proces pozyskiwania ludzi celem świadczenia pracy dla orga-
nizacji. W ujęciu węższym, jest to natomiast proces przyciągania kandydatów do pracy 
przed poddawaniem ich selekcji [Pocztowski 2006: 142]. Dla potrzeb artykułu przyjęto 
węższe rozumienie rekrutacji, jako procesu rozpoznawania i przyciągania potencjal-
nych kandydatów, z których po wyselekcjonowaniu najlepszym zostaną przedstawione 
oferty pracy [Marek 2008: 71]. Celem rekrutacji jest zaspokojenie zapotrzebowania 
organizacji na pracowników. Określa się ją także jako nabór lub werbunek. Rekrutacja 
wynika ze sprecyzowania potrzeb personalnych organizacji [Woźniak 2013: 18-19].

Dokonując diagnozy potrzeb personalnych organizacji należy zastanowić się, czy 
dla realizacji celów firmy rzeczywiście należy stworzyć nowe stanowisko pracy, czy 
jego istnienie jest niezbędne i jakie jest jego uzasadnienie ekonomiczne. Warto za-
stanowić się nad tym, czy nie wystarczy zatrudnienie danej osoby na część etatu, 
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lub zlecenie prac w godzinach nadliczbowych pracownikowi pracującemu na takim 
samym lub podobnym stanowisku pracy. Stworzenie (zaprojektowanie) nowego sta-
nowiska wymaga określenia dla niego zakresu obowiązków i czynności, co skutkuje 
określeniem kryteriów kwalifikowania przyszłych pracowników. Opisy stanowisk 
pracy obejmują: obowiązki na określonym stanowisku pracy, istniejące na nim wa-
runki pracy, używane na nim narzędzia, materiały i sprzęt oraz określają specyfikację 
zatrudnienia (kwalifikacje, umiejętności i inne wymagania oczekiwane od osób pra-
cujących na tym stanowisku pracy). Informacje te są wykorzystywane do optymalne-
go doboru kadr, opracowania systemu oceny ich wyników oraz do ustalania stawek 
wynagrodzenia za pracę [Juchnowicz 2011: 176-177; Stredwick 2005: 34]. Dla opty-
malizacji rekrutacji należy stworzyć profil idealnego kandydata, przy wykorzystaniu 
informacji zebranych podczas procesu rekrutacji i selekcji [Suchar 2005: 19-20].

Kolejnym istotnym etapem rekrutacji (po zaplanowaniu potrzeb kadrowych) jest do-
bór narzędzi rekrutacji. W zależności od oferowanych stanowisk, pracowników można 
rekrutować przy pomocy: ogłoszeń prasowych, analizy własnych i zewnętrznych baz 
danych o kandydatach do pracy, rekrutacji na wyższych uczelniach, uczestnictwa w tar-
gach pracy, ,,rozsyłania wici’’ o poszukiwaniu kandydatów wśród znajomych, korzysta-
nia z pomocy urzędów pracy lub korzystania z wyspecjalizowanych agencji doradztwa 
personalnego. Wybór rodzaju prasy, w której ukażą się ogłoszenia uzależniony jest od 
rodzaju wolnego stanowiska pracy. Można zastosować ogłoszenia w gazetach lokal-
nych, regionalnych, krajowych, a nawet zagranicznych. Ogłoszenia rekrutacyjne mogą 
pojawić się także na środkach komunikacji miejskiej, na plakatach, czy wyświetlaczach. 
We wszystkich rodzajach ogłoszeń (na wszystkich nośnikach) muszą zostać określone 
wymagania w stosunku do potencjalnego kandydata oraz sformułowania mające na celu 
zachęcenie go do aplikowania na stanowisko pracy, adres organizacji i telefony do osoby 
wybranej do kontaktu ze strony rekrutującej organizacji [Szaban 2011: 104-105]. 

Właściwy wybór spośród wielu możliwych dzisiaj źródeł rekrutacji kandydatów 
do pracy jest istotny dla prawidłowego przebiegu tego procesu, przy czym priorytetem 
jest dotarcie do wartościowych kandydatów [Marek 2008: 86]. Coraz częściej jako na-
rzędzie rekrutacji wykorzystywany jest Internet. Przedsiębiorstwa mogą zamieszczać 
ogłoszenia o rekrutacji na własnej stronie (dociera ona jednak tylko do kandydatów 
zainteresowanych konkretną firmą) lub w serwisach portali komercyjnych (co wiąże się  
z odpłatnością). Rozwój mediów społecznościowych powoduje, że ogłoszenia poja-
wiają się także w portalach grup dyskusyjnych, co umożliwia szybkie docieranie do 
specjalistów [Szaban 2011; 115]. Część przedsiębiorstw korzysta z usług agencji wy-
specjalizowanych w rekrutacji i selekcji, w tym kandydatów na stanowiska specjali-
stów lub menedżerskie (tzw. headhunters – łowcy głów). Przedstawiają oni organizacji 
poszukującej pracownika listę kandydatów do wyboru wraz z rekomendacjami. 

Rekrutacja i selekcja personelu w małych przedsiębiorstwach
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Ze względów kosztowych, małe przedsiębiorstwa bazują z reguły na najprost-
szych i najtańszych technikach rekrutacji. Pozyskuje się kandydatów do pracy dzięki 
rekomendacjom (rodziny, znajomych, pracowników już zatrudnionych w przedsię-
biorstwie), wykorzystuje się ogłoszenia w mediach, korzysta z usług urzędów pracy, 
zamieszcza oferty pracy w Internecie [Zieliński 2009: 229-230].

Celem selekcji, która jest kolejnym po rekrutacji etapem pozyskiwania personelu, 
jest wybór spośród aplikujących osób najbardziej odpowiadających wymaganiom sta-
wianym przez stanowisko pracy. Należy porównać atrybuty kandydatów do pracy na 
dane stanowisko z opracowanym wcześniej profilem rekrutacyjnym [Woźniak 2013: 
19]. Wzór profilu odpowiedniego kandydata zawiera zwykle: poziom wykształcenia, 
jego rodzaj, typ ukończonej szkoły, kierunek wykształcenia, oczekiwane doświad-
czenie zawodowe, fachową wiedzę kandydata do pracy oraz posiadane umiejętności 
dodatkowe, czy pożądane cechy psychologiczne na danym stanowisku pracy [Marek 
2008: 78-79]. 

Najpopularniejszą formułą specyfikacji personalnej pomocną w określeniu dosto-
sowania kandydata do stanowiska pracy jest formuła siedmiopunktowa obejmująca:

 ● warunki fizyczne (zdrowie, wygląd, sposób zachowania i mówienia),
 ● wiedzę (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie),
 ● ogólną inteligencję,
 ● szczególne naturalne zdolności (zdolności manualne, komunikacyjne),
 ● zainteresowania (intelektualne, praktyczne, związane i nie związane z pracą),
 ● cechy osobowości (tolerancyjność, sumienność, rzetelność),
 ● zgodę na niedogodności związane z pracą (praca zmianowa, częste wyjazdy służ-
bowe itp.) [Armstrong 2003: 314; Adamiec, Kożusznik 2000: 107].

Istotne jest dopasowanie kandydata do konkretnego stanowiska pracy oraz do 
istniejącej w organizacji kultury i stosowanych w niej wartości. Dopasowanie kan-
dydata do konkretnego stanowiska pracy ocenia się porównując jego kompetencje 
z głównymi zadaniami, które musi wykonywać. Kompetencje te można sprawdzić 
dzięki testowaniu kandydatów [Spector 2012: 142-143]. Dopasowanie osoby do or-
ganizacji polega na poszukiwaniu osoby wyznającej wartości promowane w danej 
organizacji, dysponującej odpowiednimi kompetencjami technicznymi i interperso-
nalnymi [Schneider 1991: 462-470].

W małym przedsiębiorstwie selekcją najczęściej zajmuje się sam właściciel. Ze 
względu na koszty, w małym przedsiębiorstwie selekcja zmierza do wyboru pracow-
nika w pełni przygotowanego do podjęcia pracy, często związanej z wykonywaniem 
różnych zadań i w dodatku dyspozycyjnego. Właściciel przedsiębiorstwa z reguły 
wykorzystuje najprostsze metody selekcji, tj. analizę złożonych dokumentów aplika-
cyjnych, rozmowę kwalifikacyjną i ewentualnie testy umiejętności. 
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Analiza dokumentacji aplikacyjnej (listu motywacyjnego, CV, kwestionariusza 
osobowego), pozwala na wstępną ocenę przygotowania teoretycznego i praktycznego 
kandydata do pracy. Na jej podstawie określa się, czy kandydaci odpowiadają kluczo-
wym wymaganiom organizacji (spełniają wcześniej ustalone oczekiwania). Bazując 
na analizie dokumentacji tworzona jest lista osób zapraszanych do kolejnego etapu 
selekcji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna [Szaban 2011: 167; Zieliński 2009: 
230-231].

Rozmowa kwalifikacyjna ze względu na niskie koszty jest podstawową metodą 
selekcji [Stredwick 2005: 55-57]. Rozmowa kwalifikacyjna zmierza do oceny dopa-
sowania kandydatów do stanowiska pracy (ich wykształcenia, doświadczenia zawo-
dowego, przebiegu kariery zawodowej), pozwala zweryfikować informacje zawarte 
w dokumentach aplikacyjnych oraz skonfrontować oczekiwania kandydatów z uwa-
runkowaniami stanowiska pracy (określenie celów zawodowych i motywacji). 

W procesie selekcji można także wykorzystać testy umiejętności, zmierzające do 
określenia kwalifikacji zawodowych aplikującego na dane stanowisko. Rzadziej w 
małych przedsiębiorstwach wykorzystuje się testy predyspozycji zawodowych czy 
testy osobowości i inteligencji, ponieważ wiążą się one z dużymi kosztami ich profe-
sjonalnego przeprowadzenia [Zieliński 2009: 231-232].

3. REKRUTACJA I SELEKCJA 
PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

W celu analizy procesów rekrutacji i selekcji stosowanych w małych przedsię-
biorstwach oraz oczekiwań stawianych przez nie wobec kandydatów do pracy, wy-
korzystano badania oparte na kwestionariuszu ankiety. Badania przeprowadzono w 
marcu 2014 roku w 10 warsztatach samochodowych. Ankieta składała się z 26 pytań. 
Pytania dotyczyły procesu pozyskiwania nowego personelu, w tym zwłaszcza eta-
pów rekrutacji i selekcji. 

Wyniki ankiety wskazują, że badane przedsiębiorstwa w zasadzie nie prowadzą 
planowania zapotrzebowania na personel. Żaden z ankietowanych nie wskazał pla-
nowania zapotrzebowania na personel o horyzoncie rocznym i kwartalnym. Pojawiło 
się 5 odpowiedzi, że zapotrzebowanie planuje się „na bieżąco”, jeden z ankietowa-
nych nie odpowiedział na pytanie. Brak planowania lub planowanie „na bieżąco” 
może wynikać ze specyfiki badanych przedsiębiorstw (są to przedsiębiorstwa małe, 
rzadko uzupełniające personel) i sytuacji na rynku pracy (dostępność na rynku go-
towych do podjęcia pracy mechaników samochodowych). Dodać do tego należy, że 
jedynie dwóch ankietowanych właścicieli warsztatów samochodowych posiada bazę 
danych dotyczącą kandydatów do pracy, którzy zgłaszali się w poprzednich nabo-
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rach, co świadczy o „akcyjności” działań w procesie pozyskiwania personelu i braku 
przywiązywania do niego odpowiedniej wagi.

Odpowiadając na pytanie dotyczące podstawowego narzędzia rekrutacji, ja-
kim są ogłoszenia, ankietowani stwierdzali, że zamieszczali ogłoszenia najczęściej  
w prasie (8 wskazań), na tablicach i słupach (3 wskazania) i w czasopismach bran-
żowych (1 wskazanie). Żaden z ankietowanych nie wskazał na telewizję i radio. 
Struktura odpowiedzi wskazuje na wykorzystanie przez ankietowanych najpopu-
larniejszych i najtańszych sposobów poinformowania otoczenia o wolnym miejscu 
pracy. Potwierdza to także zestawienie innych (poza ogłoszeniami) narzędzi re-
krutacji. Ankietowani jako dodatkowe narzędzia w procesie rekrutacji wskazywali 
najczęściej ulotki (5 osób). Pozostałe narzędzia rekrutacyjne wymienione w ankie-
cie (broszury, ogłoszenia na środkach transportu, przesyłki pocztowe) uzyskały po 
jednym wskazaniu.

Określając najskuteczniejsze metody rekrutacji wszyscy ankietowani wskaza-
li ogłoszenia o wakującym stanowisku pracy. Poza tym wystąpiły 4 wskazania, że 
rekrutacja odbywa z wykorzystaniem osoby już pracującej w organizacji, jeden an-
kietowany przeprowadzał rekrutację z wykorzystaniem agencji rekrutacyjnej. Żaden 
ankietowany nie dokonywał rekrutacji za pośrednictwem urzędu pracy, co wskazuje, 
że w środowisku dostępni są wykwalifikowani mechanicy samochodowi (lub nie ufa 
się kwalifikacjom mechaników zarejestrowanych jako bezrobotni). Żaden z ankieto-
wanych nie wskazał też jako źródeł rekrutacji kontaktów z ,,łowcami głów’’, firmami 
konsultingowymi, uczestnictwa w targach pracy, co potwierdza wykorzystywanie 
przez małe przedsiębiorstwa najprostszych i najtańszych źródeł rekrutacji.

W procesie selekcji większość ankietowanych wykorzystuje profil osobowy kan-
dydata podporządkowany stanowisku pracy (7 odpowiedzi). Każdy z ankietowanych 
deklarował zainteresowanie doświadczeniem zawodowym kandydata. Spośród me-
tod selekcyjnych najistotniejszą rolę odgrywa rozmowa kwalifikacyjna (7 odpowie-
dzi), testy (4 odpowiedzi) oraz analiza dokumentów (1 odpowiedź). Jak można było 
się spodziewać w przypadku małych przedsiębiorstw, żadne z nich nie stosowało 
centrum oceny w procesie selekcyjnym.

Często pracodawcy zainteresowani byli ukończonymi przez kandydatów kursami 
i szkoleniami (7 odpowiedzi), pytali o poziom oczekiwanego wynagrodzenia (7 od-
powiedzi), sześciu ankietowanych brało pod uwagę referencje kandydatów do pracy. 
Najistotniejszymi zdolnościami, jakimi powinien dysponować kandydat, okazały się 
zdolności interpersonalne (5 odpowiedzi), umysłowe (3 odpowiedzi) i komunikacyj-
ne (2 odpowiedzi). Tylko jeden ankietowany stwierdził, że ocenia kandydatów na 
podstawie prezencji, pozostali ankietowani nie brali pod uwagę przy ocenie wyglądu 
kandydata (urody, wzrostu, masy ciała, prezencji, stylu ubierania). Pomijanie w pro-
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cesie selekcyjnym wyglądu kandydata jest związane z rodzajem wykonywanej pracy 
– mechanicy samochodowi rzadko mają bezpośredni kontakt z klientem.

Na pytanie o kompetencje techniczne, które są najważniejsze w procesie selekcji 
kandydatów? (można było zaznaczyć 2 odpowiedzi) najwięcej wskazań otrzymały 
umiejętności zawodowe (7 wskazań). Wszystkie pozostałe zaproponowane w pytaniu 
kompetencje techniczne (wiedza, umiejętności pokonywania trudnych problemów, 
umiejętność organizacji pracy, skuteczność w działaniu) otrzymały po 3 wskazania. 
Taki układ odpowiedzi wskazuje, że pracodawcy poszukują wysokokwalifikowane-
go pracownika wykonawczego. Wiedza, organizacja pracy, skuteczność i umiejęt-
ność rozwiązywania problemów są co prawda mile widziane, pozostają jednak raczej  
w gestii właściciela przedsiębiorstwa.

Na pytanie o kompetencje społeczne, które są najważniejsze w procesie selekcji 
kandydatów? (można było zaznaczyć 2 odpowiedzi) najwięcej wskazań otrzymały: 
kreatywność, umiejętność pracy w zespole i odporność na stres (po 5 wskazań). Je-
den ankietowany wskazał zdolności przywódcze, żaden z ankietowanych nie wskazał 
otwartości na zmiany i inteligencji emocjonalnej. Podobnie jak w przypadku kom-
petencji technicznych, wskazania oczekiwanych kompetencji społecznych świadczą  
o poszukiwaniu pracowników wykonawczych.

4. PODSUMOWANIE

Wyniki badań wskazują, że badane przedsiębiorstwa nie przywiązują do procesu 
pozyskiwania personelu odpowiedniej wagi. Świadczy o tym brak planowania zapo-
trzebowania na personel (jedynie połowa ankietowanych stwierdziła, że planuje „na 
bieżąco”) i brak bazy danych kandydatów do pracy, którzy zgłaszali się w poprzed-
nich naborach (jedynie dwóch ankietowanych dysponowało taką bazą). 

Analizując procesy rekrutacji i selekcji można potwierdzić hipotezę artykułu, że 
małe przedsiębiorstwa stosują najprostsze i najtańsze instrumenty pozyskania pra-
cowników. W procesach rekrutacyjnych najczęściej wykorzystuje się ogłoszenia  
o wakującym stanowisku pracy (w prasie, na tablicach i słupach) i wykorzystuje się 
rekomendacje osoby już pracującej w przedsiębiorstwie. Procesy selekcyjne bazują 
na rozmowie kwalifikacyjnej i testach umiejętności, poza tym pracodawcy zaintere-
sowani są ukończonymi przez kandydatów kursami i szkoleniami, oczekiwaniami 
płacowymi i rekomendacjami z poprzednich miejsc pracy.

Spośród kompetencji technicznych oczekiwanych od kandydatów najistotniejsze są 
umiejętności zawodowe a spośród kompetencji społecznych – kreatywność, umiejętność 
pracy w zespole i odporność na stres. Taki zestaw oczekiwanych kompetencji wskazuje, 
że pracodawcy poszukują wysokokwalifikowanych pracowników wykonawczych.

Rekrutacja i selekcja personelu w małych przedsiębiorstwach
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Szymon Łazowski

SKUTECZNOŚĆ SZKOLEŃ 
W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Streszczenie. Artykuł dotyczy problematyki rozwoju pracowników poprzez szkolenia 
zastosowane w wybranym małym przedsiębiorstwie. Część teoretyczna artykułu przedstawia 
definicje procesu szkoleniowego, rodzajów szkoleń i sposobu oceny skuteczności szkolenia. 
Część praktyczna artykułu jest oparta na prezentacji działań szkoleniowych w wybranym 
małym przedsiębiorstwie, na bazie dwóch szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku, przy 
uwzględnieniu wyników oceny skuteczności tych szkoleń z perspektywy pracowników biorą-
cych w nich udział.

THE EFFICIENCY OF TRAINING IN SMALL ENTERPRISE

Summary. The article concerns the issue of staff development through trainings used 
in the selected small enterprise. The theoretical part of the article presents definitions of the 
training process, the types of training and way of assess their efficiency. The practical part of 
the article is based on presentations of training activities in selected small enterprise, based 
on two trainings conducted in the last year, taking into account the results of the assessment 
of the efficiency of the training from the perspective of employees taking part in them.

Słowa kluczowe: ZZL, rozwój pracowników, szkolenia, małe przedsiębiorstwo.
Keywords: HRM, staff development, training, small enterprise.

1. WSTĘP

Jednym z podstawowych narzędzi rozwoju pracowników są szkolenia, definiowa-
ne jako ogół celowych i systematycznych działań występujących w danej organizacji. 
Każda organizacja inwestuje w rozwój pracownika aby zwiększyć zarówno indywi-
dualny kapitał ludzki jak i wartość kapitału ludzkiego całej organizacji. Rozwój pra-
cowników to działania polegające na przygotowaniu ich do zajmowania stanowisk 
o coraz większej odpowiedzialności. Proces jest ten determinowany z jednej strony 
przez cele firmy, zaś z drugiej strony przez potrzeby i aspiracje pracowników. 
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Artykuł poświęcono prezentacji działań szkoleniowych w wybranym małym 
przedsiębiorstwie, na bazie dwóch szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku, przy 
uwzględnieniu wyników oceny tych szkoleń z perspektywy pracowników biorących 
w nich udział. Celem opracowania jest określenie poprawności prowadzenia procesu 
szkoleniowego w małym przedsiębiorstwie z perspektywy kompletności tego proce-
su (w porównaniu z modelem literaturowym) i uzyskanej skuteczności.

2. SZKOLENIA W UJECIU TEORETYCZNYM
W wielu publikacjach naukowych szkolenia są rozumiane jako: kształcenie, przy-

uczenie, dokształcenie, podwyższenie kwalifikacji, edukacja zawodowa, doskonale-
nie zawodowe, samodoskonalenie, uczenie się. M. Armstrong stwierdza, że szkolenie 
to zastosowanie systematycznych i zaplanowanych działań w celu wywołania proce-
su uczenia się. Samo uczenie się jest procesem zdobywania nowej wiedzy, umiejęt-
ności i zdolności [Armstrong 2007: 497].

Według T. Nowackiego należy rozróżnić następujące pojęcia:
 ● szkolenie – uczenie prostych umiejętności i nawyków, które są wykorzystywane 
w codziennej pracy i wymagających minimalnego przygotowania teoretycznego, 
np. szkolenie w zakresie obowiązujących procedur, czynności obsługi urządzeń 
itp. Szkolenie to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana 
postawy. Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzie-
ciństwa i młodości, człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany 
swojej wiedzy i osobowości,

 ● dokształcanie – zdobywanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wyko-
nywania zawodu i pracy w nowych warunkach i nowej postaci, np. dokształcanie 
w pracy z komputerem o nowym bądź innym oprogramowaniu, dokształcanie  
w zakresie stosowania nowych przepisów prawa itp.,

 ● doskonalenie zawodowe – ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracownika za pośred-
nictwem form kształcenia wziąwszy pod uwagę rozwój stanowiska pracy, zamia-
ny strukturalne w firmie itp. [Nowacki 1976: 11-17].
Dla zapewnienia skuteczności procesu szkoleniowego konieczne jest jego od-

powiednie przygotowanie, które można rozpatrywać z perspektywy etapów procesu 
szkoleniowego. Można wyróżnić cztery etapy tego procesu, tj.: 

 ● zidentyfikowanie potrzeb i celów szkoleniowych dla przedsiębiorstwa, stanowi-
ska pracy i pracownika, 

 ● opracowanie planu i programu szkolenia, 
 ● przeprowadzenie szkolenia, 
 ● ocena skuteczności szkolenia i ewentualna modyfikacja planu i programu szkoleń 
[Król 2000: 251; Zieliński 2009a: 276]. 

Szymon Łazowski
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Analiza potrzeb szkoleniowych odbywa się poziomach: przedsiębiorstwa (potrze-
by wynikają ze zmian standardów pracy, procedur, urządzeń, zidentyfikowanych luk 
kompetencyjnych, dążenia do poprawy efektywności działań personelu) stanowiska 
pracy (potrzeby wynikają z wymagań stanowisk pracy, standardów oczekiwanych 
wyników, oczekiwań pracowników i ich przełożonych) i indywidualnych potrzeb 
szkoleniowych pracowników (potrzeby wynikają z możliwości likwidacji luk kom-
petencyjnych, preferencji i zainteresowań pracowników) [Brumley 2007: 57-58; Ry-
bak 2000: 253]. 

Dla zapewnienia skuteczności szkolenia należy dokonać wyboru odpowiedniej 
metody szkolenia, która zależy od kilku czynników tj.: celu szkolenia, wielkości 
grupy szkoleniowej, czasu, dostępnych pomocy, umiejętności i preferencji trenera, 
preferencji uczestników, aktualnego poziomu uwagi i zaangażowania uczestników 
szkolenia [Łaguna, Kozak 2009: 23-25]. Metoda szkoleniowa jest definiowana jako 
odpowiedni sposób przedstawienia uczestnikom szkolenia wiedzy zawodowej, roz-
wijania ich umiejętności oraz wykształcenia w nich odpowiednich postaw (wobec 
pracy, organizacji, przełożonych, współpracowników i klientów) w celu zwiększenia 
ich indywidulanego kapitału ludzkiego [Król, Ludwiczyński 2007: 465].

Szkolenia mogą obejmować w zasadzie każdą tematykę, w zależności od tego, 
dla kogo są one przygotowywane. Szkolenia można różnie klasyfikować. Dla potrzeb 
opracowania istotne są dwie z klasyfikacji szkoleń. Z perspektywy grupy docelowej 
można wyróżnić:

1. Szkolenia zamknięte – są one projektowane na potrzeby konkretnego przedsię-
biorstwa, przeznaczone wyłącznie dla jego pracowników. Obejmują one osoby  
z jednego działu bądź mogą skupiać pracowników nie pracujących ze sobą na co 
dzień np. kierowników działów. Decyzja o tym, czy dane szkolenie się odbędzie 
jest podejmowana przez kierownictwo firmy. Udział w nim jest często obowiąz-
kowy i odbywa się w czasie godzin pracy, a koszty pokrywa przedsiębiorstwo. 
Szkolenie to może odbywać się w budynku przedsiębiorstwa bądź też w wynaję-
tym ośrodku szkoleniowym. 

2. Szkolenia otwarte – są związane najczęściej z wykonywaną lub przyszłą pra-
cą a udział w nich jest dobrowolny. Służą rozwijaniu umiejętności w różnych 
dziedzinach. Firmy szkoleniowe ogłaszają nabór na określone szkolenie, a osoby 
spełniające odpowiednie wymagania mogą wziąć w nim udział. Przedsiębiorstwo 
może wysłać pracownika na takie szkolenie gdy nie ma potrzeby organizowa-
nia kursu dla większej liczby pracowników. W tego typu szkoleniach zazwyczaj 
biorą udział pracownicy różnych firm. Szkolenia otwarte są to zazwyczaj krótkie 
kursy, ale w ich skład mogą wchodzić niektóre studia podyplomowe, rozwija-
jące sprawność w wysokiej dziedzinie (np. zarządzanie jakością). Do tego typu 
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szkoleń można zaliczyć również kursy korespondencyjne oraz za pośrednictwem 
Internetu. Szkolenia otwarte dla osób odbywają się w pomieszczeniach firmy 
szkoleniowej lub w wynajętym ośrodku szkoleniowym [Łaguna 2008: 17-18]. 
Według kryterium pochodzenia szkoleniowców wyróżnia się szkolenia wewnętrz-

ne i zewnętrzne. Szkolenia wewnętrzne prowadzą pracownicy danego przedsiębior-
stwa, ich zaletami są niskie koszty i dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, wadą 
natomiast ograniczone kompetencje personelu przedsiębiorstwa, a co za tym idzie 
– ograniczony zakres merytoryczny szkoleń wewnętrznych [Stredwick 2005: 121]. 
Szkolenia zewnętrzne są prowadzone przez specjalistów spoza przedsiębiorstwa, ich 
zaletą jest możliwość przekazania bardzo specjalistycznej wiedzy i zaawansowanych 
umiejętności, przy zastosowaniu najnowszych technik szkoleniowych, wadami na-
tomiast są wysokie koszty i zbyt obszerny zakres wiedzy, z perspektywy potrzeb 
stanowiska pracy [Zieliński 2009b: 60-71].

Ocena szkolenia jest ostatnim etapem procesu szkoleniowego. Może być ona skie-
rowana na określenie skutków, które zostały osiągnięte dzięki odbytemu szkoleniu. 
Najbardziej znaną metodą oceny skuteczności szkoleń jest model oceny zaproponowa-
ny przez D.L. Kirkpatricka, który proponuje aby ocena obejmowała cztery poziomy:

 ● ocenę reakcji – reakcja uczącego się na szkolenie, w którym brał udział;
 ● ocenę uczenia się – czyli to, czego uczestnik nauczył się na szkoleniu;
 ● ocenę zmian w zachowaniu – czyli jak zmieniło się zachowanie uczestnika po 
odbytym szkoleniu;

 ● ocenę wyników – pozytywne efekty jakie ta zmiana zachowania przyniosła dla 
przedsiębiorstwa.
Ocena skuteczności szkolenia określa jak odbierane jest szkolenie, co można w nim 

zmienić, poprawić. Ocena ta może być dokonywana przez różne osoby: uczestników 
szkolenia, prowadzących i współprowadzących szkolenie. Ocena skuteczności szkole-
nia może być dokonywana na podstawie: wypełniania kwestionariuszy bądź tradycyj-
nych ankiet rozdawanych na koniec szkolenia lub w formie codziennych podsumowań 
(ustnych, graficznych, ankiet oddawanych na koniec dnia). Ocena skuteczności zre-
alizowanego szkolenia pozwala na stwierdzenie w jakim stopniu uczestnicy podnieśli 
poziom swoich kompetencji oraz czy szkolenie zrealizowało stawiane przed nim cele.

Według L. Rae można dokonać oceny skuteczności szkolenia w kilku momentach 
cyklu szkolenia:

 ● Ocena na początku szkolenia lub przed rozpoczęciem, aby porównać wiedzę  
i umiejętności uczestników przed i po szkoleniu;

 ● Ocena w trakcie trwania programu – jest to głównie ocena za pomocą nieoficjalnych 
narzędzi (np. obserwacja). Tego typu ocenę stosuje się gdy mamy możliwość zmia-
ny programu jeśli stwierdzimy, iż szkolenie nie przynosi zamierzonych efektów;
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 ● Ocena po zakończeniu szkolenia – powtarzamy pomiary umiejętności i postaw, 
które były badane przed rozpoczęciem programu, tak aby stwierdzić jakie są po-
stępy uczestników szkolenia;

 ● Ocena średnioterminowa – dokonujemy oceny w jakiś czas po zakończeniu pro-
gramu szkoleniowego;

 ● Ocena długoterminowa – dokonywana po dłuższym czasie od zakończenia szko-
lenia [Rae 2006: 195].

3. WPŁYW SZKOLEŃ NA ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

Analizowane przedsiębiorstwo świadczy usługi o charakterze outsourcingowym, 
z zakresu ochrony środowiska. Jego klientami są głównie małe i średnie przedsiębior-
stwa. Przedsiębiorstwo oferuje opracowane przez siebie nowoczesne rozwiązania 
outsourcingowe, które nie tylko pozwalają obniżyć w znaczący sposób koszty usług 
z zakresu ochrony środowiska, ale również zwiększają jakość oraz efektywność reali-
zowanych, środowiskowych projektów doradczo – konsultingowych. Analizowane 
przedsiębiorstwo należy do grupy małych podmiotów gospodarczych, zatrudnia sze-
ściu pracowników, w tym na stanowiskach związanych z ochroną środowiska (cztery 
osoby) oraz związanych z badaniem i analizą rynku (dwie osoby). W przedsiębior-
stwie nie funkcjonują sformalizowane procedury personalne. O polityce personalnej 
decyduje Prezes, który jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku chemia, 
specjalność chemia środowiska. Przed uruchomieniem samodzielnej działalności go-
spodarczej Prezes zdobywał doświadczenie w dużych przedsiębiorstwach, pełniąc 
m.in. funkcję zastępcy Dyrektora ds. Ochrony Środowiska.

Zgodnie z deklaracją Prezesa, polityka szkoleniowa polega na długofalowym pro-
cesie prowadzącym do podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników. W ostatnim 
roku pracownicy przedsiębiorstwa zostali skierowani na dwa szkolenia, ich wybór 
został poprzedzony dogłębną analizą potrzeb i spodziewanych korzyści. Szkolenia 
miały charakter zamknięty i prowadzone były przez specjalistów spoza przedsiębior-
stwa. Ogólnymi celami szkoleń były: wzrost kompetencji, umiejętności, motywacji 
i produktywności. 

Szkolenia zostały wybrane z perspektywy potrzeb badanej firmy, z uwzględnie-
niem specyfiki jej działalności oraz strategicznych celów na najbliższe lata. Szkolenia 
zostały przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, która dysponuje wykwalifikowa-
nymi szkoleniowcami, skutecznie przekazującymi wiedzę i umiejętności. Szkolenia 
przeprowadzono w formie aktywnego treningu w taki sposób, aby osiągnąć założone 
cele. Tematem pierwszego szkolenia była profesjonalna obsługa klienta, drugie doty-
czyło natomiast aktualnych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Skuteczność szkoleń w małym przedsiębiorstwie
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W ramach indywidualnego przygotowania do szkolenia dotyczącego profesjo-
nalnej obsługi klienta, firma szkoleniowa zaproponowała aby każdy uczestnik ustalił 
cele indywidualne szkolenia w rozmowie z przełożonym. Przed szkoleniem uczest-
nik spotykał się z Prezesem i dyskutował o swoich kompetencjach i potrzebach  
w odniesieniu do tematu szkolenia. Rezultatem spotkania było określenie indywidu-
alnego celu (celów), na którym miał koncentrować się uczestnik w czasie szkolenia  
i w okresie wdrożenia efektów szkolenia na stanowisku pracy. 

Ze względu na to, że przedsiębiorstwo nie przeprowadzało wcześniej szkoleń  
w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, wszyscy pracownicy mieli obowiązek od-
być powyższe szkolenie, ponieważ każda z osób pracujących w przedsiębiorstwie 
ma bezpośredni kontakt z klientem. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników 
szkolenia wiedzy o podstawach profesjonalnej obsługi, a w szczególności: poznanie 
podstawowych elementów profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności nawiązania 
nici porozumienia z klientem, uporządkowanie zasad prawidłowej prezentacji sie-
bie, firmy i oferty produktowej. Program szkolenia obejmował: profesjonalną ob-
sługę klienta (informacje wstępne), pięć zasad profesjonalnej obsługi klienta (teoria  
i warsztat), komunikację z klientem (cztery płaszczyzny rozmów), prezentację 
oferty dopasowanej do typu klienta, rodzaje prezentacji handlowych, trzy kanały 
komunikowania.

Szkolenie trwało dwa dni i odbyło się w siedzibie zlecającego przedsiębiorstwa. 
Badane przedsiębiorstwo dysponowało odpowiednim sprzętem tj. sala była wypo-
sażona w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń 
i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych. Każdy z pracowników otrzymał 
odpowiednio wcześnie materiały związane z programem szkolenia i jego treściami, 
by móc się z nimi zapoznać i aktywniej uczestniczyć w szkoleniu. Materiały, które 
otrzymali pracownicy były przez nich analizowane w ramach godzin pracy. Absol-
went szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek mo-
dułowych uzyskał certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający jego kwalifikacje 
w zakresie tematycznym szkolenia.

W szkoleniu dotyczącym aktualnych zmian w Ustawie Prawo Ochrona Środowi-
ska wzięło udział czterech pracowników – specjalistów do spraw ochrony środowi-
ska. Informacje przekazywane w ramach szkolenia były niezbędne dla poprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia było przekazanie pracownikom informacji o zmianach, jakie 
weszły w życie od stycznia 2013 w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska i aktach 
prawnych jej towarzyszących. Program szkolenia obejmował: prezentację Ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, zmiany wprowadzone 
do niej od stycznia 2013 roku, przedstawienie nowych definicji zawartych w Usta-
wie, przedstawienie nowych przepisów i poprawionych przepisów, przedstawienie 
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problematyki pozwoleń odpadowych i odraczania kar. Proces szkoleniowy trwał 
3 dni i odbył się w siedzibie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku szkolenia 
dotyczącego obsługi klienta, pracownicy otrzymali wcześniej odpowiednie materiały 
ułatwiające zapoznanie się z treścią programu szkolenia.

Oba szkolenia w zasadniczej części miały formę wykładów. Podczas wykładów 
zaprezentowane zostały studia przypadków z doświadczenia trenera prowadzącego 
szkolenie. Poza wykładami wykorzystano pokaz multimedialny oraz ćwiczenia prak-
tyczne. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu (przez grupę oraz trene-
ra) – uczestnicy otrzymywali w ten sposób informację zwrotną dotyczącą własnego 
funkcjonowania w sytuacjach zawodowych, umożliwiającą samoocenę. Dobór me-
tod szkoleniowych został zorientowany na efekt maksymalnego przyswojenia umie-
jętności teoretycznych, umożliwiających szybkie i skuteczne zastosowanie nabytej 
wiedzy w pracy zawodowej. 

Po odbytych szkoleniach dokonano oceny ich skuteczności. Instrumentem oceny 
była ankieta przeprowadzona wśród pracowników biorących udział w szkoleniach. 
Pytania umieszczone w ankiecie odnosiły się do: organizacji szkolenia, osoby prze-
prowadzającej szkolenie (czy jest ono prowadzone w sposób jasny i przejrzysty dla 
uczestników szkolenia) i oceny całości przeprowadzonego szkolenia.

Dla każdego z powyższych kryteriów zostało zadane po pięć pytań pomocniczych 
dotyczących szkolenia. Szkolenia były oceniane w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało 
ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą. Wykres 1 dotyczy oceny szkolenia na temat 
profesjonalnej obsługi klienta.

Wykres 1. Ocena szkolenia dotyczącego profesjonalnej obsługi klienta 

Źródło: materiały przedsiębiorstwa

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu dotyczącym profesjonalnej obsługi 
klienta oceniły szkolenie na poziomie „dobrze” (4), osoba przeprowadzająca szko-
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lenie została oceniona bardzo wysoko (4,5) pod względem jasności i przejrzystości 
przekazu, ocena strony organizacyjnej wyniosła 4,25.

Wykres 2 obrazuje ocenę szkolenia na temat zmian w ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska.

Wykres 2. Ocena szkolenie dotyczące aktualnych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Śro-
dowiska 

Źródło: materiały przedsiębiorstwa

Szkolenie dotyczące zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska zostało oce-
nione przez osoby biorące w nim udział od strony organizacyjnej bardzo wysoko 
(4,5), osoba przeprowadzająca przeszkolenie została oceniona dobrze (4), zaś ogólna 
ocena całego szkolenia była bardzo wysoka (4,5).

Odnosząc sposób oceny skuteczności szkoleń zastosowanych w badanym przedsię-
biorstwie do modelu Kirkpatricka zaprezentowanego we wprowadzeniu teoretycznym, 
ocena ta pozwala na sprawdzenie dwóch z czterech poziomów skuteczności. Według 
poziomu reakcji – pracownicy ocenili szkolenia jako dobre (merytorycznie, organiza-
cyjnie, według treści i zastosowanych metod). Zastosowana ankieta częściowo pozwala 
na ocenę poziomu uczenia się. Zgodnie z oceną szkolenie zostało zrealizowane dobrze, 
wszystkie cele dotyczące wiedzy i postaw pracowników zostały zrealizowane zarówno 
z perspektywy szkolonych jak i osób przeprowadzających szkolenie. Należy podkreślić 
wysokie oceny przyznane obu szkoleniom, co pozytywnie świadczy zarówno o wybo-
rze ich tematyki jak i szkoleniowców. Ponieważ jednak szkolenia nie kończyły się te-
stami kompetencyjnymi, trudno mieć pewność co do pozyskanych przez pracowników 
kompetencji (mimo uzyskania certyfi katu ukończenia szkolenia). 
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Stosowana ankieta nie pozwala ocenić skuteczności szkolenia według poziomu 
zachowań i rezultatów szkolenia. Bazując na rozmowie z Prezesem, nie widzi on ko-
nieczności wprowadzania sformalizowanego sposobu oceny szkolenia (po upływie pół 
roku lub roku) dotyczącej zmian w zachowaniu i wynikach na stanowisku pracy. Twier-
dzi on, że wyniki szkolenia są widoczne w zachowaniach pracowników (jego zdaniem 
pracownicy po powrocie do pracy zaczęli wykorzystywać nabyte umiejętności, widać 
pozytywne zmiany związane z obsługą klienta oraz wiedzą nabytą w części związanej 
z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska). Mimo stanowiska Prezesa, można sugerować 
rozszerzenie ankiety oceniającej szkolenie o pytania dotyczące dostosowania jego te-
matyki do stanowiska pracy i możliwości wykorzystania nowej wiedzy w praktyce.

4. ZAKOŃCZENIE

Skuteczność procesu szkoleniowego zależy od jego odpowiedniego przygotowa-
nia, które można rozpatrywać z perspektywy cztery jego etapów: zidentyfikowania 
potrzeb i celów szkoleniowych, opracowania planu i programu szkolenia, przepro-
wadzenia szkolenia i oceny skuteczności szkolenia. Jako cel niniejszego opracowa-
nia przyjęto określenie poprawności prowadzenia procesu szkoleniowego w małym 
przedsiębiorstwie z perspektywy kompletności tego procesu (w porównaniu z mode-
lem literaturowym) i uzyskanej skuteczności.

W badanym małym przedsiębiorstwie, w ostatnim roku pracownicy przedsiębior-
stwa zostali skierowani na dwa szkolenia, ich wybór został poprzedzony dogłębną 
analizą potrzeb i spodziewanych korzyści (głównie z perspektywy przedsiębiorstwa). 
Szkolenia miały charakter zamknięty i prowadzone były przez specjalistów spoza przed-
siębiorstwa. Po odbytych szkoleniach dokonano oceny ich skuteczności. Instrumentem 
oceny była ankieta przeprowadzona wśród pracowników biorących udział w szkoleniu.

Z perspektywy modelu literaturowego polityka personalna w badanym przedsię-
biorstwie jest w dużej mierze niesformalizowana i niekompletna. Ankieta oceniająca 
skuteczność szkoleń pozwala na sprawdzenie dwóch z czterech poziomów skuteczności 
tj. według poziomu reakcji i częściowo poziomu uczenia się. Prezes przedsiębiorstwa 
nie widzi konieczności wprowadzania sformalizowanego sposobu oceny szkolenia w 
zakresie zmian w zachowaniu i oceny wyników (rezultatów na stanowisku pracy), wy-
chodząc z założenia, że wyniki szkolenia są widoczne w zachowaniach pracowników. 
Można sugerować rozszerzenie ankiety oceniającej szkolenie o pytania dotyczące do-
stosowania tematyki szkoleń do stanowiska pracy i możliwości wykorzystania nowej 
wiedzy w praktyce. Trzeba jednak odnotować, że mimo braku kompletności procedury 
szkoleniowej, uzyskano wysokie oceny uczestniczących w szkoleniach pracowników, 
a Prezes przedsiębiorstwa deklarował zadowolenie z ich postępów.
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Marcin Sławiński

PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTÓW 
DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Streszczenie: Artykuł dotyczy relacji pomiędzy systemem edukacji, zwłaszcza szkolnic-
twem na szczeblu średnim i wyższym, a rynkiem pracy. Rozważania autora koncentrują się na 
analizie najnowszych wyników badań dotyczących kompetencji i umiejętności uczniów oraz 
absolwentów szkół i uczelni, wchodzących na rynek pracy. Dane ukazują braki absolwentów 
w obszarach wysoko cenionych przez pracodawców i nie chodzi tu o kompetencje i umiejęt-
ności stricte zawodowe. Zmiany jakie zachodzą na rynku pracy będą wymagały wykształcenia 
nowych umiejętności i kompetencji u pracowników.

PREPARATION OF GRADUATES FOR ENTRY INTO THE LABOUR MARKET

Summary: The article concerns the relationship between the system of education, espe-
cially education at secondary and higher education, and the labour market. Considerations’s 
focus on the analysis of the latest results of research concerning the competence and skills of 
students and graduates of schools and universities, entering the labor market. The data show 
the shortcomings of graduates in areas highly valued by employers and this does not apply only 
competence and skill strictly professional. The changes taking place in the labour market will 
require development of new skills and competencies in employees.

Słowa kluczowe: absolwent, kapitał ludzki, rynek pracy, kompetencje.
Keywords: graduate, human capital, labour market, competence.

1. WSTĘP

Jednym z największych sukcesów polskiej transformacji ustrojowej rozpoczę-
tej w 1989 roku było niewątpliwie upowszechnienie dostępu do studiów wyższych.  
W roku akademickim 1990/1991 na polskich uczelniach studiowało ogółem 390409 
studentów, a w roku akademickim 2011/2012 już 1764060 studentów [MNiSW 2012: 
5]. Dzięki temu nastąpił wzrost poziomu wykształcenia i znacząca poprawa jakości 
kapitału ludzkiego w naszym kraju. Edukacja przynosi korzyści także w zdawałoby 
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się odległych od gospodarki dziedzinach. Lepiej wyedukowani są przeciętnie zdrowsi, 
rzadziej wchodzą w konflikty z prawem, łatwiej dostosowują się do zamian społecz-
nych, racjonalniej patrzą na sferę polityczną, są więc bardziej świadomymi wyborcami. 
Kształcenie ma więc niebagatelny wpływ nie tylko na życie jednostek, ale i całych spo-
łeczeństw, w związku z tym jak najwyższy poziom wykształcenia powinien być sprawą 
kluczową dla rozwoju kraju, zwłaszcza takiego jak Polska, która przeznacza bardzo 
niewiele środków na innowacje i nowe technologie. Według Raportu Innowacyjno-
ści Komisji Europejskiej z 2013 roku Polska zajmuje czwarte od końca miejsce pod 
względem innowacyjność wśród państw UE. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede 
wszystkim niskie wydatki na innowacje, niska jakość badań prowadzonych na polskich 
uczelniach, mały transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw i niska gotowość pol-
skich przedsiębiorstw do inwestowania w rozwój [EC 2013: 5]. 

Jednym z problemów, których nie udało się rozstrzygnąć reformując system edu-
kacji, jest relacja pomiędzy sektorem edukacji a rynkiem pracy. W środowiskach 
akademickich silny jest opór wobec całkowitego urynkowienia edukacji, zwłaszcza 
tej na poziomie akademickim. Sprowadzenie szkolnictwa wyższego do roli rynku 
edukacyjnego wyrządziło mu poważne szkody, które już dziś możemy zaobserwo-
wać. Jednak system kształcenia powinien korespondować z potrzebami gospodarki 
krajowej, także niezbędne jest stworzenie takiego sytemu kształcenia, który będzie 
odpowiadał na potrzeby gospodarki, rynku pracy i samych uczących się. 

2. KOMPETENCJE UCZNIÓW – ANALIZA

W ostatnich latach nastąpił ogromy wzrost liczby studentów, zwiększyła się licz-
ba osób z wykształceniem wyższym, jednocześnie powszechna jest teza o obniżeniu 
się jakości kształcenia oraz dewaluacji wykształcenia. Dotyczy to zarówno szkolnic-
twa wyższego jak i zawodowego, co stwarza szereg problemów dla pracowników  
i rynku pracy. Choć teza o obniżeniu poziomu kształcenia jest trudna do zweryfiko-
wania, ponieważ w testach PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów) polscy uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki, to jednak dostrzegalny 
jest problem pewnego obniżenia poziomu studentów, wynikający być może ze zmian 
kulturowych, do których uczelnie się jeszcze nie dopasowały. 

Oczywiście nie można sprowadzić roli systemu edukacji jedynie do zaspokajania 
potrzeb rynku pracy. Pełni on wiele innych funkcji: służy samorozwojowi jednostki, 
kształtuje postawy społeczne, buduje kapitał kulturowy jednostki, jest też głównym 
czynnikiem kształtującym kapitał ludzki w kraju. Kapitał ludzki jest najważniejszym 
zasobem każdego państwa, bez niego rozwój i sprostanie konkurencji na globalnym 
rynku nie są możliwe. Państwo takie jak Polska powinno opierać swój rozwój o in-
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nowacje i nowe technologie, ponieważ konkurowanie na globalnym rynku w oparciu  
o taniość siły roboczej, wpycha nasz kraj w pułapkę państwa na średnim szczeblu 
rozwoju. Z jednej strony, niskie płace utrudniają rozwój gospodarki dzięki popytowi 
wewnętrznemu i powodują odpływ pracowników do państw o wyższych wynagro-
dzeniach. Z drugiej strony, podnoszenie wynagrodzeń skutkuje odpływem inwesto-
rów zagranicznych na tańsze rynki i wzrostem bezrobocia. Aby nie wpaść w taką 
pułapkę należy wpierać rozwój innowacji i nowych technologii. Osiągnięcie takiego 
celu jest uwarunkowane dalszym rozwojem kapitału ludzkiego, wpieraniem współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami wyższymi, tak aby transfer wiedzy na-
stępował jak najszybciej i był wspierany kapitałem prywatnym, niezbędne jest także 
zwiększenie środków na rozwój innowacji i nowych technologii.

Poważnym problemem zarówno Polski i jak i wielu krajów Unii Europejskiej jest 
wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, również tych którzy ukończyli studia 
wyższe. Rodzi to szereg pytań o to jakie czynniki wpływają na taki stan rzeczy? Czy 
młodzi ludzie zdobywają wykształcenie w dziedzinach, na które nie ma popytu na 
rynku pracy? Czy podczas nauki nie zdobywają kompetencji, które są poszukiwane 
przez pracodawców lub które nie umożliwiają im stworzenie sobie samemu miejsca 
pracy? Skoro inwestujemy jako społeczeństwo w edukację powinniśmy również dbać 
o to, aby uczniowie i studenci zdobyli jak najwięcej potrzebnych im kompetencji. 

Szkoła stara się dostarczyć uczniom jak najszerszą wiedzę z zakresu przedmio-
tów, które będą zdawać na egzaminach i z tego zadania wywiązuje się dość dobrze, 
jednak gorzej jest z nauką kompetencji miękkich. Jak pokazują wynika z testów PISA 
opublikowane w grudniu 2012 roku w trzech dziedzinach: umiejętności matematycz-
ne, rozumowanie w naukach przyrodniczych oraz czytanie i interpretacja uczniowie 
polskich gimnazjów znaleźli się w czołówce spośród przebadanych uczniów z 65 
państwa [OECD 2012: 6-8].

Niestety dużo gorzej wypadli polscy uczniowie w kolejnej dziedzinie – radzeniu 
sobie z zadaniami problemowymi wymagającymi kreatywności i tzw. umiejętnościa-
mi miękkimi. Według Raportu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) w Polsce w 2012 
roku największe niedostatki kompetencji występują m.in. w obrębie kompetencji sa-
moorganizacyjnych i interpersonalnych [Górniak 2013: 53-54], czyli tych najbardziej 
pożądanych w procesie rekrutacji. Często pracodawcy wolą zatrudniać pracowników 
o niższych kompetencjach zawodowych, ale którzy mają motywację i potrafią sa-
modzielnie zarządzać swoją pracą. Większość pracodawców oceniając absolwentów, 
którzy wchodzą dopiero na rynek pracy uważa, że są oni dobrze wykształceni teore-
tycznie, brak im za to kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w grupie 
i rozwiązywania konfliktów, a także odporności na stres. Część młodych ludzi mimo 
dobrych ocen podczas studiów, nie jest w stanie być partnerem w firmie dla innych 
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pracowników, gdyż zwykle nie potrafi dążyć do wspólnego celu, skupiając się tylko 
na własnych celach i dążeniach. Wydaje się więc konieczne wsparcie osobistego roz-
woju, jeszcze na poziomie studiów kursami i szkoleniami ćwiczącymi te umiejętno-
ści, dotychczas pomijane w programach nauczania.

Badanie PISA pokazało również, że polscy uczniowie mają niskie kompetencje 
cyfrowe. Co prawda używają urządzeń multimedialnych do rozrywki, jednak dużo 
rzadziej w celach edukacyjnych. Bez wątpienia przyczyną słabych wyników w ka-
tegorii radzenia sobie z zadaniami problemowymi wymagającymi kreatywności 
jest system kształcenia nastawiony na osiąganie jak najlepszych wyników podczas 
testów. Duża presja na jak najlepsze wyniki testowe sprzyja gorszemu rozwojowi 
kompetencji miękkich. Polskie dzieci mają coraz mniej czasu na samodzielne kształ-
towanie umiejętności społecznych w grupach rówieśniczych. Również skupienie się 
opiekunów na efektach edukacyjnych dzieci, sprawia że wyręczają je oni w pozo-
stałych, pozaszkolnych obowiązkach, co skutkuje mniejszą samodzielnością dzieci. 
Kształtowanie miękkich umiejętności uczniów powinno być równie istotne jak prze-
kazywanie im wiedzy przedmiotowej. Są to kompetencje, których jeżeli nie nabędzie 
się ich w młodym wieku, jest o wiele trudniej posiąść później. Umiejętności te nie-
zbędne są w dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie, w znalezieniu zatrudnienia  
i dobrym funkcjonowaniu w miejscu pracy. 

3. KOMPETENCJIE UCZĄCYCH SIĘ A RYNEK PRACY

Deficyt kompetencji miękkich u polskich gimnazjalistów przenosi się również 
na dalsze etapy kształcenia i jest tam często, nie tylko utrwalany, ale i pogłębiany. 
Z jednej strony, polscy studenci coraz lepiej znają języki obce, zwłaszcza angielski 
i mają solidny zasób wiedzy przedmiotowej. Z drugiej strony, mają spory deficyt 
w zakresie doświadczenia zawodowego i kompetencji miękkich. W innych krajach 
studenci zdobywają doświadczenie już w czasie nauki i dzięki temu, przychodząc do 
pierwszej pracy jako absolwenci, dysponują potrzebną im wiedzą. To o tyle ważne, że  
w dużej mierze to na nich opiera się rozwój gospodarki i biznesu. Brak doświadczenia 
i kompetencji miękkich jest dużym problemem dla pracodawców w coraz mniejszym 
stopniu poszukują oni „robotników umysłowych” a w coraz większym specjalistów. 
Jednak wciąż muszą oni sporo wysiłku włożyć w dokształcenie pracowników [Arm-
strong 2003: 450-453]. Wniosek w pojawiający się w raportach jest prawie zawsze 
ten sam, że naszym absolwentom brak pewnych kompetencji, które później firmy 
muszą kształcić w trakcie zatrudnienia, i dysponują zbyt małym doświadczeniem za-
wodowym. Jest też cześć pracodawców, która narzeka na merytoryczne przygotowa-
nie kandydatów do pracy, co stanowi większy problem.
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Polskie uczelnie (w każdym razie te najlepsze) kształcą absolwentów, którzy  
w dużej mierze są w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie pracodawców. Wciąż 
jednak występuje pewna luka w ich wykształceniu, którą polskie uczelnie powinny 
starać się wypełnić. Pracodawcy zawracają uwagę, że studentom brak wciąż pew-
nych zdolności interpersonalnych, których zdobywaniu jednak też nie służy polska 
kultura biznesowa (kładziony duży nacisk na indywidulane wyniki). Studenci mają 
również pewne problemy jeżeli chodzi o prace w środowisku zróżnicowanym naro-
dowo i kulturowo. Słabą stroną polskich absolwentów jest też brak doświadczenia  
w dziedzinie, w której zamierzają pracować zawodowo. Choć wielu studentów 
pracuje w trakcie studiów, to jednak większość decyduje się na pracę nie związaną  
z ich przyszłą karierą, a doświadczenie zawodowe zdobyte w branży, do której się 
aplikuje jest bardzo wysoko oceniane przez pracodawców. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy może być wciąż słabo rozwinięta współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi 
a przedsiębiorstwami, w których studenci mogli by odbywać praktyki i staże. W pol-
skim systemie kształcenia wciąż jeszcze zbyt mały nacisk kładzie się na zdobywanie 
przez studentów doświadczenia zawodowego w trakcie studiów.

Jednym z problemów rynku pracy, którego rozwiązanie może przyczynić się do 
zmniejszenia bezrobocia, zwłaszcza w grupie absolwentów, jest położenie większego 
nacisku na wykształcenie u uczniów i studentów poza wiedzą zawodową również 
miękkich kompetencji. Potwierdzają to opinie pracodawców, którzy zauważają, iż 
absolwenci często nie mają podstawowych umiejętności dotyczących podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących życia zawodowego i pozazawodowego. Sprawiają 
wrażenie zagubionych, a ich niezdecydowanie widoczne jest nawet w rozmowach 
kwalifikacyjnych, co ogranicza szanse na uzyskanie pracy. 

Opinie pracodawców dotyczące nieodpowiedniego przygotowania absolwentów 
do podjęcia pracy dotyczą wszystkich poziomów wykształcenia. Dane statystycz-
ne wskazują, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się poziom 
aktywności zawodowej i stopa zatrudnienia [GUS 2012: 226].Oczywiście wyższe 
wykształcenie na daje gwarancji znalezienia zatrudnienia ale zwiększa jego praw-
dopodobieństwo, zmniejszając jednocześnie prawdopodobieństwo znalezienia się 
w sytuacji długotrwałego bezrobocia [Gensbittel, Mainguet: 1995: 71-80]. Osoby  
z wyższym wykształceniem przez pracodawców są postrzegane jako mające wyższe 
kwalifikacje, cechujące się lepszym dostosowanie do rzeczywistości – elastyczno-
ścią, dysponujące większym kapitałem ludzkim [Socha, Sztanderska 2002: 112].

Najczęściej wymieniane kompetencje w raporcie BKL (oprócz wymienionych po-
wyżej interpersonalnych i samoorganizacyjnych) to m.in.: kompetencje zawodowe, 
kompetencje komputerowe, umiejętność zarządzania czasem. Ważnym dla pracodaw-
ców jest również by przyszły kandydat dysponował gotowością do uczenia się [Gór-
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niak 2013: 70-73]. Raport ukazuje, że większość pracodawców podczas poszukiwania 
pracowników kładzie bardzo duży nacisk na kompetencje miękkie, które często trak-
towane są na równi z zawodowymi. W badaniu BKL wskazano również kierunki, na 
które będzie zapotrzebowanie w przyszłości oraz te, których wybór skutkować może 
bezrobociem. Wyniki tego badania mogą być doskonałą wskazówką dla osób związa-
nych z nauką, na rozwój jakich kompetencji zwracać szczególną uwagę. Niezwykle 
istotne jest, aby starać się wyprzedzać potrzeby rynku pracy, tak by dawać ludziom 
szanse na przystosowanie się do potrzeb pracodawców [Górniak 2013: 134-137].

Fakt, iż studia wyższe powoli tracą w społecznym odbiorze na swojej atrakcyj-
ności i prestiżu, może w przyszłości przełożyć się na zmniejszeniem zainteresowania 
absolwentów szkół średnich kontynuowaniem nauki na poziomie uniwersyteckim. 
Choć wciąż stopa bezrobocia jest najniższa wśród ludzi z wykształceniem wyższym, 
to jednak wielu absolwentów nie znajduje zatrudnienia po ukończeniu studiów [GUS 
2012: 226]. W niedalekiej przyszłości młodzi ludzie mogą uznać, że więcej kompe-
tencji potrzebnych na rynku pracy uda im się zdobyć na specjalistycznych kursach 
niż studiach wyższych. Obecnie bardzo wielu absolwentów szkół średnich decyduje 
się na kontynuowanie nauki, wielu wybiera studia wyższe. Zdobywanie wykształ-
cenia wyższego jest kosztowne, rodzi większe aspiracje społeczne, które często nie 
mają szansy być zaspokojone na naszym rynku pracy, co rodzi frustracje absolwen-
tów (gdy wykonują pracę poniżej swoich aspiracji). Należy pozostawić możliwość 
podjęcia innych form kształcenia po ukończeniu szkoły średniej, nastawionych na 
zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji. Już dziś widoczny jest niedobór 
wykwalifikowanych pracowników w wielu branżach, do wykonywania wielu zawo-
dów nie jest konieczne wyższe wykształcenie.

Podczas studiów zapewne nigdy nie uda się w stu procentach dopasować kompe-
tencji, w które wyposażani są studenci do potrzeb pracodawców, ponieważ edukacja 
na poziomie wyższym powinna mieć również inne cele niż tylko wyposażyć studenta 
w zasób łatwo zbywalnych na rynku kompetencji. W nowoczesnych gospodarkach 
konieczne jest stałe podnoszenie i dopasowywanie kwalifikacji pracowników do po-
trzeb rynku pracy. Bardziej konkretne zawodowe umiejętności, aktualnie potrzebne 
pracownicy powinny zdobywać podczas studiów podyplomowych i kursów. Studia 
podyplomowe i kursy mają szanse wypełnić lukę kompetencyjną jaka powstała na 
rynku pomiędzy kompetencjami, które są kształtowane na uczelniach wyższych,  
a tym czego oczekują pracodawcy. Trzeba podkreślić, że inwestycje w kapitał ludzki 
muszą podejmować także przedsiębiorstwa. Sukcesywny rozwój kapitału ludzkiego 
jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstwa 
na rynku [Nawrocki, Zieliński 2013: 46]. Oczywiście z perspektywy przedsiębior-
stwa, im lepiej do pracy przygotowuje absolwenta uczelnia (szkoła), tym mniejsze 
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nakłady musi ponosić przedsiębiorstwo na jego dokształcenie w początkowym etapie 
kariery zawodowej.

Jak pokazuje Raport BKL luka kompetencyjna w niektórych branżach może wy-
nosić nawet 85% rozbieżności pomiędzy kompetencjami kształconymi w szkołach  
i na uczelniach, a tymi których oczekuje dana branża [Górniak 2013: 49-54]. Naj-
większe niedobory występują w obszarze kompetencji tzw. miękkich takich jak 
komunikatywność, współpraca w grupie, wrażliwość międzykulturowa, adaptacja, 
orientacja na innych. Jak zauważono w raporcie, są to czynności których trudno na-
uczyć się w trakcie zajęć dydaktycznych. Można je zdobyć podczas grantów, wyjaz-
dów zagraniczny (np. Erasmusa) czy uczestnicząc w pracach kół naukowych. Jednak 
tego rodzaju aktywność podejmuje zazwyczaj niewielka część studentów.

4. ZAKOŃCZENIE

W związku z przemianami społeczno – ekonomicznymi zachodzącymi na ryn-
ku pracy istnieje konieczność przemodelowania sposobu podejścia do wymaganych 
kompetencji pracowniczych. Obok wciąż ważnych tzw. kompetencji twardych, zy-
skują coraz większe znaczenie kompetencje tzw. miękkie, których brak znacząco wy-
dłuża proces adaptacji do nowej rzeczywistości. Obecnie wzrosło zapotrzebowanie 
na umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne do nierutynowych zadań, 
zmalało natomiast zapotrzebowanie na pracowników wykonujących powtarzalne  
i manualne czynności. Wśród najczęściej wymienianych umiejętności, na które jest 
zapotrzebowanie, znajdują się takie kompetencje jak: wykorzystanie wiedzy w prak-
tyce, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy w grupie. 

Polska gospodarka rozwija się w stabilnym tempie, jednak znajduje się w takim 
momencie, kiedy konieczne jest podjęcie działań umożliwiających naszemu państwu 
wejście na poziom państw wysoko rozwiniętych. Wiele firm, które planowały w Polsce 
tylko produkować, dziś zmienia proces swojej działalności i tworzy centra badawcze 
czy technologiczne korzystając z zasobów coraz lepszego polskiego kapitału ludzkie-
go. Tworząc dobrze płatne miejsca pracy i pozwalając polskim pracownikom na rozwój 
swojego potencjału przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Polski. Nowy okres 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, charakteryzuje się tym, że Polska znowu 
jest największym beneficjentem unijnej pomocy. W ramach tych środków, jak wynika z 
danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, niemała część bo ponad 15% z ok. 82,5 
mld Euro przeznaczonych będzie na tzw. Fundusz Społeczny (z tego tylko na Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczonych jest ok. 4,5 mld Euro), który  
w dużej mierze przeznaczony jest na rozwój kapitału ludzkiego. To nowe rozdanie jest 
nową szansą dla pracowników, przedsiębiorstw i całej gospodarki.
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Grażyna Witoszek

ZASTOSOWANIE POLITYKI DYWIDEND 
NA PRZYKŁADZIE 

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO 

Streszczenie: Dywidenda jest jednym z podstawowych sposobów przekazywania akcjo-
nariuszom zysków. Decyzja o podziale wypracowanego przez spółkę zysku należy do decyzji 
strategicznych, mających wpływ na dalszą przyszłość spółki. Zagadnienie polityki dywidend 
może być rozpatrywane z dwóch odmiennych punktów widzenia: spółki i udziałowca (akcjo-
nariusza). Celem artykułu jest przedstawienie polityki dywidend opracowanej i wdrożonej w 
jednym z przedsiębiorstw energetycznych. Przedsiębiorstwo to posiada udziały w spółkach 
generujących zyski i zaistniała potrzeba usystematyzowania zasad podejmowania decyzji na 
zgromadzeniu wspólników co do pozostawienia zysku lub wypłaty dywidendy. Jest to przy-
kład polityki dywidend prowadzonej w stosunku do spółek grupy kapitałowej. Przedstawiony 
model polityki dywidend wdrożony w przedsiębiorstwie energetycznym spowodował wiele 
korzystnych dla firm zmian. Zmobilizował on zarządy do szerszego spojrzenia na przyszłość 
firmy oraz na możliwości jej rozwoju, a tym samym na realizację celu jakim jest wzrost war-
tości przedsiębiorstwa.

APPLICATION DIVIDEND POLICY IN ONE OF A ENERGY COMPANY

Summary: Dividend it is one of basic way to transfer profits to shareholders. Decision 
concerning distribution of profit it is one of strategic decision, which influence on company fu-
ture. Dividend policy issue may be analysis from company point of view and from shareholder 
point of view. Purpose of the article is presentation dividend policy, which was prepared and 
implemented in one of energy company. The company is shareholder in many other profitable 
companies and that was why it needed to organize taking decision process on dividend pay-
ment. It is example of dividend policy in capital group. Presented dividend policy model im-
plemented in one of energy company made a lot of positive changes. It mobilized management 
board of the company to look of company futures in a wide range, development possibility and 
performance of a main task – increase in the value of company.

Słowa kluczowe: polityka dywidend, wartość przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo ener-
getyczne.
Keywords: dividend policy, value of company, energy company.
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1. WSTĘP

Wraz ze zmianą głównego celu przedsiębiorstwa (z maksymalizacji zysku na 
maksymalizację wartości przedsiębiorstwa) dokonują się również zmiany sposobów 
i metod zarządzania. Osiąganie nadrzędnego celu przedsiębiorstwa w postaci wzrostu 
jego wartości spowodowało, że na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
rozwinęła się koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value – Based Ma-
nagement VBM). 

Ogólnie można stwierdzić, iż główną cechą zarządzania przez wartość jest ukie-
runkowanie wszystkich procesów mających miejsce w przedsiębiorstwie na kreowa-
nie wartości. Integruje ono misję, cele i strategie cząstkowe w jeden zwarty system. 
Umożliwia to realizację interesów właścicieli (akcjonariuszy), a pośrednio przekłada 
się też na zadowolenie wszystkich grup interesów. Jednym z elementów zarządzania 
wartością przedsiębiorstwa jest polityka dywidend. 

Dywidenda jest jednym z podstawowych sposobów przekazywania akcjonariu-
szom zysków. Decyzja o podziale wypracowanego przez spółkę zysku należy do 
decyzji strategicznych, mających wpływ na dalszą przyszłość spółki. Ustalenie pro-
porcji pomiędzy zyskiem zatrzymanym w firmie a wypłaconym akcjonariuszom, czy 
też sposobów jakimi firma może zwracać akcjonariuszom część zysku, to główne 
zagadnienia na których koncentruje się polityka dywidend. 

Znajomość i czytelność polityki dywidend ułatwia współpracę kierownictwa fir-
my z akcjonariuszami. Deklaracje co do polityki dywidend oraz ich konsekwentna 
realizacja pozwalają w sposób bardziej przewidywalny układać z nimi współpracę. 
Dzięki temu akcjonariusze mogą m.in. zaplanować swoje inwestycje i wydatki. 

2. POJĘCIE DYWIDENDY I POLITYKI DYWIDEND

Dywidenda stanowi część wypracowanego zysku spółki przeznaczonego do po-
działu i wypłaty dla akcjonariuszy/udziałowców. Z perspektywy przedsiębiorstwa 
„dywidenda jest ceną, jaką spółka akcyjna płaci inwestorom za to, że kupili wy-
emitowane przez nią akcje. Jest to swoistego rodzaju koszt korzystania z kapitału 
akcjonariuszy” [Sierpińska 1999: 56]. Może ona być wypłacana w formie pienięż-
nej, w formie akcji lub jako alternatywa wobec wypłaty dywidendy – odkupienie 
własnych akcji. 

W literaturze przedmiotu opisuje się trzy podstawowe tendencje w kształtowaniu 
decyzji o wypłacie dywidendy. Pierwsza z nich zakłada wypłatę dywidendy obejmu-
jącą cały wypracowany zysk, druga brak dywidendy z powodu wykorzystania całości 
zysku na inwestycje przedsiębiorstwa, a trzecia – zakładająca optymalne rozwiązanie 
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– zysk łączący inwestycje przedsiębiorstwa z wypłatą dywidendy, czyli po dokonaniu 
inwestycji przeznaczenie pozostałej części na dywidendę [Jabłoński 2011: 33]. Poza 
podstawowymi założeniami modelowymi w kształtowaniu decyzji o wypłacie dywi-
dendy zostały opracowane różne strategie wypłaty dywidendy. Jak już wspomniano, 
dwiema skrajnymi strategiami są polityka stuprocentowej stopy wypłat oraz polityka 
zerowej stopy wypłaty dywidendy. W praktyce, do najczęściej stosowanych można 
zaliczyć strategię stałej wysokości dywidendy, stałej stopy wypłaty, nadwyżkową 
politykę dywidend oraz docelową stopę wypłat. Całość decyzji dotyczących ustale-
nia proporcji podziału zysku netto na cześć zatrzymaną w przedsiębiorstwie z myślą  
o powtórnym zainwestowaniu oraz cześć przekazywaną akcjonariuszom, nazywa się 
polityką wypłat dla akcjonariuszy.

Polityka dywidend jest ściśle związana z cyklem życia przedsiębiorstwa. Etap 
rozwoju przedsiębiorstwa determinuje zapotrzebowanie na gotówkę oraz dodatkowe 
zewnętrzne finansowanie. Przekłada się to tym samym na możliwości rozwojowe 
podmiotu i co się z tym wiąże, politykę dywidend. Każda z faz cyklu życia przedsię-
biorstwa charakteryzuje się odmiennymi: zapotrzebowaniem na finansowanie, możli-
wościami rozwojowymi, ryzykiem operacyjnym czy też finansowym. Ma to również 
swoje odzwierciedlenie w polityce dywidend.

Modelowe ujęcie cyklu życia przedsiębiorstwa wskazuje na możliwość wypłaty 
dywidendy już w fazie wzrostu. Są one jednak niskie z racji dużego zapotrzebowania 
przedsiębiorstwa na kapitał niezbędny do jego rozwoju. Dopiero dojrzała faza przed-
siębiorstwa daje możliwość wypłaty znaczących dywidend bez negatywnego wpły-
wu na realizowane projekty inwestycyjne, czy też zachowanie płynności finansowej. 
Następna faza jest uzależniona od tego, czy przedsiębiorstwo podejmuje kroki w kie-
runku zdobywania nowych rynków, unowocześnienia dotychczasowych produktów 
lub usług. Takie działanie jest często określane mianem restrukturyzacji rozwojowej. 
Wypłacanie przez przedsiębiorstwa zbyt wysokich dywidend może spowodować nie-
możność realizowania kluczowych projektów inwestycyjnych, a to z kolei – dopro-
wadzić do bankructwa podmiotu. 

Bez wątpienia istotnym czynnikiem wpływającym na poziom wypłat dywidend 
jest poziom gotówki w spółce. Transfer z przedsiębiorstwa zbyt dużej kwoty, nawet 
z uwzględnieniem przyszłych potrzeb inwestycyjnych, może przy niekorzystnych 
uwarunkowaniach rynkowych spowodować zachwianie płynności, a w najgorszym 
przypadku utratę płynności i w konsekwencji bankructwo. Przedsiębiorstwa rozwo-
jowe mogą mieć słabą pozycję gotówkową, gdyż bardzo szybko rosnącej sprzedaży 
towarzyszy wzrost zapasów i należności, stąd mogą rezygnować z wypłaty lub wy-
płacać minimalną dywidendę. 

Zastosowanie polityki dywidend na przykładzie przedsiebiorstwa energetycznego



64

Kolejnym czynnikiem mającym ścisłe powiązanie z rynkowym wzrostem 
wartości przedsiębiorstwa jest rentowność kapitału własnego ROE. Zysk będący 
jednym z elementów tej miary może być przez podmiot w krótkim okresie odpo-
wiednio kształtowany. Jeśli zarząd przedsiębiorstwa planuje poprawić wizerunek 
podmiotu celem uplasowania nowej emisji akcji lub zwiększenia szans na zacią-
gnięcie kredytu, może podjąć działania zmierzające do stworzenia tendencyjnego 
pozytywnego obrazu podmiotu. Jednak zbyt pozytywny obraz podmiotu w oczach 
inwestorów może spowodować wzrost oczekiwań co do wypłaty wyższych dy-
widend. Jeśli podmiot realizuje projekty inwestycyjne, to w pierwszej kolejności 
finansuje je z wypracowanych zysków. Dlatego też przedsiębiorstwa realizujące 
rentowne projekty inwestycyjne starają się ograniczać wypłaty dywidend na rzecz 
rozwoju i wzrostu wartości podmiotu. Badania potwierdzają, że wypłaty dywidend 
zależą m.in. od rentowności spółki, jak również od zysków zatrzymanych. Szcze-
gólne znaczenie dla wypłaty dywidend ma akumulacja w przedsiębiorstwie wypra-
cowanych w poprzednich okresach zysków. Spółka, która posiada opracowaną po-
litykę dywidend i jej konsekwentnie przestrzega, w okresach mniejszych zysków, 
strat lub wzrostu zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, może wypłacić dy-
widendy z zysków zakumulowanych w poprzednich okresach. 

Z badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
wynika, że jednym z czynników determinujących politykę dywidend jest również 
sytuacja gospodarcza kraju w roku poprzednim, która ma istotny wpływ na decy-
zje o wypłacie dywidendy w roku bazowym. W okresie dobrej koniunktury, zarządy 
spółek są optymistycznie nastawione co do przyszłości przez co chętniej wypłacają 
dywidendy i odwrotnie. Również spółki, które dotychczas nie wypłacały dywidend, 
w okresie poprawy koniunktury gospodarczej rozpoczynają jej wypłacanie. Ponadto 
zwiększenie prawdopodobieństwa wypłaty przez spółki dywidend następuje w sytu-
acji, kiedy rynek kapitałowy charakteryzuje się silnymi wzrostami. 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na politykę dywidend jest poziom infla-
cji. Podmioty funkcjonujące w warunkach wysokiej inflacji zmniejszają lub wręcz 
zaprzestają jej wypłaty na rzecz zwiększania majątku niezbędnego do kontynuowania 
działalności operacyjnej. Należy tutaj dodać, że w takiej sytuacji występowanie wy-
sokiej inflacji znacząco przekłada się nie tylko na rosnące ceny maszyn i urządzeń, 
ale również na pozostałe elementy organizacji, w tym koszty zwiększania zapasów. 
Powoduje to niechęć do wyzbywania się środków pieniężnych na rzecz zachowania 
wartości kapitału w realnym majątku. Dlatego też stabilna polityka dywidend ozna-
cza, że poziom wypłaty dywidend rośnie w stałym tempie przynajmniej na takim 
poziomie, jaki wynika z inflacji. Następuje wtedy indeksacja poziomu wypłaty dywi-
dend o wskaźnik inflacji [Skousen 2011; Hazlitt 2007].
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Decyzja o wypłacie dywidendy może rodzić konflikty interesów zarządzających 
firmą i akcjonariuszy/udziałowców. Zarządzający będą dążyli do pozostawienia zysku  
w spółce, natomiast akcjonariusze czy udziałowcy będą dążyli do maksymalizacji kwo-
ty zysku przeznaczonej na dywidendę. Zarządy spółek dążące do zatrzymania dużej 
części zarobionego zysku na dalszy rozwój przedsiębiorstwa argumentują, że pozwa-
la to na osiągnięcie celu spółki, jakim jest pomnażanie wartości kapitału właścicieli. 
Oprócz problemu sposobów reinwestowania zysku wypracowanego przez przedsię-
biorstwa, również ważny – z punktu widzenia właścicieli spółki – jest problem podziału 
zysku spółki. Zysk netto w spółce akcyjnej mogą być przeznaczony na:

 ● kapitał zapasowy,
 ● dywidendy,
 ● tantiemy,
 ● nagrody dla załogi,
 ● zysk zatrzymany,
 ● kapitał rezerwowy.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda „…nie może przekroczyć 
zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych 
oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwo-
wych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy po-
mniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą 
lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał 
zapasowy lub rezerwowe”[KSH 2010: art. 348]. 

Polityka wypłat w ujęciu szerokim oznacza decydowanie o podziale zysku na 
część reinwestowaną i część wypłacaną akcjonariuszom. Optymalna polityka wypłat 
oznacza takie proporcje podziału zysku netto, które będą maksymalizować kreowaną 
wartość spółki. Polityka wypłaty dywidend jest wypadkowa wielu czynników o róż-
nej sile oddziaływania, do których zaliczyć należy [Jabłoński 2009]:

 ● preferencje inwestorów odnoszące się do dywidend,
 ● zawartość informacyjną ogłoszeń o poziomie dywidendy,
 ●  ograniczenia prawne dotyczące płacenia dywidend,
 ●  wymagania funduszy inwestycyjnych co do stałego dochodu z kapitału,
 ● dostępność efektywnych możliwości inwestycyjnych i koszty emisji nowych 
akcji,

 ●  dostępność gotówki na wypłaty dywidend,
 ●  potrzeba utrzymania kontroli właścicieli nad spółka.

Polityka dywidend może być prowadzona przez samą spółkę i dotyczyć podziału 
zysku wypracowanego przez nią. Może ona również być prowadzona przez podmioty 
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posiadające portfel udziałów w spółkach i dotyczyć przeznaczenia wypracowanego 
przez nie zysku. Propozycja podziału zysku wychodzi od zarządu a następnie jest ak-
ceptowana przez Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie Wspólników). A. Damodaran 
w swojej pracy przedstawił schemat rozumowania, który może być pomocny do ana-
lizy propozycji  zarządu co do wypłaty dywidendy (rys. 1) [Domadaran 1999: 423]. 

Rys. 1. Model analizy polityki dywidend (Analysis model of dividend policy) 

Źródło: A. Herman, A. Szablewski: Strategie wzrostu wartości fi rmy. Studium przypad-
ków, Poltext, Warszawa 2000, s. 22.

Polityka dywidend jest realizowana w kilku etapach obejmujących następujące 
problemy:

1. jakie spółka generowała w przeszłości przepływy pieniężne netto i ile wypłacała 
dywidendy oraz ile odkupywała własnych akcji w celu ich umorzenia?

2. jakie okazały się rezultaty zrealizowanych ostatnio projektów inwestycyjnych 
mierzone relacją stopy zwrotu z kapitału własnego i całego zainwestowanego ka-
pitału do kosztu kapitału własnego i średnioważonego kosztu kapitału?

3. jakie fi rma posiada i rozpatruje nowe projekty inwestycyjne z punktu widzenia 
kreowania wartości dla akcjonariuszy, tj. planowanej stopy zwrotu z zaangażo-
wanego kapitału i średnio ważonego jego kosztu?

4. podjęcie decyzji o ograniczeniu wypłaty dywidendy, gdy spółka dokonywała 
trafnych wyborów inwestycyjnych w przeszłości oraz posiada korzystne projekty 
inwestycyjne na przyszłość.
Z analizy powyższego modelu można wyciągnąć jeden główny wniosek mówią-

cy, że jeżeli spółka planuje realizować inwestycje cechujące się dużym prawdopodo-
bieństwem opłacalności, to zysk należy pozostawić w spółce na ich sfi nansowanie. 
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Obrazem opłacalności konkretnej inwestycji są planowane dodatnie NPV oraz pla-
nowana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyższa od planowanego średnio-
ważonego jego kosztu. 

Trzeba podkreślić, że zysk zatrzymany nie jest jedynym możliwym źródłem fi-
nansowania inwestycji rozwojowych. Część autorów jest zwolennikami wypłaty 
wyższych dywidend i finansowania inwestycji ze środków pozyskanych na rynku 
kapitałowym. Wg A. Szablewskiego [Szablewski 2008: 54] za taką polityką przema-
wiają co najmniej dwa argumenty:

 ● wypłata dywidendy dotyczy rozliczenia się z akcjonariuszami z tytułu uży-
czonego firmie kapitału w przeszłości i trafnych wyborów inwestycyjnych. 
Dotychczasowi akcjonariusze mają zatem prawo do konsumpcji wytworzonej 
wartości spółki;

 ● realizacja każdego projektu inwestycyjnego, nawet najbardziej obiecującego, 
niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia i uzyskania niższej od zakładanej stopy 
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ryzykiem tym można podzielić się z no-
wymi akcjonariuszami bądź pożyczkodawcami poprzez pozyskanie środków 
pieniężnych na rynku kapitałowym. 

3. POLITYKA DYWIDEND 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM

W badanym przedsiębiorstwie z branży energetycznej wdrożono w 2009 roku 
sformalizowaną politykę dywidend. Przedsiębiorstwo posiadało 9 spółek zależnych 
i 16 stowarzyszonych. W 2009 roku wszystkie spółki wypracowały zysk, jednak nie 
oznaczało to, że cała kwota wypracowanego zysku zostanie przekazana do podzia-
łu pomiędzy udziałowców. 2 spółki w latach poprzednich zakończyły rok obrotowy 
stratą, dlatego zysk 2009 roku w pierwszej kolejności służył do ich pokrycia. Reszta 
spółek zatrzymała lub wypłaciła zysk w formie dywidendy.

W celu sformalizowania procesu przygotowania propozycji decyzji dla Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy powstała koncepcja polityki dywidend odnosząca się 
do spółek grupy kapitałowej. Zawiera ona podstawowe procedury ubiegania się spół-
ek o zatrzymanie zysku wypracowanego za poprzedni rok obrotowy. Opracowano 
wzór wniosku o pozostawienie zysku w spółce, który jest podstawą do podejmowania 
decyzji. Stosując indywidualne podejście do sytuacji w konkretnej spółce, w procesie 
decyzyjnym co do przeznaczenia zysku  brane są przede wszystkim pod uwagę:

 ● wymogi art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych dotyczące tworzenia kapitału 
zapasowego,

 ● konieczność pokrycia nierozliczonej straty z lat ubiegłych,
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 ● plany inwestycyjne wynikające z długookresowej strategii lub innych szczegóło-
wych dokumentów np. planu rozwoju, programu restrukturyzacji, biznes – planu 
przedsięwzięcia itp.

Rys. 2. Podział zysku netto 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych

Spółka, która w poprzednim roku obrotowym wypracowała zysk i chce przezna-
czyć go na cele rozwojowe, przed planowanym Walnym Zgromadzeniem (Zgroma-
dzeniem Wspólników) przesyła do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego kompletny 
„Wniosek o pozostawienie zysku w Spółce” za poprzedni rok. Wniosek ten zawiera 
podstawowe informacje o inwestycji oraz analizę jej opłacalności. 

Złożony wniosek jest oceniany pod względem zgodności z realizowaną strategią 
spółki oraz pod względem opłacalności planowanej inwestycji. Raport z oceny wnio-
sku jest przedstawiany zarządowi przedsiębiorstwa, który na tej podstawie podejmuje 
uchwałę co do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (Zgromadzeniu Wspólników) 
w sprawie podziału zysku. Metoda ta ma zastosowanie przede wszystkim w stosunku 
do spółek, w których przedsiębiorstwo posiada taką liczbę głosów, która umożliwia 
podejmowanie strategicznych decyzji na zgromadzeniu wspólników. 

Rys. 3. Procedura podejmowania decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku netto na działal-
ność rozwojową spółki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych
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Po podjęciu decyzji o przeznaczeniu zysku na sfinansowanie inwestycji rozwojo-
wych w danej spółce, podejmuje się ona realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przed-
stawionym wcześniej harmonogramem. Równocześnie ze strony przedsiębiorstwa 
prowadzony jest monitoring. Spółka przekazuje raporty z realizacji inwestycji a po 
jej zakończeniu ponownie dokonuje analizy opłacalności przedsięwzięcia. Jeżeli po 
realizacji inwestycji spółka nie wykaże jej opłacalności, przedsiębiorstwo może pod-
jąć decyzję o wypłacie zaległej dywidendy. 

Wprowadzona polityka dywidend jasno określiła zasady na jakich spółki mogą ubie-
gać się o pozostawienie zysku, jednocześnie mobilizując je do poszukiwania możliwo-
ści inwestycyjnych sprzyjających ich rozwojowi. Poprzez wprowadzenie monitoringu, 
w trakcie i po realizacji inwestycji, zmniejszyła się ilość inwestycji nieopłacalnych oraz 
w zasadzie zlikwidowano sytuacje, gdy pieniądze nie były wydawane zgodnie z dekla-
racjami. W związku z tym, większość realizowanych inwestycji wpływa korzystnie na 
wartość spółek a tym samym przyczynia się do realizacji głównego celu strategicznego 
przedsiębiorstwa energetycznego jakim jest wzrost jego wartości. 

PODSUMOWANIE

Przedstawiony model polityki dywidend wdrożony w przedsiębiorstwie energe-
tycznym doprowadził do wielu korzystnych zmian zarówno dla przedsiębiorstwa jako 
całości jak i dla tworzących go spółek. Zmobilizował on zarządy spółek do szerszego 
spojrzenia na możliwości rozwojowe, sprzyjające wzrostowi wartości przedsiębiorstwa. 

Wprowadzenie polityki dywidend już w pierwszym roku przysporzyło przedsię-
biorstwu korzyści w formie wzrostu dywidend wypłacanych przez spółki. Te spółki, 
które nie były w stanie wskazać opłacalnych inwestycji rozwojowych, były zmuszone 
do wypłaty dywidendy. Rozważania dotyczące podziału zysku były prowadzone przede 
wszystkim z punktu widzenia posiadacza akcji lub udziałów w spółce. Z punktu widze-
nia kadry zarządzającej temat jest szerszy i wymaga o wiele rozleglejszych rozważań. 
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Agnieszka Grzesiok-Horosz
Piotr Horosz 

KNOW-HOW 
JAKO SKŁADNIK MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie: W niniejszym artykule autorzy omawiają problematykę know-how jako 
składnika majątku przedsiębiorstwa. Analizują w tym celu pojęcie know-how, omawiając rów-
nież wzajemną relację pojęć know-how i „tajemnica przedsiębiorstwa”. W dalszej kolejności 
charakteryzują majątek przedsiębiorstwa, wskazując, że w jego skład wchodzą zarówno dobra 
materialne, jak i niematerialne. Wykazują, że know-how we współczesnej gospodarce, jako 
gospodarce opartej na wiedzy, w której coraz większą rolę odgrywają dobra niematerialne, 
może stanowić istotny, a niekiedy nawet zasadniczy składnik majątku przedsiębiorstwa, które-
go znaczenie i wartość może stale rosnąć.

KNOW-HOW AS CONSTITUENT OF ENTERPRISE ASSETS

Summary: The authors discuss the problem of know-how as constituent of enterprise as-
sets. They analyze the characteristics of know-how, discussing the relation of between know-
-how and “trade secret”. They characterize also the assets of enterprise which consists of 
tangible and intangible goods. They show that the know-how in the modern knowledge-based 
economy can play growing role and become asset of the company, whose meaning and value 
can constantly grow.

Słowa kluczowe: know-how, majątek przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa.
Keywords: know-how, enterprise assets, trade secret.

1. WPROWADZENIE

Dominującym aktualnie trendem społeczno-gospodarczym jest kształtowanie 
się społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i informacja są, również z go-
spodarczego punktu widzenia, dobrem o największym znaczeniu. Jako podstawowe 
źródło dobrobytu społecznego wiedza w coraz szerszym zakresie zastępuje obecnie 
pracę i kapitał [Matusiak 2011: 11]. Współczesna gospodarka – przynajmniej gospo-
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darka państw wysoko rozwiniętych – oparta jest zatem na wiedzy, której wartość dla 
przedsiębiorstwa i całej gospodarki jest częstokroć wielokrotnie większa niż wartość 
składników materialnych. Warto zaznaczyć, że wiedza może (choć nie zawsze musi) 
stanowić dobro intelektualne, czyli być wytworem intelektu ludzkiego nie mającym 
postaci materialnej [Załucki 2008: 18; Antoniuk, Stec 2011: 13]. Dobra takie stano-
wią przedmiot własności intelektualnej, rozumianej jako zbiorcze pojęcie obejmujące 
dobra niematerialne, będące wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego, lub też, 
poprzez przenoszenie określonych informacji – będące instrumentem podboju klien-
teli [Antoniuk 2009: 302] i podlegają ochronie, opierającej się na zasadzie wyłącz-
ności. Osoba, które uzyskała prawa do danego dobra intelektualnego (również gdy 
dobrem tym jest wiedza) uzyskuje wyłączność na korzystanie z tego dobra i decydo-
wanie o obrocie nim z wyłączeniem innych osób [Załucki 2008: 25].

W kontekście dalej prowadzonych rozważań podkreślić należy, że szczególnie 
istotnymi składnikami przedsiębiorstwa mogą być dobra intelektualne, określane 
jako rozwiązania [Szewc, Jyż 2011: 61]. Rozwiązaniami o największej wartości 
są przy tym z reguły wynalazki, czyli niewynikające w oczywisty sposób ze stanu 
techniki rozwiązania określonego problemu o charakterze technicznym [Brzezińska 
2008: 59]. Wynalazki, jako dobra intelektualne podlegają ochronie określanej jako 
ochrona patentowa. Osoba uprawniona z tytułu patentu może, na zasadzie wyłącz-
ności, korzystać z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obsza-
rze państwa, w którym patent został udzielony. Twórcy wynalazków, ze względu na 
koszty związane z uzyskaniem patentu, niejednokrotnie jednak nie decydują się na 
ich opatentowanie. Nie oznacza to jednak, że posiadane przez nich wiedza i informa-
cje nie mogą stanowić składnika przedsiębiorstwa – właśnie jako know-how, przez 
które tradycyjnie rozumie się informacje nieopatentowane.

2. POJĘCIE KNOW-HOW

Analizując pojęcie know-how, zaznaczyć na wstępie należy, że jego rozumie-
nie ma w dużej mierze charakter intuicyjny, zależny od intencji uczestników obrotu 
gospodarczego i jego zmiennej praktyki. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo nie 
wypracowały jak dotąd jednej ustalonej definicji know-how. Również akty prawa 
polskiego i wspólnotowego, używając tego pojęcia, formułują definicje, które nie w 
pełni się pokrywają, częstokroć są przy tym definicjami bardzo wąskimi, stworzony-
mi tylko na potrzeby danego aktu prawnego.

Tłumacząc wyrażenie know-how dosłownie, oznacza ono „wiedzieć-jak” (coś 
zrobić). W piśmiennictwie wskazuje się, że know-how stanowią nieopatentowane, 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne 
lub zasady organizacji i zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające 
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do zapobiegania ich ujawnieniu [Kozak 2012: 197; Nestoruk 2008: 150]. W isto-
cie zatem know-how stanowi pewną wiedzę, czy też informacje, mające w domyśle 
jakąś wartość na tyle istotną, by podjąć działania zmierzające do zachowania ich  
w tajemnicy, ale zarazem nieobjęte ochroną patentową (know-how niekoniecznie 
musi przy tym stanowić wynalazek, a zatem nie zawsze może w ogóle być opaten-
towane). Know-how nie może być zatem wiedzą powszechnie dostępną lub łatwą 
do uzyskania. By posiadać jakąś wartość musi być ono poufne, a także istotne – tzn. 
mieć znaczenie z punktu widzenia użyteczności gospodarczej. Know-how musi być 
również zidentyfikowane, to znaczy opisane w sposób na tyle dokładny, by było moż-
liwe jego praktyczne wykorzystanie – z reguły w działalności gospodarczej. 

Jak już zaznaczono, pojęcie know-how jest stosowane zarówno w aktach prawa 
polskiego, jak i wspólnotowego, przy czym z reguły są to definicje tworzone tylko na 
potrzeby materii objętej zakresem regulacji danego aktu. I tak zgodnie z art. 1 §2 pkt 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektó-
rych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję [Dz. U. Nr 137, poz. 963], pod pojęciem know-how ro-
zumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub techno-
logiczne lub zasady organizacji i zarządzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz. U. Nr 50, poz. 
331 z późń. zm.], czyli takich, co do których podjęto działania zmierzające do zapo-
bieżenia ich ujawnieniu, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów ob-
jętych umową i które zostały opisane w sposób pozwalający na weryfikację kryterium 
niejawności i istotności. Wprawdzie w przeciwieństwie do definicji sformułowanej  
w uprzednio obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.  
w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu techno-
logii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję [Dz. U. Nr 137, poz. 1152] 
w aktualnej, wyżej przytoczonej definicji brak jest wymogu, by informacja stanowiąca 
know-how była nieopatentowana [Salamonowicz 2011: 35], jednakże nie oznacza to, że 
w pojęciu know-how mogą się mieścić zarówno informacje opatentowane, jak i nieopa-
tentowane. Przytoczona definicja know-how obowiązuje bowiem wyłącznie na gruncie 
rozporządzenia z 2007 r., na co wskazuje użycie na początku art. 1 §2 rozporządzenia 
sformułowania „Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:” [Salamonowicz 2011: 38],  
w objętym nim wąskim zakresie dotyczącym wyłączenia porozumień dotyczących 
transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zawar-
tych w wyżej przywołanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Omawiane 
rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, wydany w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 8 ust. 3 tej ustawy. 
Należy również uwzględnić, że w myśl przytoczonej definicji know-how stanowią „in-
formacje nieujawnione do wiadomości publicznej”, gdy tymczasem rejestr patentowy 
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jest jawny, a wręcz domniemywa się, że wpisy w rejestrze są prawdziwe i że każdemu 
jest znana ich treść [Witkowski 2013: 142]. 

Uwaga powyższa dotyczy również definicji know-how zawartych w innych roz-
porządzeniach stanowiących akty wykonawcze do ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, w których zastosowanie tych definicji ogranicza się do wąskiego, 
objętego takim aktem prawnym zakresu [Salamonowicz 2008: 38], zaś wymóg by 
były to informacje nieujawnione wskazuje pośrednio, że nie są to informacje objęte 
patentem. Aktem takim jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 
r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu 
porozumień naruszających konkurencję [Dz. U. Nr 230, poz. 1691], którego §2 pkt 
11 definiuje know-how jako nieujawnione informacje techniczne lub technologiczne 
lub zasady organizacji i zarządzania, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów, jeżeli stanowią one całość lub część określonych 
informacji praktycznych wynikających z doświadczeń dostawcy, przeprowadzonych 
badań lub testów istotnych dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub 
odsprzedaży towarów objętych porozumieniem i jeżeli zostały opisane w sposób po-
zwalający na weryfikację kryteriów niejawności i istotności. 

Pojęcie know-how definiuje również §2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjali-
zacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających kon-
kurencję [Dz. U. Nr 230, poz. 1692], określające know-how jako nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady orga-
nizacji i zarządzania, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów obję-
tych umową lub stosowania umownych technologii i które zostały opisane w sposób 
pozwalający na weryfikację kryteriów niejawności i istotności. 

Szerzej pojęcie know-how definiuje rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 
772/2004 z dnia 7 kwietnia w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii 
porozumień o transferze technologii [Dz. Urz. L 123, s. 11 z 27 kwietnia 2004 r.], któ-
rego myśl art. 1 ust. 1 pkt „i” określa know-how jako pakiet nieopatentowanych infor-
macji  praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są równocześnie:

 ● niejawne, czyli nie są powszechnie znane i łatwo dostępne,
 ● istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów ob-
jętych umową,

 ● zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można 
było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności [Nestoruk 2008: 
150; Salamonowicz 2008: 33; Gulda 2011: 139].
Bardzo szeroka, ale zarazem trafna definicja know-how przyjęta została przez 

Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, która pod pojęciem tym rozumie cało-
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kształt wiadomości, a zatem fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technolo-
gii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu [Skowron 2013: 20]. 

Podsumowując powyższe rozważania podkreślić należy, że autorzy podzielają 
dominujący w doktrynie pogląd, że know-how mogą co do zasady stanowić jedy-
nie takie informacje, które nie zostały opatentowane [Nestoruk 2008: 150; Kozak 
2011: 197; Kozak 1996: 246]. W ślad za rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 
772/2004, należy przez nie rozumieć wszelkie nieopatentowane istotne informacje 
praktyczne, wynikające z doświadczenia i badań, o ile zostały opisane w wystarcza-
jąco zrozumiały sposób i nie są powszechnie znane i łatwo dostępne. Analizując pro-
blematykę know-how jako składnika przedsiębiorstwa należy zatem omówić pojęcie 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wykazując, że know-
-how mieści się w zakresie objętym tym pojęciem. Uprzednio warto jednak jeszcze 
omówić wzajemną relację pojęcia know-how i pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”.

3. KNOW-HOW A TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

W celu właściwego ukazania know-how jako składnika majątku przedsiębiorstwa 
celowe jest ustalenie wzajemnych relacji pojęcia know-how i pojęcia „tajemnica przed-
siębiorstwa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji [tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.]. Zgodnie 
z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 tej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, or-
ganizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Ponieważ z wyżej przytoczonych definicji know-how wynika, że stanowią je tylko takie 
informacje, które są niejawne, uznać należy, że niejednokrotnie know-how może stano-
wić zarazem tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegając tym samym ochronie przewidzia-
nej w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Równocześnie jednak 
podkreślić należy, że nie wszystkie informacje objęte know-how muszą jednocześnie 
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Dotyczące zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa 
orzeczenia sądownictwa przywołuje I.B. Nestoruk [Nestoruk 2008: 150], w szczegól-
ności wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. [I CKN 304/00, OSNC 
2001, Nr 4, poz. 59] oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 
2000 r. [I ACa 900/99, Przegląd Gospodarczy 2000: 53].

Zgodnie z przytoczonym przepisem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji informacja, stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa nie tylko nie może być ujaw-
niona do wiadomości publicznej, ale przedsiębiorca musi także podjąć niezbędne 
działania w celu zachowania jej poufności [Michalak 2006: 120; Pęczalska 2007: 
211; Zelek 2008: 222].
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W przypadku informacji stanowiącej know-how, jak wskazano, wystarczy nato-
miast jedynie by nie była to informacja powszechnie znana i łatwo dostępna, nieza-
leżnie od tego, czy zostały równocześnie podjęte jakieś działania w celu zachowania 
jej poufności, czy też nie. Należy również wziąć pod uwagę, że przywołany przepis 
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy tylko informacji 
posiadanych przez przedsiębiorców, gdy tymczasem know-how mogą stanowić rów-
nież informacje posiadane przez inne osoby.

Zakres pojęcia know-how częściowo pokrywa się zatem z zakresem pojęcia ta-
jemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji, ale nie jest z nim identyczny [Skowron 2013:21]. Know-how może tajemnicę taką 
stanowić, ale nią być nie musi.

4. SKŁADNIKI MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

Przechodząc do omówienia pojęcia przedsiębiorstwa odwołać się należy do, za-
wierającego jego legalną definicję, art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny [tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121], (dalej jako KC), zgodnie z którym 
przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i ma-
terialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten nie 
odnosi się zatem do osoby właściciela, określając przedsiębiorstwo w sposób przed-
miotowy [Rudnicki 2011: 244]. Przedsiębiorstwem nie jest jakiś przypadkowy zbiór 
jakichkolwiek składników, lecz musi to być zespół składników tak zorganizowany, aby 
mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej [Gawlik 2012: 297]. Oceniając 
czy dany zespół składników stanowi przedsiębiorstwo należy zatem brać pod uwagę 
zarówno aspekt organizacyjny (zorganizowanie tego zespołu składników jako całości), 
jak i aspekt funkcjonalny – przeznaczenie do realizacji zadań gospodarczych [Rudnicki 
2011: 245]. Przedsiębiorstwo nie jest zatem jedynie, jak słusznie zauważa Z. Gaw-
lik, sumą wchodzących w jego skład składników niematerialnych i materialnych, lecz 
samoistnym dobrem o wartości majątkowej [Gawlik 2012: 297]. Stanowi ono pewną 
funkcjonalną całość, obejmującą różne składniki [Nazaruk 2013: 127], przy czym do-
konana w 2003 r. nowelizacja treści przepisu art. 551 KC, mocą ustawy z dnia 14 lutego 
2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz. U.  
Nr 49, poz. 408] umieściła na pierwszym miejscu składniki niematerialne, podkreślając 
ich rolę we współczesnym przedsiębiorstwie [Gawlik 2012: 297; Rudnicki 2011: 244].

W dalszej części art. 551 KC ustawodawca wskazuje, że przedsiębiorstwo obej-
muje w szczególności następujące składniki:

1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części 
(nazwa przedsiębiorstwa);
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2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów  
i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz 
prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych sto-
sunków prawnych;

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Odnosząc przytoczoną wyżej definicję przedsiębiorstwa z art. 551 KC do proble-
matyki know-how jako składnika majątku przedsiębiorstwa należy w pierwszym rzę-
dzie zwrócić uwagę, że art. 551 KC w pkt. 8 wymienia wprost tajemnicę przedsiębior-
stwa jako jego składnik. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku gdy know-how 
stanowi równocześnie tajemnicę przedsiębiorstwa, stanowi ono tym samym składnik 
majątku tego przedsiębiorstwa, przy czym z natury rzeczy jest ono składnikiem nie-
materialnym. Należy natomiast odpowiedzieć na nasuwające się pytanie, czy skład-
nikiem majątku przedsiębiorstwa jest również know-how nie stanowiące tajemnicy 
tego przedsiębiorstwa.

Rozważając tę kwestię należy na wstępie wskazać, że dokonane w art. 551 KC 
wyliczenie składników przedsiębiorstwa ma, w zgodnej opinii piśmiennictwa, jedy-
nie charakter przykładowy [Rudnicki 2011: 244; Gawlik 2012: 298], na co wskazuje 
użycie przez ustawodawcę w treści tego przepisu zwrotu „w szczególności”. Oprócz 
nich składnikami majątku przedsiębiorstwa mogą być również inne, nie wymienione 
wprost w treści art. 551 KC dobra niematerialne i materialne, o ile spełniają ogól-
ne warunki określone w tym przepisie, a zatem wchodzą w skład zorganizowane-
go zespołu składników przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej 
[Gawlik 2012: 299]. Składnikiem takim może być zatem również wykorzystywana 
do prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej wiedza technicz-
na i organizacyjna, a zatem informacje stanowiące know-how [Rudnicki 2011: 246], 
niezależnie od tego, czy równocześnie stanowią one tajemnicę tego przedsiębiorstwa, 
czy też nią nie są.

Zaznaczyć należy, że ponieważ, z mocy art. 552 KC czynność prawna mająca za 
przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, 
chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych, 
przyjąć należy, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa jako całości, na nabywcę prze-
chodzi również, co do zasady, stanowiące jego składnik know-how, o ile jego przejście 
nie zostanie wyraźnie wyłączone wolą stron wyrażoną w treści umowy. Zbywca przed-
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siębiorstwa zobowiązany jest zatem ujawnić nabywcy wiedzę stanowiącą know-how, bę-
dącą składnikiem tego przedsiębiorstwa. Warto przy tym podkreślić, że we współczesnej 
gospodarce opartej na wiedzy, know-how może częstokroć stanowić najbardziej warto-
ściowy składnik zbywanego przedsiębiorstwa, a niekiedy chęć uzyskania określonego 
know-how może być wręcz głównym powodem nabycia danego przedsiębiorstwa.

5. PODSUMOWANIE

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy coraz większą, a nierzadko klu-
czową rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej odgrywają niematerialne skład-
niki majątku przedsiębiorstwa. Ich znaczenie dostrzegł również ustawodawca, który 
definiując pojęcie przedsiębiorstwa wymienił składniki niematerialne przed składni-
kami materialnymi, decydującymi o wartości przedsiębiorstwa w tradycyjnym mo-
delu gospodarki. 

Wśród niematerialnych składników majątku przedsiębiorstwa warto zwrócić 
szczególną uwagę na know-how, rozumiane jako wszelkie nieopatentowane istotne 
informacje praktyczne, wynikające z doświadczenia i badań, o ile zostały opisane 
w wystarczająco zrozumiały sposób i nie są powszechnie znane i łatwo dostępne. 
Trudno byłoby chyba znaleźć przedsiębiorstwo, które mogłoby funkcjonować nie po-
siadając jakiegokolwiek know-how. Stanowi ono niezbędny składnik każdego nowo-
czesnego przedsiębiorstwa, które chcąc skutecznie konkurować na zglobalizowanym 
rynku musi bezustannie pracować nad rozszerzeniem swojego know-how i dostoso-
wywaniem go do zmieniających się warunków rynkowych. Należy przy tym zazna-
czyć, że pojęcie know-how nie jest tożsame z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa, 
aczkolwiek w konkretnych przypadkach wiedza będąca tajemnicą przedsiębiorstwa 
może równocześnie stanowić jego know-how.

Nierzadko know-how może być przy tym najbardziej wartościowym składnikiem 
przedsiębiorstwa a zatem transakcje nabycia przedsiębiorstwa głównie w celu uzy-
skania jego know-how mogą występować w obrocie gospodarczym coraz częściej. 
Znaczenie know-how jako składnika przedsiębiorstwa jest bowiem we współczesnej 
gospodarce trudne do przecenienia.

Literatura:

1. Antoniuk, J.R.: Własność intelektualna. W: Prawne podstawy przedsiębiorczości, P. Ho-
rosz (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009.

Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz 



79

2. Antoniuk, J.R., Stec, P.: Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej. W: Ochrona 
własności intelektualnej, P. Stec (red.). Bydgoszcz-Opole-Gliwice: Oficyna Wydawnicza 
Branta 2011.

3. Brzezińska, A.: Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej.  
W: Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. M. Załucki (red.). Warszawa: Difin 2008.

4. Gawlik, Z. W: Kodeks cywilny, Tom I, Część ogólna, A. Kidyba (red.). Warszawa: LEX a 
Wolters Kluwer business 2012.

5. Gulda, K.: Know-how. W: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak 
(red.). Warszawa: PARP 2011.

6. Kozak, D. W: Wzory umów w obrocie krajowym z komentarzem. Gdańsk: Info-Trade 1996.
7. Kozak, M., W: Prawo konkurencji, A. Bolecki, S. Drozd, S. Farnirska, M. Kozak, M. Ku-

lesza, A. Madała, T. Wardyński. Warszawa: LexisNexis 2011.
8. Matusiak, K.B., W: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.). 

Warszawa: PARP 2011.
9. Michalak, A.: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne. Zaka-

mycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006.
10. Nazaruk, P. W: Kodeks cywilny. Komentarz, J. Ciszewski (red.). Warszawa: LexisNexis, 2013.
11. Nestoruk, I. B.: Prawo konkurencji. Warszawa: C.H. Beck 2008.
12. Pęczalska, B.: Ochrona konkurencji. Warszawa: C.H. Beck 2007.
13. Rudnicki, S. W: S. Dmowski, S. Rudnicki: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga 

pierwsza. Część ogólna. Warszawa: LexisNexis 2011.
14. Salamonowicz, M.: Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonku-

rencyjnych. Warszawa: C.H. Beck 2011.
15. Skowron, K., Innowacje. W: Podstawy ochrony własności intelektualnej, M. Baron-Wiate-

rek, P. Horosz, T. Szewc (red.). Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej 2013.
16. Szewc, A., Jyż, G.: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: C.H. Beck 2011.
17. Witkowski, P.: Procedura przyznawania (i rejestracji) praw własności intelektualnej. 

W: Podstawy ochrony własności intelektualnej, M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc 
(red.). Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej 2013.

18. Załucki, M.: Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym. 
W: Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, M. Załucki (red.). Warszawa: Difin 2008.

19. Zelek, M.: Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej. W: Prawo wła-
sności intelektualnej. Repetytorium, M. Załucki (red.). Warszawa: Difin 2008.

Wykorzystane akty normatywne:
1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 

331 z późń. zm.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r., 

Nr 153, poz. 1503 z późń. zm. 
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2014, poz. 121.

Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa



80

4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dnia 7 kwietnia w sprawie stosowania 
art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii, Dz. Urz. L 123,  
s. 11 z 27 kwietnia 2004 r.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych 
rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograni-
czających konkurencję, Dz. U. Nr 137, poz. 963.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektó-
rych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień naruszających konku-
rencję, Dz. U. Nr 230, poz. 1691.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia okre-
ślonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję, Dz. U. Nr 230, poz. 1692.

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych 
kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograni-
czających konkurencję, Dz. U. Nr 137, poz. 1152.

Wykorzystane orzeczenia:
1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 304/00, OSNC 2001,  

Nr 4, poz. 59.
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Katowicach z dnia 29 marca 2000 r., I ACa 900/99, „Prze-

gląd Gospodarczy”2000 nr 10.

Dr Agnieszka Grzesiok-Horosz
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
Katowice, ul. Bankowa 11
e-mail: a.grzesiok@vp.pl

Dr Piotr Horosz
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
e-mail: Piotr.Horosz@polsl.pl

Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz 



81

Monika Prandzioch

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W ŁADZIE ORGANIZACYJNYM 

NA PODSTAWIE NORMY ISO 26000:2012

Streszczenie: Po latach analiz problematyki społecznej odpowiedzialności, licznych 
opracowaniach naukowych krajowych i zagranicznych powstała Norma ISO 26000:2012, do-
kument systematyzujący wiedzę w tym obszarze, jak również zalecający konkretne praktyki 
mające na celu pomoc przy wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do organizacji. Celem 
niniejszego artykułu jest analiza praktyk na rzecz integrowania społecznej odpowiedzialności. 
Rozważania skupiają się w obszarze ładu organizacyjnego i zobowiązaniach wobec interesa-
riuszy, na podstawie Normy ISO 26000:2012.

SOCIAL RESPONSIBILITY ORGANIZATIONAL GOVERNANCE 
STANDARDS BASED ON ISO 26000: 2012

Summary: After years of analyzing issues and problems, and numerous scientific studies 
(both national and international), ISO 26000:2012 has now been established and launched. 
This document sets out the knowledge in the area as well as recommending specific practices. 
The purpose of the document is to support the implementation of social responsibility in an 
organization. The article is based on analysis of the practice of integration of social respon-
sibility. It  focuses on organizational governance, and the liabilities of stakeholders based on 
ISO26000:2012.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, ISO 26000, zarządzanie, ład organizacyjny.
Keywords: social responsibility, ISO 26000, management, organizational governance.

1. WPROWADZENIE

Społeczna odpowiedzialność biznesu to tematyka coraz częściej poruszana przez 
naukowców zajmujących się filozofią, ekonomią czy zarządzaniem. Przedsiębiorstwa 
chętniej skłaniają się do wprowadzenia elementów społecznej odpowiedzialności do 
swojego funkcjonowania oraz poddają się audytom etycznym. Ukazuje to humani-
styczny wymiar zarządzania. Działania te są niewątpliwie odpowiedzią na potrzeby 
rynku, gdzie o pracownikach mówi się w kontekście kapitału, a działania mające na 
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celu stworzenie dogodnych miejsc pracy z odpowiednim poziomem etyczności, ma 
o ten zasób dbać. Realizacja społecznej odpowiedzialności w organizacji to działania 
integrujące i kooperujące pomiędzy dwoma grupami interesariuszy (wewnętrznych i 
zewnętrznych). Celem niniejszego artykułu jest analiza praktyk na rzecz integrowania 
społecznej odpowiedzialności, rozważania skupiają się w obszarze ładu organizacyj-
nego i zobowiązaniach wobec interesariuszy, na podstawie Normy ISO 26000:2012.

2. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
– PODSTAWOWE POJĘCIA

Spojrzenie na społeczną odpowiedzialność biznesu może dotyczyć problematyki 
ogólnej obejmującej zobowiązania względem jego interesariuszy lub w kontekście 
tworzenia wizerunku lub działań marketingowych [Sokołowska 2008: 52]. Niniejsze 
opracowanie dotyczy pierwszego spektrum problemu, czyli zobowiązań organiza-
cji (przedsiębiorstwa) względem interesariuszy oraz działań na rzecz wprowadzenia 
społecznej odpowiedzialności do organizacji. 

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu jest efektem globalizacji, rozwoju 
informatyzacji oraz powszechnego dostępu do wiedzy. Powstanie środowisk między-
kulturowych postawiło przedsiębiorstwa wobec pytania o normy moralne i potrzebę 
stworzenia pewnego schematu, który stanie się powszechnie obowiązującym, respek-
tującym ogólne normy postępowania i prawa. Rozwój międzynarodowego biznesu 
obarczony był (i nadal jest) ryzykiem kulturowym, nie wszystkie normy obowią-
zujące w jednym kraju będą tak samo respektowane w krajach np. wschodzących. 
Stworzenie odpowiednich narzędzi dostosowanych do kultury organizacji i respek-
tujących prawo oraz norm międzynarodowych pozwala na niwelowanie problemów 
natury etycznej i moralnej. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) 
jest otwartym systemem zarządzania, który skierowany jest na interesariuszy, których 
można podzielić na wewnętrznych i zewnętrznych [PN-ISO 26000:2012: 6]. Spo-
łeczna odpowiedzialność odnosi się nie tylko do kwestii zarządzania pracownikami, 
lub zarządzania środowiskowego, ale jest obranym kierunkiem zarządzania całościo-
wego. Definicje społecznej odpowiedzialności są różnie formułowane. Związane jest 
to z ewolucją pojęcia, jak również punktu widzenia definiującego. Definicja może 
odnosić się do wymiaru moralnego, zgodnie z którym CSR przejawia się gotowością 
do przeprowadzenia audytów etycznych, na wzór audytów finansowych [Zbiegień-
-Maciąg 1997: 217-229: Zbiegień-Maciąg 2006: 207-214]. B. Rok pojęcie odpowie-
dzialnego biznesu definiuje jako: „osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mą-
drym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami” [Rok 2004: 18].
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Dotychczas działania związane ze społeczną odpowiedzialnością skupiały się na 
analizie w kontekście biznesowym, systematyzując klasyfikację pojęć oraz zestawie-
nia proponowanych praktyk nie ograniczając się tylko do spojrzenia biznesowego. 
Norma ISO 26000:2012 obejmuje społeczną odpowiedzialność jako taką nie zamy-
kając w ten sposób drogi organizacjom non profit lub innym formom działalności. 
Mówiąc zatem o społecznej odpowiedzialności, obejmujemy zarówno kontekst biz-
nesowy, jak i społeczny. Norma ISO 26000:2012 społeczną odpowiedzialność defi-
niuje następująco: „Zasadniczą cechą społecznej odpowiedzialności jest gotowość 
do uwzględnienia, podczas podejmowania decyzji, kwestii społecznych oraz rozli-
czania się z wpływu podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środo-
wisko. Oznacza to postępowanie zarówno przejrzyste, jak i etyczne, przyczyniające 
się do zrównoważonego rozwoju, zgodne z obowiązującym prawem (...)” [PN - ISO 
26000:2012:18]. Można, zatem powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność to dzia-
łania opierające się na zarządzaniu wedle wartości w aspekcie interesariuszy we-
wnętrznych, jak również uwzględniające wpływ na środowisko zewnętrzne pamię-
tając o zrównoważonym rozwoju i przestrzeganiu norm poszanowania środowiska. 

Norma ISO 26000:2012 przetłumaczona i wydana przez Polski Komitet Normalizu-
jący w 2012 jest normą traktującą dużo szerzej informacje na temat społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Przeprowadzone konsultacje oraz usystematyzowanie wszystkich 
najważniejszych pojęć nie ograniczały się tylko do spojrzenia biznesowego, ale całej idei 
społecznej odpowiedzialności, która może być wdrażana zarówno w przedsiębiorstwach, 
jak również w organizacjach non profit. Prace nad dokumentem były przeprowadzane 
przez Grupę Roboczą ISO/TMB ds. Społecznej odpowiedzialności z udziałem ponad 90 
krajów i 40 międzynarodowych i regionalnych organizacji działających w tematyce spo-
łecznej odpowiedzialności, „reprezentowali oni sześć różnych grup interesariuszy: kon-
sumentów; instytucje rządowe; biznes; pracowników; organizacje pozarządowe (NGO) 
oraz usługi, wsparcie, badania, naukę i inne” [PN - ISO 26000:2012: 6]. Podczas prac 
dbano, aby w grupach zachowana została równość płci, a kraje rozwijające się miały 
możliwość wypowiedzenia się na zasadach równych z krajami rozwiniętymi. Cechą wy-
różniającą Normę ISO 26000:2012 od pozostałych norm jakościowych jest jej charakter 
zalecający, a nie nakazujący, a wszystkie narzędzia są tylko propozycją wdrożenia.

Zakres Normy1 obejmuje terminologię oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć. 
Dzięki temu powstał dokument, który konstytuuje i systematyzuje wiedzę na temat 
społecznej odpowiedzialności. W swojej treści zawiera m.in: rys historyczny proble-
matyki, uwzględniający czasy współczesne i dotyczący społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu jako takiej: obszary związane z tematyką oraz zasady wdrażania, przykła-
dy dobrych praktyk; współpraca z interesariuszami i narzędzia współpracy. 

1 Ile razy w opracowaniu  znajdzie się zapis Norma – rozumie się przez to Normę ISO 26000:2012.

Społeczna odpowiedzialność w ładzie organizacyjnym na podstawie normy ISO...
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Do kluczowych obszarów i zagadnień społecznej odpowiedzialności, według 
Normy zaliczamy: prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe 
praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój 
społeczności lokalnych [PN - ISO 26000:2012: 6]. 

Cytowana Norma wymienia cztery kroki przed rozpoczęciem prac wdrożenio-
wych Normy. Pierwszy z nich to rozpoznanie obszaru, który będzie uwzględniony 
w organizacji. Każdy z wymienionych obszarów posiada podobszary szczegółowe. 
Kolejnym krokiem jest wyłonienie działań istotnych dla organizacji oraz zaangażo-
wanie w te działania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Kolejny krok to 
wdrożenie idei w kluczowe działania i decyzje organizacji. Niewątpliwie działania te 
powinny być uwzględnione w dokumentach kluczowych dla funkcjonowania przed-
siębiorstwa, w tym jego misji i strategii. Pomocne przy wdrażaniu praktyk do orga-
nizacji społecznej odpowiedzialności mogą stać się przykłady dobrowolnych praktyk 
zawarte w Normie.

3. SIEDEM ZASAD ORGANIZACJI SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNEJ WEDŁUG NORMY ISO 26000:2012

Przed omówieniem praktyk integrujących społeczną odpowiedzialność organi-
zacji według Normy 26000:2012 warto skupić się na zasadach, ponieważ ukazują 
charakter działań i bez ich uwzględnienia przez organizację wprowadzenie praktyk 
społecznej odpowiedzialności nie będzie wiarygodne. Jak podaje Norma „nadrzęd-
nym celem organizacji, która rozważa oraz podejmuje działania na rzecz społecznej 
odpowiedzialności jest maksymalizacja swojego wkładu w zrównoważony rozwój” 
[PN-ISO 26000:2012: 22-25]. Według Normy można wyróżnić siedem zasad organi-
zacji społecznie odpowiedzialnej:

1. Rozliczalność – zasada ta obejmuje analizę wpływu działań oraz podejmowanych 
decyzji na środowisko, gospodarkę oraz społeczeństwo. Opis tej zasady w cytowa-
nej Normie jest ogólny, natomiast istotne jest, aby organizacja potrafiła rozliczyć się  
z działań przed tymi trzema podmiotami. Z całą pewnością sposób oraz stopień 
możliwości rozliczeń będzie wynikał z charakteru prowadzonej działalności. 
Wprowadzenie zasady pozwala na odpowiedź o wpływ podejmowanych decyzji 
na otoczenie oraz działania zapobiegające negatywnym skutkom.

2. Przejrzystość – zasada ta nawiązuje do powyższej i obejmuje jawność działań re-
alizowanych przez organizację z poszanowaniem tajemnicy, której złamanie może 
negatywnie wpłynąć na działanie organizacji, spowodowałby złamanie prawa lub 
naruszyłoby zasady współpracy z interesariuszami. Celem niniejszej zasady jest 
przekazanie informacji o jej działaniach, przy uwzględnieniu ich aktualizacji i praw-
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dziwości. O przejrzystości jest mowa w kontekście informacji o działaniach firmy, jej 
tożsamości, głównych interesariuszach, jak również informacji o źródłach finansowa-
nia, sposobie podejmowania decyzji oraz dokonywania wyborów np. interesariuszy. 

3. Postępowanie etyczne – społeczna odpowiedzialność jest w sensie ogólnym trakto-
wana jako kierunek działań etycznych. W Normie etyczne zachowanie traktowane 
jest jako jedna z zasad. Zasada ta odnosi się do tożsamości organizacji i określe-
nia wartości, jakimi kieruje się organizacja. Norma wyjaśnia następujące wartości: 
„troska o ludzi, zwierzęta i środowisko, jak również zobowiązanie do uwzględ-
nienia wpływu działań i decyzji organizacji na interesy interesariuszy” [PN-ISO 
26000:2012: 22]. Realizacja tej zasady jest oparta o działania mające na celu opra-
cowanie i zastosowanie odpowiednich dokumentów, struktur oraz procedur. Zaleca 
się, aby działania zapobiegały sytuacjom konfliktowym i były stworzone odpowied-
nie procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach naruszenia postępowania.

4. Poszanowanie interesów interesariuszy – zasada ta dotyczy podmiotów (osób), 
które wchodzą w jakieś relacje z organizacją. Identyfikacja interesariuszy oraz 
ich potrzeb są kluczowym działaniem, które w dalszej perspektywie pozwoli na 
stworzenie odpowiedniego systemu zarządzania relacjami, oraz poszanowania 
ich praw. Pojęcie interesariuszy należy odróżnić od pojęcia petenta. W rozumie-
niu tej zasady interesariuszem jest podmiot, który może mieć wpływ na funkcjo-
nowanie organizacji, a to ukazuje jego wartość. Respektowanie tej zasady wią-
że się również z oceną możliwości interesariuszy niezwiązanymi bezpośrednio  
z organizacją, ale mających nią wpływ.

5. Poszanowanie prawa – w tej zasadzie najważniejsza jest kwestia podmiotowo-
ści organizacji w stosunku do prawa: „żadna osoba ani organizacja nie jest po-
nad prawem” [PN-ISO 26000:2012: 22] – zapis ten jest doprecyzowany również  
o informacje dotyczące organizacji rządowych. Działania powinny być doko-
nywane zgodnie z obowiązującym prawem a zalecenia obejmują działania na 
wszystkich polach jurysdykcji zgodnie z obowiązującym prawem, aktualizację 
wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz działania zmierzające do prze-
glądów i aktualizacji dokumentacji organizacji. 

6. Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania – zakres tej zasady został 
poszerzony o prawo międzynarodowe. Dodatkowo została uzupełniona o kwestie 
związane z procesami globalizacyjnymi na terenach, na których nie przestrzega 
się praw zabezpieczających interesy środowiskowe lub społeczne. Zaleca się, aby 
w takich sytuacjach organizacje stosowały się do praw międzynarodowych. 

7. Poszanowanie praw człowieka – ostatnia zasada dotyczy kwestii praw jednostki, 
w dużej mierze dotyczy to interesariuszy wewnętrznych. W związku z działania-
mi organizacji na całym świecie, nie wszędzie można powiedzieć, że prawa te 
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są przestrzegane. Zysk nie może być jedyną determinantą działania organizacji, 
a poszanowanie praw człowieka powinno być wartością nadrzędną. Organizacja 
odpowiedzialna społecznie wspiera również działania propagujące zachowanie 
praw człowieka oraz podejmuje działania profilaktyczne lub naprawcze w sytu-
acjach naruszania praw międzynarodowych.
Prezentowane wyżej zasady mają charakter ogólny i wynikają z poszanowania 

obowiązujących praw, dbałości o interesy jednostki oraz środowiska. Zasady te uka-
zują charakter, jaki powinna przyjąć organizacja społecznie odpowiedzialna. Wpro-
wadzenie działań bez przestrzegania tych zasad wpłynie negatywnie na wizerunek 
organizacji, niespójność działania może ukazać wykorzystanie społecznej odpowie-
dzialności jako narzędzia do tworzenia wizerunku a nie działania systemowego. 

4. PRAKTYKI NA RZECZ INTEGROWANIA SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŁADZIE ORGANIZACYJNYM

Ponieważ zakres oddziaływań społecznej odpowiedzialności według Normy jest 
szeroki i obejmuje każdą dziedzinę funkcjonowania organizacji, na potrzeby niniej-
szego artykułu zostaną omówione jedynie praktyki na rzecz integrowania społecznej 
odpowiedzialności w obszarze ładu korporacyjnego. 

Każda organizacja posiada swoisty charakter określany mianem kultury organi-
zacyjnej. Według A. Kisiel, kultura organizacyjna „to utrwalony wzorzec wartości, 
norm, przekonań, podstaw i założeń, kształtujący zachowania ludzi, a także sposoby 
realizacji zadań” [Kisiel 2011: 31]. Kultura organizacyjna jest zespołem wartości, 
które osoby zatrudnione wspólnie przyjmują za swoje działając wspólnie dla osią-
gnięcia wyznaczonych celów. W.G. Nickels uważa, że czynnikiem decydującym  
o sukcesie firmy jest odpowiednia kultura organizacyjna. Pisze on, że odpowiedzial-
nymi za tworzenie kultury organizacyjnej są liderzy, którzy „wywołują atmosferę 
poszanowania wartości mających pozytywny lub negatywny wpływ na stosunki we-
wnątrz instytucji oraz na różne środowiska w instytucji” [Nickels 1995: 337]. 

Omawiana Norma definiuje kulturę organizacji jako ład organizacyjny, czyli 
„system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje zmierzające do re-
alizacji jej celów” [PN- ISO 26000:2012: 34]. Charakter ładu organizacyjnego wy-
nika z jego formy formalnej i nieformalnej – formalnej wypływającej z zasad prawa 
obowiązującego w organizacji, natomiast nieformalnej – wynikającej z atmosfery 
organizacyjnej. Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności są pochodną ładu 
organizacyjnego, który jest „środkiem zwiększającym zdolność organizacji do postę-
powania w sposób społecznie odpowiedzialny w odniesieniu do pozostałych kluczo-
wych obszarów” [PN- ISO 26000:2012: 85]. 
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Wszystkie działania wprowadzane do organizacji w ramach społecznej odpowie-
dzialności powinny cechować się należytą starannością, która jest „kompleksowym, 
proaktywnym procesem identyfikowania rzeczywistych i potencjalnych skutków 
społecznych, środowiskowych i ekonomicznych decyzji i działań organizacji, mają-
cych na cel unikanie i łagodzenie tych skutków” [PN- ISO 26000:2012: 85].

W ramach działań wstępnych Norma zaleca, aby rozeznać w swoim środowisku 
pola oddziaływania, jak również kontekst krajowy i zagraniczny działania organiza-
cji, możliwości rozwoju, potencjalne zagrożenia i przeciwdziałanie im oraz „mecha-
nizmy integrowania kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialność” [PN- ISO 
26000:2012: 85] i ewaluacja działań. 

Adekwatność działań to według Normy dostosowanie polityki firmy do społecz-
nej odpowiedzialności organizacji. Norma zaleca, aby działania były wykonywane w 
następujących krokach: przegląd działań, identyfikacja interesariuszy, działań organi-
zacji, najważniejszych obszarów działania, pól oddziaływania na interesariuszy i śro-
dowiska zewnętrznego, sposobów komunikacji z interesariuszami, bieżących działań 
w ramach społecznej odpowiedzialności. 

Do tworzenia organizacji społecznie odpowiedzialnej Norma zaleca włączenie  
w dialog interesariuszy, którzy mogą wpłynąć na rozwój organizacji. Prace związane  
z identyfikacją są niewątpliwie dobrym momentem analizy potrzeby organizacji 
względem społecznej odpowiedzialności. Dobrze zidentyfikowane potrzeby pozwolą 
na dobranie odpowiednich narzędzi. Po działaniach wstępnych można oznaczyć strefy 
wpływu, dodatkowo uzupełnione o zestawy kryteriów działań. Jest to moment analizy 
wpływu interesariuszy, sposobu ich oddziaływania oraz zastosowania odpowiedniej 
metodologii działań. Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, identyfikacji interesariuszy, 
analizie i doborze odpowiednich metod analizy, Norma zaleca rozeznanie oddziaływa-
nia w samej organizacji (czynników jakie determinują funkcjonowanie organizacji np. 
forma własności i jej charakter czy status ekonomiczny oraz opinia publiczna). Dzia-
łania podjęte w ramach różnych obszarów mogą przybierać formę: wspólnych porozu-
mień, oświadczeń, projektów, zaangażowania w działania społeczne, promocji dobrych 
praktyk itd. Finalnie działania te pozwolą na ustalenie priorytetów przy realizacji wdro-
żenia społecznej odpowiedzialności. Będą one różniły się od charakteru organizacji. 
Cytowany dokument zaleca, aby brać pod uwagę następujące aspekty:

 ● stan organizacji, jej wyniki oraz działania na polu prawnym, 
 ● zgodność działań z celem i kierunkiem realizacji organizacji,
 ● skutki wdrożenia,
 ● czas realizacji i wdrożenia, 
 ● koszt w sytuacji zaniechania działań,
 ● wdrożenie [PN-ISO 26000:2012: 86].
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Nawet najlepsze rozwiązania w kontekście zarządzania nie będą skuteczne bez 
zrozumienia idei przez osoby zarządzające i decyzyjne. Uzmysłowienie zasadności 
realizacji wskazań społecznej odpowiedzialności powinny być również skierowane 
na kolejne szczeble organizacji. Niezwykle pomocne może się okazać zaangażowanie 
pracowników, także przy tworzeniu kultury organizacji, które obejmuje wdrożenie 
pewnych norm i sposobów zachowania. Podobnie rzecz ma się z zaangażowaniem 
interesariuszy zewnętrznych. Niezbędna jest edukacja i kształcenie ustawiczne, dzię-
ki którym interesariusze będą mogli aktywniej włączyć się w realizację społecznej 
odpowiedzialności organizacji.

Działania powyższe powinny mieć również charakter prawny, dlatego Norma za-
leca włączenie propozycji rozwiązań w dokumenty konstytuujące funkcjonowanie 
organizacji (statuty, misje, wizje itp.) przyjęcie dokumentów regulujących sposobów 
funkcjonowania w zakresie moralności (kodeksy etyczne). Działania realizowane 
w ramach polityki organizacji powinny być konkretne, mierzalne i weryfikowalne 
[PN-ISO 26000:2012: 86]. Norma proponuje dostosowanie działań do wielkości or-
ganizacji, określenie kluczowych obszarów funkcjonowania w organizacji również 
uwzględnienie społecznej odpowiedzialności w praktykach zakupowych i inwesty-
cyjnych [PN-ISO 26000:2012: 86]. 

Działania mające na celu wdrożenie głównych założeń Normy nie będą przebie-
gać w jednym czasie, gdyż zależą od poziomu świadomości i wartości obowiązują-
cych w organizacji. Pomocny we wdrażaniu praktyk społecznej odpowiedzialności 
może stać się plan działań obejmujący kluczowe obszary z uwzględnieniem odpo-
wiedniej hierarchii i oznaczeniem priorytetów działań. 

Każde działanie podjęte przez organizację musi być odpowiednio komuniko-
wane, przede wszystkim wewnątrz organizacji (lecz również na zewnątrz). Norma 
proponuje upowszechnianie informacji na temat działań podjętych oraz wynikach 
działalności społecznej odpowiedzialności. Działania komunikacyjne powinny obej-
mować informacje o respektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności, wspólnych 
kooperacji między interesariuszami w tej dziedzinie oraz „uwzględnienie wymagań 
prawnych i innych wymagań dotyczących ujawniania informacji związanych ze spo-
łeczną odpowiedzialnością” [PN- ISO 26000:2012: 90-93]. Zaleca się, aby działania 
komunikacyjne zwierały nie tylko informacje o podjęciu przez organizację wysiłku 
związanego ze społeczną odpowiedzialnością, ale również wykonane zobowiąza-
nia oraz wyniki w kontekście oferowanych wyrobów lub usług. Działania te mogą 
wpłynąć również na możliwość weryfikacji realizacji w stosunku do innych organi-
zacji. Informacja związana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu powinna być: 
pełna, zrozumiała, adekwatna do potrzeb, dokładana, wyważona, aktualna, dostępna 
[PN-ISO 26000:2012: 94]. Formy wspierające takie działania mogą obejmować np. 
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spotkania z interesariuszami (celem wymiany poglądów), komunikację wewnątrz 
organizacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami (co ma na celu integrację we-
wnątrz organizacji). Działania związane z komunikacją powinny również obejmować 
dialog z dostawcami, odpowiedni opis produktu lub usługi (informacje skierowane 
do klienta). Wybór metod i narzędzi (np. strony internetowe, plakaty, ogłoszenia, 
listy, inscenizacje, blogi itp.) powinien być odpowiednio dostosowany do specyfiki 
prowadzonej działalności. 

Wprowadzenie działań w duchu społecznej odpowiedzialności może powodować 
konflikt interesów przedsiębiorstwa i jego interesariuszy. Norma proponuje, aby takie 
spory były rozwiązywane w duchu dialogu, na zasadzie sformalizowanej procedu-
ry rozwiązywania reklamacji, procedur mediacyjnych, arbitrażowych itp. [PN-ISO 
26000:2012: 94]. 

Wprowadzenie społecznej odpowiedzialności do organizacji będzie przynosić 
oczekiwane rezultaty, jeżeli działania będą zgodne z polityką przedsiębiorstwa i ce-
chować będzie je autentyzm i wiarygodność. Istnieje niebezpieczeństwo, iż wpro-
wadzenie takich praktyk będzie miało na celu tylko wykreowanie odpowiedniego 
wizerunku. Działaniami uwiarygodniającymi społeczną odpowiedzialność przedsię-
biorstwa są programy certyfikacji np. bezpieczeństwa wyrobu lub wpływu na śro-
dowisko. Norma sugeruje, że dobrze, jeżeli te działania będą konsultowane z nieza-
leżnych stron (np. stowarzyszeń czy komitetów). Przedsiębiorstwo powinno także 
przygotowywać raporty dotyczące działań w zakresie społecznej odpowiedzialności. 
Dane w raporcie nie muszą się ograniczać tylko do danych statystycznych, powinny 
także zawierać opisy działań. Całość powinna być konsultowana z ośrodkami znaj-
dującymi się wewnątrz organizacji [PN ISO 26000:2012: 97].

Po dokonaniu dokładnej analizy potrzeb organizacji, wprowadzeniu odpowied-
nich systemów i sposobów działania, kolejnym etapem jest ewaluacja podjętych 
działań. Monitorowaniu i obserwowanie ma na celu sprawdzenie efektywności, na 
bazie odpowiednich wskaźników. „Wskaźniki można wykorzystać na przykład do 
monitorowania lub oceny stopnia realizacji celów projektów w miarę upływu czasu. 
Zaleca się, aby wskaźniki były jasne, konkretne, praktyczne, porównywalne, precy-
zyjne wiarygodne i rzetelne” [PN ISO 26000:2012: 97]. Monitorowanie powinno 
dotyczyć nie tylko działalności bieżącej, ale powinno być skierowane na cele pożąda-
ne. Norma proponuje podczas przeglądów zadawać następujące pytania pomocnicze: 
„Czy cele i wartości docelowe osiągnięto zgodnie z zamierzeniami? Czy strategie 
i procesy są odpowiednie do celów? Co zadziałało i dlaczego? Co nie zadziałało i 
dlaczego? Czy cele były właściwe? Co można było zrobić lepiej? Czy wszystkie 
niezbędne osoby były zaangażowane?” Pytania te umożliwiają na weryfikację do-
tychczasowych działań.” [PN ISO 26000:2012: 97]
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Wprowadzenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do praktyki gospo-
darczej przynosi wymierne rezultaty, o czym świadczyć mogą wyniki badań przepro-
wadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie podjęto próbę stworzenia 
współczynnika efektywności wprowadzania społecznej odpowiedzialności do orga-
nizacji [Mierzenie efektywności…2013]. Potwierdzają to także raporty społecznej 
odpowiedzialności biznesu publikowane przez polskie przedsiębiorstwa, które często 
podejmują działania w zakresie: dialogu z interesariuszami, etyki, raportowania, za-
rządzania, zgodności działań z obowiązującym prawem.

5. PODSUMOWANIE

Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, według zaleceń Normy 
ISO 26000:2012, powinno być realizowane z uwzględnieniem siedmiu zasad: przej-
rzystości, rozliczalności, postępowania etycznego, poszanowania interesów interesa-
riuszy, poszanowanie prawa oraz międzynarodowych norm postępowania, poszano-
wanie praw człowieka. Kolejne kroki podjęte przez organizację powinny skupiać się 
na: rozpoznaniu potrzeb interesariuszy, obraniu odpowiednich metod działania oraz 
komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa.

Norma ISO 26000:2012 systematyzuje wiedzę w zakresie społecznej odpowie-
dzialności, może stać się niezwykle cenna dla organizacji pragnącej wprowadzić sys-
tem zarządzania uwzględniający społeczną odpowiedzialność. Niezwykle pomocnym 
dla organizacji wdrażających może stać się załącznik A omawianej Normy – zesta-
wienie przykładowych inicjatyw i narzędzi na rzecz społecznej odpowiedzialności. 
Zestawienie dotyczy realizacji inicjatyw międzynarodowych, międzysektorowych 
oraz inicjatyw sektorowych. Wprowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności 
do obszaru ładu organizacyjnego przynosi oczekiwane efekty, czego dowodem jest 
są np. raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. 
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RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA 
JAKO ELEMENT 

SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Streszczenie: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) obejmuje wiele 
obszarów, jednym z nich jest zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL). Hipotezą artykułu jest 
twierdzenie, że w strategii CSR przedsiębiorstwa często wskazują działania należące do ZZL, 
ale rzadko zwracają uwagę na restrukturyzację zatrudnienia. Artykuł ma charakter przede 
wszystkim teoretyczny, przy czym dla weryfikacji postawionej hipotezy przedstawiono prze-
gląd strategii CSR deklarowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Analiza obejmuje spółki 
giełdowe notowane na giełdzie w Warszawie, należące do indeksu RESPECT, czyli deklarują-
ce wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

EMPLOYMENT RESTRUCTURING AS PART 
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary: The concept of corporate social responsibility (CSR) covers a number of 
areas, one of them is the human resource management (HRM). The hypothesis of the article is 
the claim that CSR strategies, companies often suggest activities belonging to HRM, but rarely 
pay attention to the employment restructuring. Article is primarily theoretical in nature, and for 
the verification of hypothesis provides an overview of the CSR strategy in Polish companies. 
Analysis covers companies listed on the Warsaw Stock Exchange, belonging to the RESPECT 
Index, which declares the implementation of the principles of corporate social responsibility.

Słowa kluczowe: CSR, ZZL, restrukturyzacja zatrudnienia, przedsiębiorstwo.
Keywords: CSR, HRM, employment restructuring, company.

1. WSTĘP
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Re-

sponsibility) nakłania przedsiębiorstwa do osiągania poza celem podstawowym, eko-
nomicznym, także celów społecznych i ekologicznych. Realizacja tych celów ma 
następować dzięki odpowiedniemu doborowi technologii, rodzaju wytwarzanych 
produktów, przy odpowiedniej polityce personalnej i współpracy z instytucjami  
i osobami funkcjonującymi w otoczeniu przedsiębiorstwa. 



93

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) należy do najistotniejszych zagadnień, do 
których odnosi się koncepcja CSR. Wśród obszarów ZZL, na które powinno zwrócić 
uwagę społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo jest m.in. restrukturyzacja za-
trudnienia. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że w strategii CSR przedsiębiorstwa 
często wskazują działania należące do ZZL, ale rzadko zwracają uwagę na restruk-
turyzację zatrudnienia. Opracowanie ma głównie charakter teoretyczny. Dla zwery-
fikowania postawionej hipotezy w części praktycznej dokonano przeglądu strategii 
CSR polskich spółek giełdowych deklarujących zaangażowanie w realizację założeń 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

2. ZZL JAKO ELEMENT CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) doczekała się w literaturze bardzo 

wielu definicji, różnie także określa się jej zakres [Fifka 2009: 312-314; Dahlsrud 
2014: 1-11]. Dla potrzeb opracowania przyjęto, że CSR jest procesem zarządczym, 
który zmierza do poznawania zmieniających się oczekiwań społecznych i włączania 
ich w strategię zarządzania, w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Proces ten ma charakter strategiczny, podlega ciągłemu doskonaleniu i opiera się 
na stałej współpracy ze wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa [Rok 2013: 
424]. Jako interesariusze traktowane są wszystkie osoby i instytucje zainteresowa-
ne osiągnięciem celów przedsiębiorstwa. Interesariuszy przedsiębiorstwa zwykle 
dzieli się na wewnętrznych (akcjonariusze, udziałowcy, zarządzający, pracownicy) 
i zewnętrznych (klienci, dostawcy, wierzyciele, stowarzyszenia handlowe, władze, 
społeczności lokalne, sądy, system edukacyjny itd.) [Rybak 2004: 44-50]. Poprawne 
zidentyfikowanie i uwzględnianie w decyzjach podejmowanych przez przedsiębior-
stwo oczekiwań interesariuszy powinno przełożyć się na poprawę pozycję konkuren-
cyjnej w długim okresie [Smith 2011: 13]. Priorytetem powinno być uwzględnienie 
w strategii przedsiębiorstwa oczekiwań interesariuszy ponoszących część ryzyka 
przedsiębiorstwa, czyli interesariuszy wewnętrznych, wnoszących do przedsiębior-
stwa istotne zasoby [Jeżak 2010: 370-371].

Koncepcja CSR zwraca uwagę, że pracownicy, będąc interesariuszami wewnętrz-
nymi, oczekują odpowiedniego traktowania (stworzenia odpowiednich warunków 
pracy, możliwości rozwojowych, systemu motywacyjnego), za które odwzajemniają 
się przedsiębiorstwu odpowiednią wydajnością pracy. Wśród czynników decydu-
jących o zadowoleniu z pracy, a co za tym idzie, oczekiwanej wydajności pracy, 
wymienia się najczęściej: wynagrodzenie, relacje w pracy i styl kierowania [Czop, 
Leszczyńska 2012: 27-29]. Działania w ramach ZZL nawiązujące do koncepcji CSR 
często rozpatruje się z perspektywy etapów procesu kadrowego. Zgodnie z takim 
ujęciem, wszystkie kolejne etapy procesu kadrowego (planowanie zasobów ludz-
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kich, nabór i selekcja personelu, rozwój i doskonalenie umiejętności personelu, oce-
na pracownicza, motywowanie i redukcja personelu wraz ze wsparciem zwalnianych 
pracowników) powinny uwzględniać kryteria efektywności, sprawiedliwości i etyki 
[Szmidt 2013: 341-352].

Wdrażanie w praktyce zaleceń CSR w zakresie ZZL powinno opierać się na opra-
cowaniu i realizacji w ramach działań personalnych odpowiednich procedur. Dla po-
trzeb opracowania przyjęto jedną z propozycji pogrupowania procedur personalnych 
w czterech obszarach [Bartkowiak 2011: 94, 170]:

 ● procedur związanych z pozyskiwaniem personelu,
 ● procedur związanych z oceną i motywowaniem personelu,
 ● procedur związanych z rozwojem personelu (rozwojem zawodowym, podno-
szeniem poziomu wykształcenia i kompetencji),

 ● procedur związanych ze zwolnieniami.
Powyższe zestawienie procedur podporządkowano etapom ZZL w przedsiębior-

stwie: od przyjęcia personelu, przez gospodarowanie nim wewnątrz przedsiębiorstwa 
(motywowanie, rozwój, ocenianie) aż po jego zwolnienie.

3. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA 
JAKO ELEMENT CSR

Nasilenie konkurencji związane z globalizacją, przyspieszeniem zmian technologii 
oraz skróceniem cyklu życia produktu, wymusza na przedsiębiorstwie zmiany dosto-
sowawcze [Sapijaszka 1997: 14; Bowman i in. 1999: 33]. Zmiany te mogą mieć cha-
rakter stopniowy (bieżące korekty strategii, struktur, procesów, personelu) lub rady-
kalny [Srivastava 2012: 6]. Zmiany radykalne są odpowiedzią na poważne perturbacje  
w otoczeniu instytucjonalnym, gwałtowne nasilenie konkurencji lub zmiany wewnątrz 
przedsiębiorstwa (zmiany właścicieli i/lub zarządu) i wiążą się z wprowadzeniem pro-
cesów restrukturyzacyjnych (łamiących strukturę) w przedsiębiorstwie [Lachiewicz, 
Zakrzewska-Bielawska 2005: 22-23]. Restrukturyzacja zmierza do przywrócenia 
przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i/lub równowagi z otoczeniem. Przyczyny 
wywołujące konieczność restrukturyzacji dzieli się zwykle na wewnętrzne (nadmierna 
ekspansja i dywersyfikacja w okresie dobrej koniunktury, błędne zarządzanie zasobami 
przedsiębiorstwa) i zewnętrzne (wzrost konkurencji; zmiany na rynkach: produktów, 
finansowych, pracy; zmiany techniki i technologii; zmiany prawne, podatkowe itp.) 
[Sapijaszka 1997: 23-39; Jonek-Kowalska 2008: 104-105]. 

Procesy restrukturyzacyjne zmierzają do: poprawy elastyczności, konkurencyj-
ności, innowacyjności i adaptacyjności. Realizuje się je poprzez radykalną zmianę  
w zakresie działania i/lub strukturze kapitałowej i/lub organizacji wewnętrznej [Bow-
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man i in. 1999: 34-35]. Restrukturyzacja organizacyjna pociąga za sobą najczęściej 
zmiany w: poziomie i strukturze zatrudnienia, składzie i podporządkowaniu zespo-
łów pracowniczych, podziale zadań, koordynacji, procesach, procedurach i metodach 
rozwiązywania problemów [Sapijaszka 1997: 69-72]. 

W ramach restrukturyzacji organizacyjnej często konieczna jest restrukturyzacja 
zatrudnienia, czyli korekta poziomu i struktury zatrudnienia, z myślą o ich dosto-
sowaniu do bieżących celów przedsiębiorstwa [Lachiewicz, Zakrzewska-Bielaw-
ska 2005: 38-39]. Sposób przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia kształtu-
je wizerunek pracodawcy i oddziałuje na motywację pracowników pozostających  
w przedsiębiorstwie. Należy spodziewać się poważnych konfliktów związanych  
z przesunięciami personelu, zmianami składów zespołów pracowniczych, a szczegól-
nie ze zwolnieniami pracowników [Osterman 2000: 182]. Jeżeli konieczność restruk-
turyzacji dotyka całej branży, zwłaszcza zlokalizowanej w jednym regionie, procesy 
restrukturyzacyjne może wspierać państwo [Jonek-Kowalska, Turek 2013: 727-730].

W celu minimalizacji skali konfliktów wewnątrz przedsiębiorstwa restruktury-
zacja zatrudnienia powinna być odpowiednio przygotowana. Przedsiębiorstwo po-
winno skierować swe działania zarówno do pracowników pozostających w przedsię-
biorstwie, jak i pracowników zwalnianych. W przypadku tej pierwszej grupy, należy 
zorganizować proces rekonwersji zawodowej, ułatwiającej adaptację na nowych sta-
nowiskach pracy. W odniesieniu do drugiej grupy, przedsiębiorstwo powinno starać 
się ograniczyć skalę zwolnień, a pracowników zwalnianych wesprzeć kursami kwali-
fikacyjnymi i pomocą w znalezieniu nowej pracy [Szmidt 2013: 342]. 

Ograniczeniu skali zwolnień sprzyja odpowiednio przygotowany i realizowany 
algorytm postępowania. Przedsiębiorstwo może rozważyć następujące działania po-
przedzające bezpośrednie zwolnienia personelu: przeprowadzenie zmian jakościowych 
(przesunięcia personelu wewnątrz przedsiębiorstwa, którym towarzyszy zmiana zakresu 
zadań); przeprowadzenie zmian w organizacji czasu pracy (wprowadzenie/rozszerzenie 
elastycznego czasu pracy, ograniczenie/limitowanie godzin nadliczbowych, ogranicze-
nie ilości zmian, rozszerzenie stosowania pracy w niepełnym wymiarze, wprowadzenie 
zmian w planowaniu urlopów), pośredniej redukcji personelu (wstrzymanie przyjęć, 
wprowadzenie/rozszerzenie zatrudnienia w niestandardowych formach, zmiany w za-
kresie outsourcingu), zaproponowanie programu dobrowolnych odejść z pracy.

Przeprowadzenie zmian jakościowych polega na przesunięciach między stano-
wiskami pracy dotychczasowych pracowników, których stanowiska pracy są likwi-
dowane, w celu ograniczenia skali wymiany personelu (alternatywą jest zwolnienie 
pracowników zajmujących likwidowane stanowiska i przyjęcie z zewnątrz pracow-
ników na stanowiska wakujące). Pracownicy przesuwani miedzy stanowiskami po-
winni zostać objęci programem przeszkolenia i wdrażania do zadań, które realizować 
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mają na nowych stanowiskach pracy. Skalę koniecznych programów szkoleniowych 
można ograniczyć przez dobranie przesuwanych pracowników do takich nowych sta-
nowisk, gdzie przydatna będzie ich dotychczasowa wiedza [Osterman 2000: 183].

Konieczną redukcję personelu ograniczyć można także dzięki zmianom w organi-
zacji czasu pracy. Część z nich nie powoduje bezpośredniego spadku podstawowych 
wynagrodzeń pracowników (elastyczny czas pracy, zmiany w planowaniu urlopów), 
część natomiast wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia (redukcja godzin nadliczbo-
wych, skrócony czas pracy, przejście na niepełny wymiar czasu pracy).

Przed przystąpieniem do zwolnień bezpośrednich, przedsiębiorstwo może 
wykorzystać pośrednią redukcję personelu tj.: wstrzymać przyjęcia (obsadzając 
pojawiające się wakaty dotychczasowym personelem przesuwanym z innych sta-
nowisk), zmienić zakres outsourcingu (zadania dotychczas zlecane kooperantom 
zewnętrznym przekazać do wykonania własnym pracownikom, przesunąć część za-
dań i personelu do spółek – córek, gwarantując im w okresie kilkuletnim zlecenia) 
[Sekuła 2001: 216].

Po wyczerpaniu wymienionych wyżej możliwości ograniczenia skali zwolnień, 
przedsiębiorstwo przechodzi do bezpośredniej redukcji personelu. Przedsiębiorstwo 
może rozpocząć od programu dobrowolnych zwolnień, nakłaniając część pracow-
ników do rezygnacji z pracy, proponując wysokie odprawy. Trzeba podkreślić, że 
program odejść dobrowolnych poza wysokimi kosztami, wiąże się z ryzykiem, że 
wśród ochotników mogą dominować osoby wykwalifikowane, co grozi utratą wiedzy 
istotnej z perspektywy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Lipka 2002: 85].

Jeśli wyżej opisane działania okażą się niewystarczające i w przedsiębiorstwie  
w dalszym ciągu występuje nadmierne z perspektywy potrzeb zatrudnienie, następują 
zwolnienia bezpośrednie z inicjatywy pracodawcy. W celu minimalizacji konfliktów 
na tle zwolnień należy określić jasne i sprawiedliwe kryteria zwolnień oraz skonsul-
tować je z przedstawicielami załogi [Schwan, Seipel 1997: 237-240]. Wśród kryte-
riów wykorzystywanych w procedurze redukcji personelu wymienia się najczęściej: 
ocenę wyników pracy i perspektyw rozwojowych, staż pracy oraz względy socjalne 
[Sekuła 2001: 219]. 

Pracownikom zwalnianym przedsiębiorstwo powinno udzielić wsparcia zmie-
rzającego do utrzymania ich aktywności zawodowej. System wsparcia w ramach 
zwolnień monitorowanych (outplacementu) jest potencjalnie bardzo szeroki i może 
obejmować: pomoc organizacyjną i doradztwo zawodowe, udzielenie informacji  
o rynku pracy, pomoc w znalezieniu właściwego stanowiska pracy, pomoc prawną 
przy zawieraniu nowej umowy o pracę, pomoc w założeniu własnej firmy, pokiero-
wanie rozwojem, przeszkoleniem i przekwalifikowaniem pracownika, pomoc psy-
chologiczną itp. [Schwan, Seipel 1997: 238-240].
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4. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA 
JAKO ELEMENT CSR W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

W celu określenia roli, jaką odgrywa polityka personalna, w tym restrukturyzacja 
zatrudnienia w strategiach CSR, wykorzystano materiały publikowane przez spółki 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do analizy wybra-
no spółki należące do indeksu RESPECT, tj. wszystkie, które deklarują działania 
społecznie odpowiedzialne. Do indeksu RESPECT należą obecnie 24 spółki z kilku 
branż (dominują spółki bankowe, surowcowe, paliwowe, energetyczne, chemiczne  
i budowlane). Tabela 1 prezentuje deklaracje poszczególnych spółek odnoszące się 
do polityki personalnej, w tym restrukturyzacji zatrudnienia. Zestawienie oparto na 
publikowanych przez poszczególne spółki strategiach CSR i/lub publikowanych 
przez nie raportach społecznej odpowiedzialności. 

Tabela 1. Deklaracje w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia i polityki personalnej w stra-
tegiach CSR przedsiębiorstw należących do indeksu RESPECT

Przedsiębiorstwo Odniesienia 
do restrukturyzacji zatrudnienia

Deklaracje 
w dziedzinie polityki personalnej

Apator

Bank
Millenium

Bogdanka

Bank BPH

Budimex

BZ WBK

Brak

Polityka rekrutacyjna - prefe-
rowanie awansowania przed 

przyjęciami

Brak

Brak

Brak

Etyczna i zgodna z prawem 
polityka personalna

Edukacja i rozwój pracowników, atrak-
cyjne miejsca pracy, dbałość o przyszłą 
kadrę, bezpieczeństwo pracy

Rozwój zawodowy (szkolenia, ocena 
kompetencji), poprawa komunikacji 
wewnętrznej, rozwinięte świadczenia 
socjalne

Wspieranie edukacji i rozwoju  
w branży górniczej, bezpieczeństwo 
zatrudnionych, etyka zarządzania

Rozwój kariery (szkolenia, wiedza, 
umiejętności, postawy), zdrowe  
i przyjazne miejsca pracy, poprawa 
komunikacji wewnętrznej, polityka  
różnorodności (brak dyskryminacji)

Szkolenia przekraczające wymogi 
prawne, odpowiednie warunki pracy, 
BiHP

Rozwój pracowników (system 
szkoleń i ścieżki kariery zawodowej), 
odpowiednie, bezpieczne miejsce 
pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji, 
sprawiedliwe wynagradzanie

Restrukturyzacja zatrudnienia jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
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Elektrobudowa

GPW

Grupa Azoty

Grupa Lotos

Bank Handlowy

ING Bank Śląski

JSW

KGHM Polska
Miedź

Kogeneracja

Netia

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Stabilne i dobre miejsca pracy

Dialog 
ze związkami zawodowymi 

Brak

Brak

Inwestowanie w rozwój pracowników 
(szkolenia, w tym dotyczące kompe-
tencji „miękkich”), BiHP, sprawiedliwe 
wynagradzanie, działania prozdrowot-
ne w stosunku do pracowników

Inwestowanie w stały rozwój pracow-
ników, kultura organizacji oparta na 
wartościach i efektywnej komunikacji 
wewnętrznej, benefity pozapłacowe

Inicjowanie działań w zakresie rozwoju 
pracowników, podniesienie poziomu 
satysfakcji pracowników, poziomu 
bezpieczeństwa i zdrowia

Rozwój zawodowy, doskonalenie 
wiedzy i umiejętności pracowników, 
bezpieczne, odpowiednio wyposażone 
i dobrze zorganizowane stanowiska 
pracy, dobra atmosfera, przyjazne 
relacje

Rozwój talentów, ścieżki kariery zawo-
dowej, polityka różnorodności (brak 
dyskryminacji), benefity pozapłacowe

Stałe doskonalenie pracowników, 
realizacja programów rozwojowych, 
dobre, przyjazne i bezpieczne miejsca 
pracy, kultura dialogu wewnątrz 
przedsiębiorstwa

Dbałość o rozwój zawodowy (ścieżki 
karier, kształcenie i doskonalenie za-
wodowe), dobre i bezpieczne warunki 
pracy

Rozwój i pełne wykorzystanie poten-
cjału twórczego pracowników, szeroki 
pakiet świadczeń, bezpieczne miejsca 
pracy

Szkolenia pracowników w zakresie 
zachowań etycznych, stworzenie Rady 
Etyki, poprawa stosunków między-
ludzkich

Rozwój pracowników, inspirujące 
środowisko pracy, ścieżki kariery 
zawodowej, satysfakcjonujące wa-
runki pracy, świadczenia, zarządzanie 
kulturą organizacji
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Orange Polska

Pelion

PGE

PGNIG

PKN Orlen

PZU

Rafako

Tauron Polska Energia

Brak

Brak

Brak

Dbałość o wizerunek dobrego 
pracodawcy

Szkolenia wspierające ciągłość 
zatrudnienia

Nagradzanie i utrzymanie 
najlepszych

Trwałość zatrudnienia (lojalność, 
identyfikacja, przywiązanie)

Trwałość zatrudnienia

Stworzenie możliwości doskonalenia 
umiejętności i kwalifikacji, komunika-
cja wewnętrzna, prawo zrzeszania się, 
kodeks etyczny, brak dyskryminacji, 
bezpieczne warunki pracy, profity

Dbałość o rozwój pracowników, zdro-
wie; wartości dominujące w kulturze 
organizacji: przywództwo, odpowie-
dzialność, zaufanie

Inwestowanie w rozwój, szkolenia  
i indywidualne konsultacje, wyko-
rzystanie potencjału i doświadczenia 
pracowników, najlepsze standardy 
pozyskiwania personelu, standardy 
kultury korporacyjnej

Dbanie o rozwój kompetencji pra-
cowników, stworzenie bezpiecznego 
i przyjaznego miejsca pracy, jednolite 
standardy komunikacji wewnętrznej

Szeroka oferta szkoleń pogłębiających 
umiejętności, bezpieczne miejsca 
pracy, jasne i czytelne procedury pozy-
skiwania pracowników, integracja, 
wzmacnianie więzi z firmą

Pozyskiwanie najlepszych pracowni-
ków, szkolenia i rozwój, nagradzanie 
za wyniki, sukcesja, rozwój przywódz-
twa, aktywizacja młodych talentów

Rozwój potencjału społecznego w 
trakcie zatrudnienia, wykorzystanie 
ocen pracowniczych w polityce kadro-
wej, komunikacja, świadczenia

Rozwój kwalifikacji i kompetencji  
w zgodzie z kierunkami rozwoju firmy, 
bezpieczeństwo, kodeks etyczny 
(otwartość, odpowiedzialność, profe-
sjonalizm, spójność)

Źródło: www.apator.com; www.bankmillenium.pl; www.lw.com.pl; www.bph.pl; 
www.bzwbk.pl; www.budimex.pl; www.elektrobudowa.com.pl; www.gpw.pl; 
www.grupaazoty.com.pl; www.lotos.pl; www.citibank.pl; www.ingbank.pl; 
www.jsw.pl; www.kghm.pl; www.kogeneracja.com.pl; www.netia.pl; www.orang-ir.pl; 
www.pelion.eu; www.gkpge.pl; www.pgnig.pl; www.orlen.pl; www.pzu.pl; 
www.rafako.com.pl; www.tauron-pe.pl 
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Piętnaście spółek spośród objętych zestawieniem w tabeli 1 nie zadeklarowało 
żadnych działań związanych z restrukturyzacją zatrudnienia jako części strategii CSR 
odnoszącej się do personelu. Spośród dziewięciu spółek, które w deklaracjach stra-
tegii CSR uwzględniły elementy restrukturyzacji zatrudnienia, sześć odniosło się do 
tej problematyki w sposób bezpośredni. Wszystkie takie deklaracje dotyczyły etapów 
poprzedzających bezpośrednie zwolnienia personelu. Deklarowano głównie ochronę 
rynku wewnętrznego przed zwolnieniami tj.: trwałość zatrudnienia/stabilne miejsca 
pracy (3 spółki), szkolenia wspierające ciągłość zatrudnienia (2 spółki) oraz prefero-
wanie awansowania przed przyjęciami (1 spółka). Do deklaracji pośrednich uwzględ-
niających problematykę restrukturyzacji zatrudnienia zaliczyć można deklaracje: 
etycznej i zgodnej z prawem polityki personalnej, dialogu ze związkami zawodowy-
mi oraz dbałości o wizerunek dobrego pracodawcy. Tak mały udział i bardzo ogólny 
charakter zapisów nawiązujących do restrukturyzacji zatrudnienia w strategiach CSR 
świadczyć może o nadmiernym optymizmie zarządzających, nie przewidujących  
w najbliższym okresie konieczności restrukturyzacji i/lub o niechęci do przedwcze-
snego podejmowania negocjacji ze stroną pracowniczą (pracownicy samo zaprosze-
nie do negocjacji na temat strategii zwolnień mogą traktować jako przygotowanie do 
ich przeprowadzenia, co wzbudzić może niepokoje społeczne w przedsiębiorstwie).

Dużo większe znaczenie w strategiach CSR spółki należące do indeksu RESPEKT 
przywiązują do: rozwoju personelu (rozwoju kwalifikacji, kompetencji, umiejętności 
dzięki szkoleniom, ścieżkom kariery zawodowej, ocenie kompetencji); stworzenia 
bezpiecznego, atrakcyjnego i przyjaznego miejsca pracy; poprawy komunikacji we-
wnętrznej; sprawiedliwych wynagrodzeń i świadczeń socjalnych; braku dyskrymi-
nacji; wykorzystania najlepszych standardów pozyskiwania personelu, etyki zarzą-
dzania, kultury korporacyjnej. Godne uwagi jest, że deklaracje na poziomie strategii 
CSR w obszarze ZZL są zgodne z zaleceniami autorów zajmujących się tą proble-
matyką. Z jednej strony, źle świadczy to o inwencji przygotowujących strategie CSR 
w przedsiębiorstwach (należy podkreślić, że analizowane przedsiębiorstwa można 
traktować jako najbardziej zaawansowane w tej dziedzinie spośród przedsiębiorstw 
polskich). Z drugiej strony, można za pozytywne uznać, że znają oni podstawową 
literaturę przedmiotu.

 5. PODSUMOWANIE

Jednym z obszarów zainteresowania koncepcji CSR jest zarządzanie zasobami 
ludzkimi. W praktyce zastosowanie zaleceń CSR w zakresie ZZL opiera się na odpo-
wiednich procedurach personalnych, wśród których występują także procedury zwią-
zane z restrukturyzacją zatrudnienia, w tym ze zwolnieniami. Procedury związane  
z restrukturyzacją zatrudnienia są o tyle ważne, że jest to etap procesu kadrowego wy-
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wołujący największe konflikty wewnątrz przedsiębiorstwa. Dla minimalizacji skali 
konfliktów związanych z redukcją zatrudnienia przedsiębiorstwo powinno starać się 
ograniczyć skalę zwolnień (dzięki przeprowadzeniu zmian jakościowych, zmian w 
organizacji czasu pracy i pośredniej redukcji personelu), pracowników przesuwanych 
wewnątrz przedsiębiorstwa objąć programami szkoleniowymi, a pracowników zwal-
nianych wesprzeć kursami kwalifikacyjnymi i pomocą w znalezieniu nowej pracy.

Bazując na deklaracjach spółek należących do indeksu RESPECT hipotezę artyku-
łu, że w strategii CSR przedsiębiorstwa często wskazują działania należące do ZZL, ale 
rzadko zwracają uwagę na restrukturyzację zatrudnienia, można uznać za potwierdzo-
ną. Wszystkie przedsiębiorstwa deklarowały jako priorytetowe działania na rzecz roz-
woju personelu (rozwoju kwalifikacji, kompetencji, umiejętności dzięki szkoleniom, 
ścieżkom kariery zawodowej, ocenie kompetencji). Większość deklarowała dążenie do 
stworzenia bezpiecznego, atrakcyjnego i przyjaznego miejsca pracy, często zwracano 
także uwagę na: poprawę komunikacji wewnętrznej, sprawiedliwe wynagrodzenia, 
świadczenia socjalne, brak dyskryminacji, etykę zarządzania i kulturę korporacyjną.

W odniesieniu do restrukturyzacji zatrudnienia, aż 15 spółek na 24 nie zadeklaro-
wało żadnych działań w tym obszarze, traktowanych jako części strategii CSR. Sześć 
spółek odniosło się do restrukturyzacji zatrudnienia w sposób bezpośredni (deklaru-
jąc: trwałość zatrudnienia/stabilne miejsca pracy, szkolenia wspierające ciągłość za-
trudnienia i preferowanie awansowania przed przyjęciami), a trzy w sposób pośredni 
(deklarując: etyczną i zgodną z prawem politykę personalną, dialog ze związkami 
zawodowymi i dbałość o wizerunek dobrego pracodawcy). 
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Alina Vogelgesang

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY KONCEPCJI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY 
MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO (MLM)

Streszczenie. Artykuł przedstawia społeczno – ekonomiczne aspekty koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju widziane okiem przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
rynku polskiego. Egzemplifikacją zastosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju stał się 
sektor przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (multi-level marketingu-MLM). Spe-
cyfika sektora MLM jest słabo opisana i znana przez środowisko ekonomistów czy socjolo-
gów. W artykule pokrótce przedstawiono specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw MLM. 
Ponadto przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju w sektorze MLM na podstawie 
obserwacji rynkowych zachowań tychże podmiotów oraz wywiadów indywidualnych przepro-
wadzonych wśród liderów MLM funkcjonujących w Polsce. Na podstawie wielu przykładów 
działań firm MLM ukazano ich podejście do koncepcji CSR.

SOCIO–ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
IN A MULTI-LEVEL MARKETING BUSINESS ACTIVITIES

Summary. This paper presents the socio – economic aspects of sustainable development 
as seen by an entrepreneur with particular emphasis on the specificity of the Polish market. 
As an example of the concept of sustainable development has become a multi-level marketing 
business sector (multi-level marketing – MLM). The specificity of the MLM industry is poorly 
described and known by economists and sociologists. The article briefly presents the specific 
functioning of MLM companies. In addition, introduced the concept of sustainable develop-
ment in the MLM industry by observing market behavior of these entities and individual inte-
rviews conducted among MLM leaders operating in Poland. On the basis of many examples of 
MLM companies shown their approach to CSR.

Słowa kluczowe: koncepcja zrównoważonego rozwoju, CSR, CSR w MLM, przedsiębior-
stwo MLM, multi-level marketing.
Key words: the concept of sustainable development, CSR, CSR in the MLM company, 
MLM, multi-level marketing.
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1. WSTĘP

Wyzwania zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej podstawą global-
nej agendy, realizowanej nie tylko przez organizacje międzynarodowe, rządy kra-
jów, czy partnerów społecznych oraz biznesowych. Samo skupienie się na rozwoju 
gospodarczym nie pozwoli na rozwiązanie światowych problemów w aspektach: 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, ponieważ ich działania są ze sobą 
wzajemnie powiązane. Rozpatrywanie w danej chwili tylko jednego z nich prowadzi 
do błędów w ocenie i „niezrównoważonych” wniosków. Coraz częściej rozpatruje się 
przedsiębiorstwo jako system ekonomiczno-społeczny, którego cele rozwojowe po-
winny stanowić potrójną wiązkę dotyczącą zysku ekonomicznego, ludzi oraz troski  
o ekologiczny aspekt działalności. Zarządzanie podmiotem gospodarczym w harmo-
nii ze społeczeństwem i przyrodą należy pojmować jako minimalizowanie szkodli-
wego wpływu własnej działalności na otaczające przedsiębiorcę otoczenie naturalne 
i społeczne oraz okazywanie zainteresowania różnorodnymi akcjami prospołecznymi 
i proekologicznymi, a także podejmowanie działań w obszarze formułowania opinii 
publicznej na rzecz poparcia takich zachowań. Szereg przedsiębiorstw systematycz-
nie ujmuje działania ekologiczne i społeczne w swoich strategiach rozwoju. Są to naj-
częściej duże i średnie podmioty gospodarcze. W przypadku mikroprzedsiębiorstw 
takowe działania zaczynają być dopiero wprowadzane. 

Egzemplifikacją zastosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju stał się sektor 
przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (multi-level marketingu-MLM). W ar-
tykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju w sektorze MLM na podsta-
wie obserwacji rynkowych zachowań tychże podmiotów oraz wywiadów indywidual-
nych przeprowadzonych wśród liderów MLM funkcjonujących w Polsce. Na podstawie 
wielu przykładów działań firm MLM ukazano ich podejście do koncepcji CSR.

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I CSR 
– PODSTAWOWE POJĘCIA 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji koncepcji zrównoważonego 
rozwoju [Fiut 2011: 93-100]. Koncepcja ta stanowi doktrynę ekonomii politycznej,  
w której głównym założeniem jest stwierdzenie, że potrzeby obecnych społeczeństw 
muszą być zaspokajane przy zachowaniu troski o przyszłe pokolenia. Edukacja sta-
je się głównym czynnikiem budowania świadomości zrównoważonego rozwoju  
i w związku z tym podstawą działań w pozostałych sektorach. W Polsce zasada zrów-
noważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną i została zapisana w Art. 5 Konsty-
tucji RP: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
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obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kie-
rując się zasadą zrównoważonego rozwoju.” Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
wielokrotnie podkreślana jest przez jej zwolenników jako jedna z kluczowych idei 
wytyczających teoretyczne kierunki rozwoju cywilizacji [Pawłowski 2012: 7-13]. 
Koncepcja ta stanowi model postępu społecznego, technologicznego i środowisko-
wego, gwarantujący sprawiedliwość międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową 
[Baumgärtner 2008: 15-20]. W modelu tym permanentnie podkreśla się znaczenie 
współdziałania sfery nauki, polityki, biznesu i społeczeństwa. Koncepcja zrównowa-
żonego rozwoju często odbierana jest jako obietnica przyszłego postępu i rozwoju 
społeczno-gospodarczego [Lawrence 2005: 145-174].

A. Grunwald podkreśla, że głównym „celem badań nad zrównoważonym rozwo-
jem jest koherentna i zintegrowana wiedza operacyjna na potrzeby polityki i społe-
czeństwa. Jednym z zadań jest transparentne wykrywanie niepewności i niepełności 
tej wiedzy i wskazywanie dróg działania w warunkach niepewności” [Grunwald 2005: 
48]. Wiedza musi mieć charakter interdyscyplinarny, zaś poszczególne elementy wie-
dzy nauk szczegółowych powinny być umiejętnie wykorzystywane celem wyjaśnienia 
złożoności zjawisk społeczno – gospodarczych oraz przyrodniczych. Nowoczesna eko-
nomia zdecydowanie rozszerzyła zakres determinant, które uwzględnia jako czynniki 
zachowań poszczególnych jednostek. Dzięki temu znacząco poszerzyła zakres ana-
lizowanych, wyjaśnianych i prognozowanych przez siebie zachowań, wkraczając na 
obszar tradycyjnych zainteresowań dyscyplin społecznych, takich jak nauki polityczne, 
socjologia oraz demografia [Becker, Posner 2012: 15-26]. Koncepcja zrównoważonego 
rozwoju silnie akcentuje wymiar aksjologiczny, wskazując przykładowo takie wartości 
jak: życie, zdrowie, sprawiedliwość, tolerancja [Kuzior 2010: 81-89]. Rozwój współ-
czesnej cywilizacji jest niezrównoważony. Wolny rynek, liberalizacja oraz globalizacja 
prowadzą do lawinowego narastania nierówności. Współcześnie wyzwaniem dla Pol-
ski staje się odnalezienie takiej drogi, która pozwoli na odrobienie zaległości rozwojo-
wych, wraz z poszukiwaniem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej zapewniającej 
stabilne fundamenty wzrostu gospodarczego, umożliwiającego realizację aspiracji roz-
wojowych społeczeństwa [PWC 2012: 7-12].

CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) uznawany jest za odpowiedź środo-
wiska biznesu na wyzwania zrównoważonego rozwoju [OECD 2001]. CSR stanowi 
nowoczesny model zarządzania podmiotem, który ułatwia funkcjonowanie na konku-
rencyjnym rynku jednocześnie podnosząc jego innowacyjność. Model ten przekwalifi-
kowuje paradygmaty biznesu, poprzez odkrywanie na nowo i podkreślanie znaczenia 
związków organizacji z jej otoczeniem. Dość często pojęcia: zrównoważony biznes, 
społeczna odpowiedzialność, odpowiedzialna przedsiębiorczość są stosowane jako 
synonimy. Koncepcja CSR stanowi swego rodzaju filozofię oraz zestaw narzędzi po-
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zwalający na realizację stanu zrównoważonego biznesu, pozwalającego osiągnąć dłu-
gotrwały wzrost wartości firmy wraz z korzyściami środowiskowymi i społecznymi. 
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu 
względem wszystkich grup interesariuszy z możliwie największym poszanowaniem 
środowiska przyrodniczego. W koncepcji CSR dominującymi wartościami są: uczci-
wość, rzetelność, wrażliwość, lojalność, praworządność. Wartości te są możliwe do 
wygenerowania przez przedsiębiorstwo poprzez wieloletnią pracę, jednakże we współ-
czesnej gospodarce stają się coraz cenniejszym kapitałem, pożądanym zarówno przez 
klientów indywidualnych jak i partnerów biznesowych. Koncepcja CSR nie jest kon-
cepcją nową, w szczególności w odniesieniu do „odpowiedzialnej przedsiębiorczości”. 
Etyka kupiecka czy zasady dobrych praktyk rzemieślniczych występowały od zawsze.

Polska gospodarka swój rozwój gospodarczy w dużej mierze opiera na funkcjono-
waniu przedsiębiorstw sektora MSP, wśród których dominującą grupę stanowią mi-
kroprzedsiębiorstwa. Dane statystyczne pokazują, że w systemie REGON zarejestro-
wanych jest blisko 4 miliony firm, z czego 3 miliony to osoby fizyczne. Aktywnych 
firm jest około 1,76 mln, z czego blisko 1,6 mln stanowią mikroprzedsiębiorstwa, 50 
tysięcy firmy małe, 16 tysięcy firmy średnie, a duże to zaledwie 3 tysiące podmiotów. 
Spoglądając na obraz przeciętnego polskiego przedsiębiorstwa w świetle badań PARP 
zauważymy dominujący model mikrofirmy, w której pracuje właściciel wraz z jedną 
zatrudnioną osobą [PARP, 2011]. Wielkość średnia przeciętnego polskiego przedsię-
biorstwa jest statystycznie mniejsza od firm w innych krajach unijnych, czy USA, co 
wynika ze znacznej liczby samozatrudnionych. Polscy mikroprzedsiębiorcy skupia-
ją uwagę na stabilności, trzymają się znanych rynków i rozpoznanych konkurentów 
oraz rzadko angażują się w działania prorozwojowe. Z drugiej strony ich niewątpli-
wym atrybutem jest elastyczność działania w obliczu zmiennych, turbulentnych wa-
runków rynkowych. Dość często zarządzane są przy braku pełnej informacji na temat 
uwarunkowań ich rozwoju. Badania przeprowadzone w latach 2000, 2002 i 2004 
na reprezentatywnej próbie kadry przedsiębiorców na zlecenie Polskiej Konfedera-
cji Pracodawców Prywatnych wykazały, że polskie MSP nie są gotowe do realizacji 
zasad zrównoważonego rozwoju. Świadomość menedżerów w tym zakresie jest zni-
koma. Nie znają pojęcia zrównoważony rozwój, zaś identyfikują termin ekorozwoju. 
Niemniej jednak sama znajomość pojęcia „ekorozwoju” nie warunkuje posiadania 
czy wprowadzenia przez kadrę zarządzającą jego zasad w strategiach rozwojowych 
MSP. Wszelakie przedsięwzięcia ekologiczne cechuje sporadyczność, najczęściej 
wymuszona różnorodnymi determinantami, głównie koniecznością dostosowania się 
do standardów unijnych. Wszelkie działania o uzyskanie certyfikatów ISO 14000 
są wynikiem silnej presji ze strony konkurencji. Polskie MSP często używają okre-
śleń „ekologiczny” lub „ekologicznie” celem określenia jakości swoich produktów, 
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chociaż nie posiadają potwierdzeń poprzez audyty zewnętrzne i właściwe certyfika-
ty. Zrównoważony rozwój wymaga długookresowego myślenia i strategicznego za-
rządzania przedsiębiorstwem, czego niestety nie odnajdujemy wśród najmniejszych 
przedsiębiorstw. Zaledwie 16% mikrofirm i 29% małych przedsiębiorstw posiada 
spisaną wizję, która określa długoterminowy cel funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
[PWC 2011]. Istotnym elementem jest przekonanie menadżerów, że długookresowe 
i zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu stanowi korzyść, zaś poniesione 
koszty są inwestycją, która szybko zwróci się w przyszłości. 

Społeczeństwo wywiera ogromny nacisk na producentów oczekując zrównowa-
żonej konsumpcji, a szczególnie produktów zrównoważonych [Bottromiuk 2010: 
107-116]. Koncepcja zrównoważonej konsumpcji dotyczy następujących zagadnień:

 ● zaspokajanie zasadniczych ludzkich potrzeb (a nie pragnień związanych z za-
spokajaniem zachcianek);

 ● przedkładanie jakości życia nad warunki materialne;
 ● minimalizacja zużycia zasobów naturalnych, produkcji odpadów i zanie-
czyszczeń;

 ● uwzględnianie cyklu życia produktów (ich wpływu na środowisko w proce-
sach produkcji i likwidacji) przy podejmowaniu decyzji konsumenckich; 

 ● podejmowanie wszelkich działań z myślą o przyszłych pokoleniach.
Wraz z koncepcją zrównoważonej konsumpcji konsumenci oczekują produktów 

zrównoważonych. Są to towary lub usługi powstające wskutek zrównoważonej pro-
dukcji, respektującej wymagania ekologiczne i społeczne w stopniu wyższym niż 
porównywalne produkty konwencjonalne, na każdym etapie ich cyklu życia. Wśród 
najważniejszych atrybutów produktów zrównoważonych należy wymienić:

 ● bezpieczeństwo produktów oraz spełnianie międzynarodowych standardów 
środowiskowych i etycznych; 

 ● produkcja oraz konsumpcja powinna oddziaływać pozytywnie zarówno na 
konsumentów jak i lokalną społeczność np. przyczyniać się do aktywizacji 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 ● proces produkcji i dystrybucji powinien stymulować sektor usług, poprzez 
wykorzystanie przede wszystkim zasobów pracy, a tym samym przyczyniając 
się do zmniejszenia bezrobocia;

 ● dołączona wiarygodna informacja dotycząca aspektów środowiskowych  
i społecznych, a także wskazówki dotyczące ich zrównoważonego użytkowa-
nia, w tym również ich przetwarzania i utylizacji;

 ● produkty zrównoważone powinny dorównywać lub przewyższać produk-
ty konwencjonalne pod względem cech użytkowych, jakości i dostępności,  
a także być łatwe do modernizacji w okresie użytkowania.
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Dyskusja wokół koncepcji zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej 
energiczna i wielowątkowa. Dla jednych stanowi utopijną wizję, dla drugich realną 
możliwość. Przedsiębiorcy dostrzegają dużo barier we wdrażaniu działań społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Najczęściej to koszty i brak wiedzy stoją na drodze do 
podejmowania inicjatyw z zakresu CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz 
zrównoważony rozwój to jeden z fundamentalnych obszarów w działalności przed-
siębiorstwa niezależnie od jego skali działania czy zakresu działalności. Firmy, które 
nie angażują się aktywnie w działanie CSR, mogą niepostrzeżenie znaleźć się na dro-
dze do upadku [Deloitte Polska 2011: 6]. Niektóre korzyści z działań w obszarze CSR 
mogą być widoczne w ciągu kilku miesięcy, na efekty innych należy czekać latami. 

3. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 
MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO

Od początku firmy działające w ramach network marketingu spotykały się z ne-
gatywną opinią czy oporem społecznym, z powodu niezrozumienia ich idei. Specy-
fika marketingu wielopoziomowego (MLM – Multi–Level–Marketingu) jest rzadko 
poruszana przez naukowców. W księgarniach spotykamy różnego rodzaju publikacje  
o charakterze poradników, a nie publikacji naukowych. Jest to temat słabo rozpo-
znany wśród ekonomistów, praktyków biznesu czy naukowców, pomimo faktu, iż ta 
forma gospodarcza z powodzeniem funkcjonuje od ponad 20 lat na rynku polskim. 
Pierwsza książka o charakterze naukowym na temat MLM ukazała się w Polsce do-
piero w 2012 roku [Warzecha 2012: 1-202]. 

Najprościej marketing wielopoziomowy definiujemy jako formę sprzedaży bezpo-
średniej (direct selling) opartą na reklamie, dystrybucji produktów lub usług ukierunko-
waną na budowanie struktury pracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatko-
we prowizje [Warzecha 2010: 28-37]. Z tego względu, że marketing wielopoziomowy 
jest wariacją sprzedaży bezpośredniej, statystyki sporadycznie wyodrębniają tę formę 
w swoich bazach danych. Najczęściej przedsiębiorstwa systemu MLM nie są wyod-
rębniane. System MLM stał się sposobem dystrybucji produktów lub usług polegają-
cym na maksymalnym skróceniu drogi „od producenta do klienta” przy wykorzystaniu 
reklamy poprzez sieć dystrybutorów i klientów. Narodziny systemu MLM wynikają  
z potrzeb nie tylko producentów, ale przede wszystkim współczesnych, bardzo wyma-
gających konsumentów (Warzecha, Vogelgesang, 2010: 117-131). 

Na całym świecie wartość rynkowa sektora przedsiębiorstw MLM systematycz-
nie wzrasta niezależnie od zawirowań gospodarczych, co ilustruje wykres przedsta-
wiający wielkość światowej sprzedaży w latach 2004-2012. Wzrost liczby nowow-
chodzacych osób do systemów marketingu wielopoziomowego występuje także  
w okresach dekoniunktury. W warunkach kryzysu gospodarczego pojawia się rynek 
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pracodawcy (nadwyżka podaży pracy nad popytem na pracę), o poziomie zatrud-
nienia w gospodarce decyduje zatem strona popytowa rynku pracy. Decyzje praco-
dawców determinują wielkości zasobów na rynku pracy (w tym także bezrobotnych 
i biernych zawodowo) [Zieliński 2008: 216; Zieliński 2012: 25]. Mimo pogarsza-
jących się warunków rynkowych, w warunkach gdy przedsiębiorstwa ograniczają 
przyjęcia do pracy, część pracobiorców decyduje się na samodzielne podejmowanie 
pracy. W związku z powyższym nie dziwi fakt m.in. wzrostu zainteresowania rozpo-
częciem działalności w ramach MLM. 

Firm działających legalnie w ramach systemów marketingu wielopoziomowego 
w Polsce jest blisko 80, a liczba ta systematycznie wzrasta [Warzecha 2012: 110] 
(w USA funkcjonuje obecnie ponad 1500 fi rm w ramach MLM). W Polsce sprzedaż 
netto wszystkich przedsiębiorstw branży MLM wzrosła w roku 2012 w odniesieniu 
do roku 2002 o prawie 1 miliard złotych (z 1,67 mld zł na 2,65 mld zł), co stanowi 
58,9% wzrostu wartości sprzedaży w stosunku do 2002 roku2. Przyrost wielkości 
sprzedaży wynosił odpowiednio – w roku 2012 – 1,3%, w 2011 roku – 4%, w 2010 
roku – 10,3%, w 2009 roku – 4%, a w 2008 roku – 5%.3 W Polsce sprzedażą bezpo-
średnią w 2012 roku zajmowało się 897,5 tysięcy osób, a w 2011 roku 870 tys., czyli 
ponad 3% osób w wieku produkcyjnym w Polsce. Większość osób zajmujących się 
tą formą działalności nie podlega rejestracji [Warzecha 2012: 88]. 

Wykres 1. Wielkość sprzedaży w sektorze DS./MLM w gospodarce światowej w latach 
2004-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WFDSA

2 Dane za PSSB
3 Opracowanie własne za danymi PSSB
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Porównując działalność gospodarczą w ramach systemu MLM oraz w ramach 
sprzedaży bezpośredniej, pryncypialna różnica odnosi się do odmiennej filozofii biz-
nesu. Ideą przedsiębiorstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej jest osobista sprzedaż 
towarów lub usług nie wykorzystująca tradycyjnych, klasycznych kanałów dystry-
bucji. Natomiast ideą przedsiębiorstwa network marketingu jest nie tylko sprzedaż 
osobista towarów lub usług, ale w głównej mierze proces budowania własnej grupy 
dystrybutorów, w celu osiągania dochodu pasywnego. Działalności te odróżniają źró-
dła pozyskiwania dochodów. W sprzedaży bezpośredniej dystrybutor osiąga korzy-
ści finansowe tylko z obrotów własnych, natomiast w przedsiębiorstwie działającym 
w ramach systemu MLM przedsiębiorca czerpie zyski oprócz obrotów własnych 
również z dochodu wypracowanego przez jego grupę, strukturę sprzedażową (tzw. 
dochód pasywny). Właśnie ze względu na tę rozbieżność wielu dystrybutorów bez-
pośrednich zastąpiło swoją działalność na działalność w ramach MLM, aby czerpać 
większe zyski. Kolejną różnicą jest fakt, że w sprzedaży bezpośredniej wykorzy-
stuje się formę sprzedaży przypadkowej (akwizycja), natomiast w MLM‘ie nie jest 
ona stosowana. Elementem wspólnym tych dwóch form sprzedażowych jest osobista 
sprzedaż produktów lub usług realizowana przez przedstawiciela handlowego dane-
go przedsiębiorstwa.

Wśród specyficznych cech przedsiębiorstwa funkcjonującego w ramach MLM 
należy wymienić za Coughlanem i Graysonem następujące cechy: niski poziom ka-
pitału ludzkiego, oszczędność, wynagrodzenie dystrybutorów, pomoc oraz nagrody 
[Warzecha 2012: 44-45]. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach systemu 
marketingu wielopoziomowego stało się nadzieją na eksplozję wolności gospodar-
czej. Ta forma biznesu niweluje podstawową barierę uniemożliwiającą wielu jednost-
kom prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. wysokiego kapitału założy-
cielskiego. Prowadzenie działalności w ramach systemu MLM nie wymaga wysokich 
nakładów finansowych, ale wymaga od jego menedżerów nakładów czasowych  
i silnej determinacji, a przede wszystkim samodyscypliny. Pierwsze lata współpracy  
z daną firmą MLM polegają na olbrzymim zaangażowaniu w rozwój własnych struk-
tur sprzedażowych oraz na zaufaniu do firmy i jej produktów. 

4. KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
W DZIAŁALNOŚCI FIRM MLM

Pomimo, iż koncepcja zrównoważonego rozwoju pozwala przynieść firmom 
trwałe korzyści, w wielu przedsiębiorstwach zarówno tych tradycyjnych jak i nie-
konwencjonalnych nie jest popularna. Tematyka dotycząca wykorzystania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, czy społecznej odpowiedzialności biznesu przez przed-
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siębiorców marketingu wielopoziomowego nie została znacząco opisana i szeroko 
przedyskutowana. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty zastosowania kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju przez firmy MLM na podstawie obserwacji rynko-
wych zachowań tychże podmiotów oraz wywiadów indywidualnych przeprowadzo-
nych wśród liderów MLM funkcjonujących w Polsce. 

Praktyka gospodarcza pokazuje, że znaczące firmy sektora MLM koncepcję zrów-
noważonego rozwoju, a dokładnie koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu 
wdrażają w swoją strategię działania, co podwyższa ich wizerunek w społeczeństwie. 
Wśród działań społecznych przedsiębiorstwa MLM chętnie podejmują działania 
charytatywne czy środowiskowe, przekazując darowizny lub sponsorując specjal-
nie organizowane imprezy, uroczystości, wydarzenia kulturowe, sportowe, muzycz-
ne. Działania z zakresu CSR często traktowane są przez firmy MLM jako działa-
nia marketingowe, promujące firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem 
czy prestiżem, które mają przynieść określone korzyści sponsorowi, niekoniecznie  
w krótkim przedziale czasowym. Przykładem może być firma CaliVita International, 
która wraz z Międzynarodowym Związkiem Fitness (IFF) każdego roku organizuje 
krajowe, europejskie i światowe Mistrzostwa FitnessWoman i FitnessMan, natomiast 
dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 17 lat – mistrzostwa pod nazwą FIT KID.

W firmach MLM projekty z zakresu CSR przyjmują postać inicjatyw promocyj-
nych i inwestycji PR, głównie mających na celu poprawę wizerunku firmy, marki czy 
budowy pożądanej reputacji, pozycji na rynku. Egzemplifikacją jest grupa spółek dzia-
łających na rynku polskim pod marką Avon, która z wielkim zaangażowaniem podej-
muje newralgiczne problemy kobiet, takie jak: rak piersi czy przemoc domowa. Akcja 
Avon Kontra Przemoc jest prowadzona na całym świecie. W ponad 50 krajach, na pię-
ciu kontynentach. Działania te w pierwszej kolejności wnoszą świadomość istnienia 
problemu, edukacji w zakresie rozpoznania symptomów oraz możliwości pomocy oso-
bom doświadczającym przemocy. W 2008 roku Avon przekazał różnym organizacjom 
zajmującym się walką z przemocą ponad 10 milionów dolarów. Na rynku krajowym 
dzięki prospołecznej aktywności Avonu 70% kobiet zna kampanię pt. „Wielka kampa-
nia życia - Avon kontra Rak Piersi”, zaś 98% kobiet uważa, że jest to akcja niekomer-
cyjna i bardzo pożyteczna4. Od marca 1998 do marca 2005 roku sprzedano ponad 1,5 
miliona produktów z różową wstążeczką, co dało możliwość zgromadzenia około 7,5 
miliona złotych. Ponadto wszelkie wydarzenia organizowane przez firmę Avon pomo-
gły przeprowadzić badania piersi u ponad 50000 kobiet. Oprócz tego 6000 szkół ponad-
gimnazjalnych zaopatrzono w program edukacyjny, natomiast współfinansowany przez 
Avon musical Romeo i Julia obejrzało 60000 widzów. 

4 Dane za TNS OBOP
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Praktyki z zakresu SCR stanowią istotny aspekt dla firmy MLM. Jak wskazu-
ją badania przeprowadzone w maju 2010 roku przez firmę badawczą Norstat oraz 
GGNetwork poświęcone tematyce działań CR (Corporate Responsibility) i CRM 
(Cause Related Marketing) ponad połowa konsumentów deklaruje branie pod uwagę 
informacji o społecznej odpowiedzialności firm przy wyborze produktów. Poprzez 
realizację projektów CSR firmy MLM chcą poprawić swój wizerunek oraz całej 
branży firm MLM w oczach społeczeństwa, a także ułatwić funkcjonowanie i popra-
wić efektywność swoich dystrybutorów. Przykładowo od 2008 roku firma Amway 
wspólnie z Fundacją Ewy Błaszczyk „AKOGO?” buduje klinikę „Budzik” dla dzieci 
wymagających specjalistycznej rehabilitacji po urazach mózgu. Firma przeznaczyła 
na ten cel 100000 $. Akcje wspierają sami dystrybutorzy i liderzy Amway. Firmy 
MLM zakładają własne fundacje. Przykład tutaj mogą stanowić dwie firmy MLM: 
Akuna sp.z.o.o czy FM Group. Firma Akuna założyła fundację – Fundacja Akuna Po-
maga, w której promuje wolontariat pracowniczy oraz sponsoruje wiele akcji innych 
fundacji. Fundacja ta współpracuje m.in. z: Fundacją Kobieta i Natura, Rodzinnym 
Domem Dziecka w Gliwicach, Grupą Gospodarczą Fundacji i Rozwoju Kardiochi-
rurgii sp.z.o.o. Celem Fundacji Akuna Pomaga jest udzielanie wsparcia w drodze do 
samodzielności i lepszego życia, osobom potrzebującym tego wsparcia bez względu 
na wiek, płeć czy status społeczny. Firma MLM – Firma FM Group założona przez 
polski kapitał utworzyła fundację Golden Tulip Fundacja, której celem działalności 
jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, humanitarnej i rozwojowej,  
a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu głównie z terenów Afryki.

Paleta produktów firm network marketingowych musi podlegać najnowszym 
światowym trendom oraz pozostawać w zasięgu finansowych możliwości przecięt-
nego człowieka, a więc być dostępna dla mas. Przedsiębiorstwa MLM w swojej ofer-
cie produktowej oferują produkty mające wiele cech produktów „zrównoważonych”, 
czyli produktów, które starają się nie zanieczyszczać środowiska, oszczędzają energię 
i surowce naturalne, są ekonomiczne wykonane, bezpieczne, zdrowe i satysfakcjonu-
jące dla producentów i społeczeństwa – konsumentów. Dość często są to produkty 
innowacyjne, które odgrywają rolę pionierów – innowatorów. Ich unikatowość wy-
nika z coraz bardziej wysublimowanych wymagań stawianych przez społeczeństwo. 
Sama funkcjonalność, estetyka, niezawodność nie wystarcza. Klienci wywierają silną 
presję na ich prozdrowotne czy proekologiczne aspekty. Firmy MLM dbające o swoją 
pozycję na rynku, starają się pozyskiwać różnorodne certyfikaty jakości, wyróżnie-
nia, nagrody, które dla konsumentów niejako stanowią udokumentowanie wysokiej 
jakości oferowanych przez nich produktów. Tabl. 1 przedstawia wybrane firmy mar-
ketingu wielopoziomowego działające na rynku krajowym, wraz z ich najważniej-
szymi certyfikatami, nagrodami czy wyróżnieniami.
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Tabl. 1 Wybrane przedsiębiorstwa MLM działające w Polsce wraz z uzyskanymi certyfika-
tami czy nagrodami jakości do 2012 roku

Firma MLM Oferta produktowa Przykładowe certyfikaty jakości

Akuna Polska Sp. z o.o. Wellness

 ● Certyfikat ISO 9001:2000, 
 ● Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej ;

 ● Certyfikat Antydopingowy wydany przez Zakład 
Badań Antydopingowych Instytutu Sportu

 ● Certyfikat Kosher

Finclub Poland Sp. z o.o. Wellness
 ● Certyfikat ISO 9001:2000;
 ● Certyfikat ISO 14001;
 ● Certyfikat AISE

Flavon Group Polska Wellness

 ● Nagroda Monde Selection Grand Gold Award  
w kategorii Diet & Helth-2012;

 ● Nagroda Węgierskiego Domu Jakości, 
 ● Certyfikat „Przedsiębiorstwo fair Play”-2011; 
 ● Certyfikat rzetelności wydawany przez Krajowy 
Rejestr Długów

Vision Polska Sp. z o.o. Wellness, Kosmetyki
 ● EC Certificate of Conformity dla wszystkich pro-
duktów systemu VESDA zgodnie z normą EN54-
20 CPD.

Zepter International Sp. 
z o.o.

Kosmetyki,
 AGD

 ● pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka, 
 ● Certyfikat SQS ISO 9001: 2000, 12641-0218,1999;
 ● Bioptron Pro 1
 ● Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” 2009 ;
 ● 5-krotna nagroda Golden Merkury; 

Raypath International AGD  ● atesty Państwowego Zakładu Higieny

DSA Financial Group S.A.
Produkty finansowo-

-ubezpieczeniowe

 ● Laur Klienta 2010;
 ● Certyfikaty: Solidna Firma 2009, 2010;
 ● Gazela Biznesu 2011

Źródło: opracowanie własne

Nacisk na oferowanie „zrównoważonych produktów” przez firmy MLM wynika 
z rosnącej świadomości społeczeństwa na temat szkodliwych substancji i ich wpływu 
na zdrowie i życie jednostki, a także na rozwój społeczeństwa. Dominującą grupę 
produktów dystrybuowanych w ramach marketingu wielopoziomowego stanowią 
produkty wellness oraz suplementy diety, które nastawione są na ekologię, zdrowie, 
właściwe odżywianie, profilaktykę prozdrowotną. Zdrowy styl życia i prowadzenie 
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biznesu staje się jakby wpisany w treść tej działalności. Według badań Eurobarome-
tru na temat postaw Europejczyków wobec środowiska, przeprowadzonego na zlece-
nie Komisji Europejskiej w 2007 roku [EC 2008], 77% polskich respondentów wska-
zało gotowość do zakupu produktów przyjaznych środowisku. Konsumenci, którzy 
są zorientowani na zrównoważony rozwój, potrzebują uniwersalnego rankingu ”zie-
lonych” produktów, co pomoże im w podejmowaniu decyzji zakupowych. Produkty 
network marketingowe nie spełniające tych kryteriów nie zwyciężają w ostrej walce 
konkurencyjnej z ofertą produktową dystrybuowaną kanałami tradycyjnymi. Ich ży-
wotność rynkowa jest krótka, wręcz nie przetrwają pierwszej fazy – wprowadzenia 
produktu na rynek. Produkty network marketingowe powinny oferować klientowi 
unikatowe, wyszukane wartości nigdzie wcześniej nie oferowane konsumentowi. 
Rzetelne firmy network marketingowe starają się sprostać tym wymaganiom, akcen-
tując swoją unikatowość na rynku, pozyskując prestiżowe nagrody czy certyfikaty. 
Taka strategia działania pozwala przedsiębiorstwom MLM na ich dystrybuowanie 
kanałami bezpośrednimi, a nie tradycyjnymi odnosząc tym samym ogromne sukcesy 
na rynkach. 

Forma dystrybucji produktów w postaci sprzedaży bezpośredniej czy mar-
ketingu wielopoziomowego cieszy się coraz większym uznaniem społeczeństwa 
polskiego. Jak podaje PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, 
które przedstawiło wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii 
Homo Homini blisko 68 % skorzystało więcej niż raz z tego sposobu dystrybucji. 
Ta forma dystrybucji najbardziej popularna jest w dużych miastach, zaledwie 10% 
osób z terenów wiejskich korzysta z tej formy dystrybucji. W czerwcu 2012 roku 
Instytut Badania Opinii Homo Homini wykonał kolejne badania na reprezenta-
tywnej próbie badawczej5, w których Polacy wśród walorów korzystania z usług 
sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego wymieniają na pierw-
szym miejscu komfort zakupu oferty (47,9% badanych) oraz rzetelną informację 
o produktach uzyskaną od dystrybutorów (34,3% badanych) czy uzyskanie wyja-
śnień od sprzedawcy na pytania klienta. Wśród pozostałych atrybutów konsumen-
ci wymieniają: dobrą jakość produktów, profesjonalizm sprzedawców, atmosferę 
zakupów, czy przestrzeganie praw konsumenckich. Szczegółowe wyniki badania 
przedstawia wykres 2.

5 Badania przeprowadzono metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Badania 
ankietowe zrealizowano na losowo dobranej próbie 2600 osób. Próba losowa dobrana została do 
badania w taki sposób, że stanowiła ona liczebnie reprezentatywną dla ogółu mieszkańców Polski próbę 
z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia w podziale na województwa kraju. Poziom ufności 
wyniósł 98%, zaś błąd oszacowania 3 %
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Wykres 2. Najważniejsze cechy sprzedaży bezpośredniej według Polaków

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w czerwcu 
2012 roku przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na podstawie danych z PSSB 

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) zrzeszające sporą 
grupę przedsiębiorstw MLM czy sprzedaży bezpośredniej, w swojej pracy spoty-
ka się z doniesieniami o nieprawidłowościach, które istnieją pomimo ustawowych 
regulacji i ograniczeń dotyczących realizowania transakcji w różnych systemach 
sprzedaży. Celem PSSB jest popularyzacja sprzedaży bezpośredniej i marketingu 
wielopoziomowego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju tej formy działalności 
gospodarczej, integracja środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią, a tak-
że prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzysze-
nia w sprawach istotnych dla całego sektora. PSSB jako organizacja wypracowała 
własne standardy zachowania etycznego, które zostały zebrane pod nazwą Kodeks 
Sprzedaży Bezpośredniej PSSB. Zawarte w nim regulacje gwarantują klientom 
więcej praw niż obowiązujące w Polsce regulacje konsumenckie. Kodeks ten doty-
czy zarówno fi rm zrzeszonych w PSSB jak również dystrybutorów, konsultantów 
oraz klientów. W kodeksie podkreślono znaczenie takich wartości jak: satysfakcja 
klienta, poszanowanie prywatności przez sprzedawców, jakość produktów i usług, 
przejrzystość informacji i transakcji, odpowiedzialność, szacunek, uczciwość wo-
bec klienta. Tym samym kodeks ten uczynił zakupy w systemie sprzedaży bezpo-
średniej najlepiej chronioną formą zakupów z punktu widzenia konsumenta. Warto 
tutaj przytoczyć przykład dotyczący prawa konsumenta do odstąpienia od umowy. 
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej konsumenta chroni prawo odstąpienia od 
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umowy kupna zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (w tym na odległość za po-
średnictwem Internetu) w ciągu 7 dni. Polskie regulacje prawne poszerzyły zakres 
tej ochrony do 10 dni. Natomiast Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB obo-
wiązujący jego członków, wydłuża ten termin do 14 dni. Ma to przeciwdziałać 
okolicznościom, gdy osoba zdecydowała się na współpracę pod wpływem impulsu, 
usilnej namowy i nie miała czasu na przemyślenie decyzji. Podobnie lepsze warunki 
dotyczą kwestii zgłoszenia przez konsumenta niezgodności towaru z umową, gdzie 
polskie prawo daje konsumentom dwa miesiące na jej zgłoszenie, natomiast Kodeks 
Sprzedaży Bezpośredniej PSSB przewiduje na to okres trzech miesięcy. Nad prze-
strzeganiem standardów określonych w Kodeksie Sprzedaży Bezpośredniej PSSB 
czuwa niezależny administrator kodeksu. Jego zadaniem jest bezpłatnie i możliwie 
w najkrótszym terminie rozpatrywanie wszelakich spornych kwestii, najczęściej  
w formie mediacji, wnoszonych przez konsumentów czy konsultantów firm zrzeszo-
nych w PSSB. Pomimo istnienia Kodeksu jeszcze wiele firm branży MLM/DS. jest 
nie zrzeszonych w PSSB, jednakże ten aspekt nie zwalnia ich z działań etycznych. 
Ogromną rolę w tym procesie odgrywają dystrybutorzy i liderzy MLM. Wiąże się 
to z ich poziomem indywidualnej edukacji na temat zrównoważonych produktów 
network marketingowych oraz indywidualnym stosunkiem do koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju. Podstawowym zadaniem lidera MLM jest spowodowanie, aby 
ludzie współpracujący z nim w network marketingu zaakceptowali i zrozumieli,  
a przede wszystkim wdrożyli koncepcję zrównoważonego rozwoju, czy CSR (spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu) w swojej pracy z własną strukturą. Ważne jest, 
aby ustalając kryteria współpracy, odwoływać się do moralności konsultanta/dys-
trybutora, która powinna stać się prawem stanowionym. Koncepcja zrównoważo-
nego rozwoju silnie akcentuje wymiar aksjologiczny, wskazując przykładowo takie 
wartości jak: życie, zdrowie, sprawiedliwość, tolerancja. Liderzy MLM spotykają 
się na co dzień z szeregiem obszarów, w których pojawiają się dylematy natury 
etycznej. Wśród nich można wyróżnić relacje pomiędzy dystrybutorami a klien-
tami, relacje między liderem a członkami swojej grupy sprzedażowej, nieetyczne 
zachowania pomiędzy kolegami danego przedsiębiorstwa MLM oraz w odniesieniu 
do konkurencji, czy defraudację przez dystrybutorów zasobów firmy. Świadomość 
działań etycznych w niektórych strukturach marketingu wielopoziomowego jest 
wysoka, czego przykładem może być stworzenie przez top lidera firmy FM Gro-
up Krzysztofa Cybul wraz ze swoimi współpracownikami Kodeksu Honorowego 
grupy FM-rentierzy, w którym zawarto wszelkie kwestie związane z etyką bizne-
sową współpracy w jego strukturze. Jego struktura MLM liczy ponad 2500 osób. 
Uczciwe postępowanie, przestrzeganie dobrych praktyk w codziennym działaniu 
MLM’owców powinno stać się podwaliną funkcjonowania każdej struktury.
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Kolejnym zadaniem lidera MLM jest zmotywowanie członków swoich struktur 
do realizacji celów własnych oraz struktur z wykorzystaniem koncepcji rozwoju 
zrównoważonego, czy CSR. Wielokrotnie obserwuje się, że liderzy MLM, którzy 
budują swoje struktury na nieuczciwych, nieetycznych relacjach czy nieuczciwych 
zachowaniach biznesowych nie potrafią utrzymać swoich struktur w stabilnym wzro-
ście. Ich struktury sprzedażowe ulegają olbrzymim fluktuacjom, pomimo, iż dystry-
buują produkty posiadające cechy zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Inspirowanie do wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego pomaga roz-
winąć i stworzyć stabilne grupy sprzedażowe. Lider MLM swoim przykładem ma 
nakłaniać inne osoby w strukturach realizacji marketingu wielopoziomowego do 
odpowiedzialności, rozwoju, szacunku, uczciwości i rzetelności. Marketing wielo-
poziomowy jest biznesem opartym na budowaniu relacji międzyludzkich. Podsta-
wowym argumentem staje się wiarygodność, ponieważ ludzie muszą zaufać swoim 
liderom, by pójść za nim. Są to niewątpliwie cechy biznesu zrównoważonego. Z pew-
nością taki sposób zarządzania przedsiębiorstwem MLM realizowany przez lidera nie 
należy do łatwych, szybkich i spektakularnych. Niemniej jednak pozwala on na zbu-
dowanie przedsiębiorstwa MLM na solidnych, rzetelnych fundamentach – zaufaniu 
biznesowym partnerów należących do danej struktury. 

5. PODSUMOWANIE

Z roku na rok koncepcja zrównoważonego rozwoju powiększą liczbę swoich 
zwolenników. Wzrasta świadomość konsumentów w kwestiach proekologicznych 
czy etycznych. Chęć konsumowania produktów zrównoważonych wywołuje coraz 
silniejsze naciski ze strony konsumentów na producentów, zarówno tych najmniej-
szych jak i największych, niezależnie od sposobu działania czy branży. Przedsię-
biorstwa marketingu wielopoziomowego systematycznie rozwijają się pomimo 
kryzysu czy zawirowań gospodarczych w wielu krajach. Również w Polsce sektor 
ten cieszy się coraz większą popularnością, zatrudniając ponad 3% osób w wieku 
produkcyjnym. Działania z zakresu CSR znajdują swoich zwolenników również w 
tej formie działalności. Coraz więcej działań z zakresu CSR podejmują menedżero-
wie MLM. Przykładami są różnorodne akcje charytatywne, fundacje założone przez 
firmy MLM, czy kodeksy etycznej współpracy w ramach danej struktury. Zarówno 
produkt posiadający cechy produktu zrównoważonego, jak i plan rozwojowy danej 
firmy tworzą wstępne podwaliny biznesu. Muszą być one dodatkowo poparte wła-
ściwym i etycznym działaniem zarówno liderów, jak i poszczególnych partnerów. 
Każdy lider MLM, który działalność w ramach marketingu wielopoziomowego 
traktuje poważnie musi pamiętać, że to specyficzny rodzaj misji. Misji, która po-
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tocznie zwana jest przez samych liderów MLM – służbą polegającą na: pomaganiu, 
wspieraniu, prowadzeniu i motywowaniu, a przede wszystkim na wysłuchiwaniu 
każdego i nieustannej nauce (m.in. pokory).
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Izabela Delakowicz-Galowy

ETYKA BIZNESU 
– TEORIA I PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

Streszczenie. Istnieje przekonanie, że zadaniem etyki biznesu jest kreowanie moralnych 
standardów, które umożliwią ludziom przestrzeganie zasad dobrego i uczciwego zachowania 
oraz podejmowanie właściwych decyzji w środowisku, w którym prowadzą działalność go-
spodarczą. Jednak pojawia się pytanie, czy zasady etycznego postępowania są możliwe do 
wprowadzenia w świecie biznesu? Niektórzy naukowcy twierdzą, że etyka i biznes są pojęcia-
mi, które się nie są kompatybilne, ponieważ biznes sam w sobie jest niemoralny i nieetyczny, 
tak jak nieetyczna jest gra w pokera. Istnieje jednak inna grupa naukowców, którzy utrzymują, 
że zasady etycznego postępowania w biznesie są możliwe i powinny być przestrzegane, po-
nieważ takie postępowanie chroni interesy społeczeństwa, jest dla przedsiębiorstwa opłacalne 
i gwarantuje jego przetrwanie na rynku. Społeczeństwo, które jest narażone na nieetyczne 
postępowanie ponosi straty i może po prostu nie przetrwać. 

BUSINESS ETHICS – THEORY AND PRACTICAL IMPLEMENTATIONS

Summary. Business ethics is said to deal with the creation of moral standards so people 
are able to behave properly and make proper decisions in their business environment. The 
question is whether business ethics can be practically implemented and used in real business 
situations? Some scholars argue that business and ethics are simply incompatible as business 
itself is immoral and unethical like a game of poker. Yet, there are other scholars and business 
people who argue that business ethics definitely can and should be put into practice and ‘it pays 
off to be ethical’; as in the long run only ethical companies will survive on the market since 
they protect the common welfare of the society. Without common welfare and without ethical 
behavior which protects the welfare, societies will perish.

Słowa kluczowe: etyka, etyka biznesu,  moralność, przedsiębiorstwa, rynek.
Keywords: ethics, business ethics, morality, companies, market.

1. WSTĘP
Etykę biznesu możemy zdefiniować jako fenomen filozoficzny, zjawisko spo-

łeczne, a także jako pewien rodzaj światopoglądu w obecnej rzeczywistości gospo-
darczej. Samo pojęcie etyki nie jest niczym nowym wśród różnorodnych koncepcji 
filozoficznych prowadzących do rozmaitych wniosków, a nawet sprzecznych zasad 
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postępowania. Celem niniejszych rozważań jest próba odpowiedzi na następujące 
pytania: jaką rolę etyka biznesu ma spełnić w dzisiejszych czasach? Czy należy to po-
jęcie definiować jedynie teoretycznie, czy też można doszukiwać się jakiegoś prak-
tycznego zastosowania? 

2. ETYKA – POJĘCIE I DEFINICJE

Samo słowo „etyka” pochodzi od greckiego słowa „ethos”, które można przetłu-
maczyć jako zachowanie, sposób bycia, obyczaj. Arystoteles pojęciem etyka określał 
badania dotyczące natury człowieka, Diogenes etykami nazywał ludzi zajmujących 
się obyczajami i moralnością, Kant natomiast twierdził, iż etyka to nauka o tym, co 
być powinno, a nie o tym co jest [Porębski 2000: 13-15]. 

Etykę można również zdefiniować jako „naukę o moralności” zajmującą się opi-
sem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrek-
tyw moralnego postępowania [Słownik języka polskiego 1995]. Etyka jako „nauka 
o moralności” to także „zbiór zasad moralnych lub wartości, które zostały przyjęte 
przez pewną społeczność w określonym momencie w historii” [Nowa encyklope-
dia powszechna 1995]. Celem tak zdefiniowanej etyki jest ocena działań człowieka, 
odwołująca się do standardów moralnych, jak również tworzenie pewnego kodeksu 
poprawnego postępowania w określonych sytuacjach.

Bardziej praktyczna koncepcja określa etykę jako szereg działań zmierzających 
do poprawy warunków życia człowieka, czyli poszukiwania zrozumienia tego, co 
jest dobrym i wartościowym istnieniem oraz stworzeniem warunków jak dobrze żyć. 
Jej celem jest określenie modelu dobrego i wartościowego życia. Etyka w tym kon-
tekście jest przedstawieniem pewnej perspektywy, w której umieszcza się działania 
i ambicje tak, aby każdy człowiek mógł osiągnąć swój główny cel, czyli wzbogacić 
swoje życie doświadczeniami i cieszyć się pełnią dobrych rzeczy, które może zaofe-
rować życie [Solomon, Hanson 1983: 9].

3. ETYKA W BIZNESIE

Dylemat powstaje w sytuacji, gdy wśród tych pięknych i wzniosłych definicji oraz 
teorii chcemy umieścić słowo „biznes”, a w konsekwencji „etykę w biznesie”, czy 
inaczej „etykę biznesu”. Jednakże, skoro „dobre życie” człowieka polega na dążeniu 
do doskonałości, to doskonałość w biznesie polega na dostarczaniu dóbr i usług, które 
tworzą i powiększają dobro społeczne, biznes może więc próbować zastosować etykę 
poprzez popieranie rozwoju dobrych ludzi w swoich przedsiębiorstwach. 

Izabela Delakowicz-Galowy
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Czy można więc zastosować etykę w praktyce? Niektórzy twierdzą, iż pojęcie 
etyki w biznesie można rozważać jedynie teoretycznie, natomiast w praktyce biznes 
i etyka nie mają z nią wiele wspólnego, gdyż jak pisze Albert Carr: „biznes podob-
ny jest do pokera i wiele dzieli go od moralności dnia codziennego” [Chryssides, 
Kaler 1999: 98-118]. Biznes w jego opinii funkcjonuje według konkretnych zasad, 
ale różniących się od tych jakimi kieruje się ogólna etyka społeczna. Biznes w tym 
przypadku, to bezosobowa forma gry, wymagająca specjalnej strategii i specyficznej 
etyki, a ludzie biznesu zmuszeni są do praktykowania pewnych form oszustwa, w 
tym świadomych niedomówień, ukrywania faktów, przekłamań, czyli do tego, co 
Carr nazywa blefowaniem w biznesie. Z tego punktu widzenia biznes to jakby poker. 
Carr twierdzi, iż możemy się sporo nauczyć o naturze biznesu porównując go z po-
kerem, gdyż nikt nie oczekuje, że w pokera grać się będzie według zasad moralnych 
głoszonych w kościele. Zasady pokera różnią się bardzo od zasad poprawnego postę-
powania w relacjach międzyludzkich; w tej grze nie ma miejsca na uczciwość czy też 
otwartość – kto nie oszukuje, ten zwykle przegrywa. 

Brak uczciwości oraz otwartości był na przykład bardzo widoczny w karygodnym 
sposobie zachowania, nieuczciwych praktykach oraz niezgodnych z rzeczywistymi 
faktami informacjach przekazywanych społeczeństwu przez przedstawicieli brytyj-
skiego przedsiębiorstwa British Petroleum po tym jak spowodowało ono jedną z naj-
większych katastrof ekologicznych w tym wieku. Rozmiar strat oraz konsekwencje 
katastrofy wywołanej wyciekiem ropy naftowej na jednej z platform wiertniczych w 
Zatoce Meksykańskiej był ogromny. Jednakże takie zachowanie jest w tej sytuacji 
powszechnie przyjęte – tego wymaga gra. 

W świecie biznesu, jak twierdzi Carr, obowiązują określone, swoiste reguły i nie 
należy tego kwestionować. Pokerowa odmiana etyki różni się od ideałów etycznych 
przyjętych w cywilizowanych stosunkach międzyludzkich. To gra, która wymaga 
nieufania innym uczestnikom, ignoruje potrzebę przyjaźni. W pokerze o wygranej 
decyduje sprytne oszustwo oraz ukrywanie własnej siły i zamiarów, a nie uczciwość 
i zaufanie. Z tego powodu nikt jednak nie myśli źle o pokerze. I nikt też nie powinien 
źle myśleć o grze zwanej biznesem tylko dlatego, że jej standardy dobra i zła różnią 
się od norm moralnych tradycyjnie panujących w naszym społeczeństwie [Chryssi-
des, Kaler 1999: 98-118]. 

Powszechnym jest też stwierdzenie, iż świat biznesu to dżungla, w której toczy się 
bezwzględna walka o przetrwanie, a tego rodzaju opinie mogą sugerować, iż biznes 
sam w sobie jest niemoralny i nie należy rozważać go w kategoriach etycznych. Po-
nadto mamy jeszcze opinię, iż: ”Jedyną społeczną powinnością biznesu jest pomna-
żanie zysków” [Ryan 1997: 49], a zadaniem pracowników jest produkcja dóbr lub 
świadczenie usług, które przynoszą dochody, natomiast etyka i moralność pozostają 

Etyka biznesu – teoria i przykłady praktyczne
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głównie na marginesie tych działań, albo też w ogóle nie są brane pod uwagę. Przy-
kładem takiego właśnie podejścia było postępowanie francuskiego przedsiębiorstwa 
Perrier, które przez długi nie przyznawało się do tego, iż sprzedawana przez niego 
woda mineralna była skażona. Ważniejsza była kontynuacja produkcji i pomnażanie 
zysków niż to, że zagrożone było zdrowie osób, które taką wodę spożywały [Micha-
lik 2011: 403-420]. Innym argumentem kwestionującym sensowność etyki w bizne-
sie jest stwierdzenie, iż jeśli wolny rynek zostanie pozostawiony sam sobie i poddany 
zasadom konkurencji, a każdy jego uczestnik będzie zabiegał jedynie o dobro własne, 
to rezultatem będzie dobra kondycja całego społeczeństwa. 

Jednakże z opinią, iż etyka nie ma wiele wspólnego z biznesem, należy zdecydo-
wanie polemizować, skoro to właśnie etyka koncentruje się na dobrach, do których 
warto dążyć i zasadach, które powinny rządzić ludzkim zachowaniem oraz społecz-
nym współdziałaniem. Biznes sam w sobie nie jest tylko kwestią wymiany gospodar-
czej, pieniędzy, towarów i zysków, lecz pociąga za sobą współdziałanie ludzi. Raczej 
jedynie naiwny optymista mógłby wierzyć, iż społeczeństwo pozostawione samo so-
bie wytworzy własny system wartości i w obliczu zdrowej konkurencji w rozsądny 
sposób podzieli uzyskane dochody. Społeczeństwo to przecież niedoskonali ludzie, 
raczej rzadko skłonni do oddawania zarobionych pieniędzy innym, nawet gdy chodzi 
tutaj o szczytne cele charytatywne.

Pomysł, aby porównać biznes do pokera jest interesujący, jednakże wielu uczci-
wych ludzi biznesu (a z całą pewnością tacy istnieją), polemizowałoby z tym „kar-
cianym porównaniem”. Ponadto biznes to szereg ważnych relacji międzyludzkich 
i porównywanie go do gry może być zabawne, ale w tym przypadku jest raczej 
chybione. Istnieją oczywiste powiązania między biznesem a etyką, skoro działania, 
które zaprzeczają normom moralnym, mogą być w pewnych przypadkach szkodli-
we dla biznesu. Etyka biznesu próbuje więc udowodnić, iż postępowanie etyczne 
jest najlepsze dla firmy i jej właściciela, choć w praktyce dość często okazuje się, 
iż kłamstwo, oszustwo, czy kradzież, prowadzą do większych zysków niż działania 
zgodne z etyką.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej definicji etyki w biznesie propagowanej przez 
Elaine Sternberg: „Etyka biznesu ma zasadnicze znaczenie dla działalności gospodar-
czej […] jest konieczna, ponieważ decyzji etycznych uniknąć się nie da: etyka biz-
nesu staje przed wyzwaniem takiego wyjaśnienia podejmowania decyzji etycznych, 
żeby decyzje te były lepsze” [Sternberg 1998: 33]. Ta koncepcja uzupełniona jest 
stwierdzeniem, iż problemy etyczne mogą pojawić się w kontekście wszystkich dzia-
łań gospodarczych, a szczególnie tam, gdzie działania bądź decyzje wpływają bezpo-
średnio na innych ludzi. A konsekwencje tych działań mogą być dobre lub szkodliwe. 
Ponadto Sternberg twierdzi, iż etyka biznesu nie oznacza bycia miłym, ani też nie 
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polega na unikaniu chęci bogacenia się czy zdobywania dużych zysków. Głównym 
celem tego rodzaju etyki jest lepsza umiejętność podejmowania słusznych decyzji. 
Brak logiki działania utrudnia efektywne działania, a brak zgodności w sprawach 
natury samej etyki utrudnia poprawne prowadzenie działań gospodarczych. Wyja-
śnienia prawdziwego znaczenia etyki biznesu nie ułatwia porównanie biznesu do gry, 
ale zrozumienie, że jakiekolwiek działania, w tym gospodarcze, odróżnia się wska-
zując na ich cele. Specyficzna natura działań gospodarczych nie oznacza, iż mamy je 
inaczej oceniać z punktu widzenia moralności.

Wracając do modelu działań gospodarczych jako gry, zwolennicy tej koncepcji 
uważają, iż działania gospodarcze nie mogą podlegać zwyczajnym normom moral-
nym, ponieważ gry również im nie podlegają. Sternberg uważa jednak, iż działania 
gospodarcze nie są grą, choć i gry często zawierają elementy osądów moralnych. 
Model gry może być jednak dobrą podstawą do bardziej wnikliwej analizy. Przede 
wszystkim trzeba zarówno zrozumieć reguły działań gospodarczych, jak i pewnych 
gier, aby wykonywać pewne czynności poprawnie, lub by można je uważać za uczci-
we. Pod pewnymi jednak względami, gry rzeczywiście pozostają poza granicami 
zwyczajnej etyki. Działanie, które z innych powodów może być moralnie pożąda-
ne, w rzeczywistości może łamać reguły gry. Jednakże kwestionowanie przez graczy 
słuszności moralnej reguł jest pozbawione sensu.

Powodem niedorzeczności takiego kwestionowania nie jest jedynie fakt, że gry 
nie mają przecież aż tak istotnego znaczenia, aby należało je rozważać w kategoriach 
moralnych. Ponadto dość absurdalnie, zasadniczymi elementami większości gier są 
właśnie reguły, a każda ich zmiana daje w efekcie odrębną i inną grę. Same zaś dzia-
łania gospodarcze nie są aż tak ograniczone, zamknięte, czy też całkowicie formalne. 
Czynności składające się na działania gospodarcze – kupowanie, sprzedawanie, wy-
twarzanie, czy zarządzanie – polegają na czymś więcej, niż na zastosowaniu pew-
nych z góry ustalonych reguł. Ale i także gry podlegają czasem pewnym osądom 
moralnym (na przykład gra komputerowa, która za cel stawia zabicie jak największej 
ilości wirtualnych ludzi nie może być traktowana jako etyczna). Oprócz tego gry 
raczej w większości muszą podlegać pewnej fundamentalnej zasadzie moralnej tj. 
zakazowi oszukiwania. Nawet gry polegające na wprowadzeniu w błąd przeciwnika, 
jak poker, nie mogą akceptować łamania reguł. 

Zakaz oszukiwania dotyczy rozmyślnego przegrywania, a także nieuczciwego 
dążenia do wygranej. Głównym celem ma być oczywiście zwycięstwo. Każde za-
chowanie w grze, które nie jest ukierunkowane na zwycięstwo, nie jest poważnym 
graniem, albo jest oszustwem. Większość działań moralnych trzeba więc z gry wy-
kluczyć. I tak bycie uprzejmym czy wyrozumiałym dla przeciwnika, nie jest zgodne 
z regułą danej gry, jeśli może także oznaczać ułatwienie zdobycia mu wygranej. 
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Podobnie wiele zewnętrznych działań moralnych nie ma zastosowania w biz-
nesie, lecz nie dlatego, iż te działania są grą. Wykluczenie pewnych czynności ze-
wnętrznych wobec jakiejś działalności wynika z tego, iż ta działalność ma konkret-
ny, ograniczony cel. Cele działań gospodarczych i gier są różne. Maksymalizowanie 
długoterminowej wartości dla właściciela poprzez sprzedaż towarów i usług, nie jest 
tym samym, co zbieranie punktów w wyniku działania zgodnego z pewnym ograni-
czonym zbiorem reguł. W obu przypadkach jednak cele wskazują, co ma znaczenie 
przy wykonywaniu danej czynności. Wszelkie inne zachowania, włączając w to za-
chowania jawnie moralne, należy wykluczyć, jako nieukierunkowane na dany cel.

Biorąc pod uwagę fakt konkurencyjności działań gospodarczych, niektórzy 
twierdzą, iż zwyczajna etyka to luksus, na który świat biznesu rzadko może sobie 
pozwolić. Podobnie jak w walce o przetrwanie na rynku, pewne reguły obowiązują 
mniej rygorystycznie. Jednakże Sternberg kategorycznie z powyższymi stwierdze-
niami się nie zgadza, gdyż uważa iż nawet najsilniejsza konkurencja nie jest wojną, 
a życie toczy się dalej, nawet podczas kryzysu gospodarczego, choćby przedsię-
biorstwa upadały. Należy pamiętać, że celem działań gospodarczych jest maksy-
malizacja długoterminowej wartości właściciela, czyli zysków długookresowych, 
a właściwym celem świata biznesu jest etyczne osiągnięcie tej maksymalizacji. 
Wyzwaniem jest więc ustanowienie wewnątrz przedsiębiorstwa takich systemów 
i struktur, które zachęcają pracowników do robienia w biznesie rzeczy moralnie 
właściwych [Sternberg 1998: 33].

Ponadto zasady funkcjonowania przedsiębiorstw mają niezaprzeczalny wpływ 
na postępowanie osób, kondycję społeczeństwa i dobro wspólne. Jeśli postępowanie 
etyczne służy dobru wspólnemu, to prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób etyczny 
także służy dobru wspólnemu. Jeśli powiększanie zysku łamie zasady etyczne, nie 
służy dobru wspólnemu. Istnieją przecież wymagania moralne – etyczne, które mu-
szą być przestrzegane przez członków społeczeństwa również w sferze gospodarczej, 
aby społeczeństwo mogło przetrwać.

Jeśli dobro wspólne ma być chronione, a przedsiębiorcy nie chcą dobrowolnie 
przestrzegać tych norm, to należy użyć opinii publicznej oraz środków prawnych, 
aby działania nieetyczne stały się nieopłacalne. Przedsiębiorstwa muszą działać  
w pewnej strukturze społecznej, a decyzje podejmowane w sferze gospodarczej po-
winny być kontrolowane przez otoczenie etyczne, tak jak przez otoczenie prawne czy 
polityczne.

Przedsiębiorstwa muszą działać w pewnej strukturze społecznej. Decyzje podej-
mowane w sferze gospodarczej mogą być kontrolowane przez otoczenie etyczne, 
tak jak przez otoczenie prawne czy polityczne. Istnieją pewne sankcje na przykład  
w postaci dezaprobaty społecznej, które stanowią dowód negatywnej oceny przedsię-
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biorstw ignorujących zasady etyczne. Może to wpłynąć na kondycję firmy, albo za-
grozić jej istnieniu, tak samo jak błąd w ocenie politycznej czy przekroczenie prawa.

Czynniki etyczne mogą zainicjować proces kontroli prawnej, a co za tym idzie 
stworzyć przepisy prawne ograniczające nieetyczne praktyki. W takim przypadku 
środowisko moralne posiada moc restrykcyjną. Jednakże środowisko moralne ma też 
możliwości propagatora możliwości w biznesie; przykładowo tzw. „etyczne fundusze 
inwestycyjne”, których celem jest popieranie wskazywanych przez badania rynkowe 
„inwestorów etycznych” czyli takich, którzy nie inwestują w produkcję broni, tytoniu 
czy hazard.

Istnieją więc pewne metody, aby zachęcić do działań etycznych, albo skutecz-
nie ograniczyć nieetyczne praktyki. Moralna dezaprobata działań przedsiębiorstwa 
może przekształcić się w nacisk polityczny, kontrolę prawną, bojkot ze strony kon-
sumentów, albo może przynajmniej skutecznie zaszkodzić wizerunkowi danej firmy. 
Moralna aprobata natomiast może prowadzić do wspierania przedsiębiorstwa przez 
konsumentów i doskonale wpływa na jej wizerunek w dziedzinie public relations.

Kwestie etyczne dotyczą również współpracy z otoczeniem, praktyk wewnętrz-
nych i pracowników przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem działań etycznych przed-
siębiorstwa są relacje z innymi podmiotami gospodarczymi. Fakt prowadzenia in-
teresów w sposób uczciwy służy dobru całego przedsiębiorstwa, które nie może 
skutecznie funkcjonować w otoczeniu pobawionym moralnego przymusu. Dbałość 
o interesy przedsiębiorstwa jest w dużym stopniu zależna od podejścia do zarządza-
nia ludźmi. Zakłada ono, iż jeśli troszczymy się o pracowników i ich potrzeby, to 
oni będą bardziej lojalni i efektywni. Aby dane przedsiębiorstwo skutecznie i dobrze 
funkcjonowało, należy oczekiwać, iż większość zatrudnionych w nim pracowników 
będzie postępować w miarę uczciwie przez większość czasu. Jeśli więc przedsiębior-
stwo będzie postępowało etycznie w relacjach ze swoimi klientami oraz w stosunku 
do własnych pracowników, to ma duże szanse na osiągniecie sukcesu handlowego.

Takie przekonanie wywodzi się z tradycji paternalistycznych w zarządzaniu,  
i prowadzi do określonych działań – przedsiębiorstwo stara się stworzyć dobre wa-
runki pracy i opieki socjalnej. Warto jeszcze zacytować wypowiedź Jamesa Shada: 
„Etyka się opłaca […] sprytnie jest być etycznym” [Chryssides, Kaler 1999: 35]. 
Etyczne postępowanie może więc być kluczem do osiągnięcia sukcesu dla praco-
dawców i pracowników. Etyczne postępowanie w biznesie wydaje się być dobrą in-
westycją. Ta „instrumentalna” definicja etyki z pewnością może zachęcić niektórych 
przedsiębiorców, jednakże czy w praktyce, to co etyczne zawsze jest opłacalne?

W jakim stopniu dobro własne jest związane z moralnością, a w jakim może być 
przeciwstawne? Wszyscy chyba jesteśmy zainteresowani utrzymaniem standardów 
moralnych, gdyż w naszym własnym interesie jest zadbanie o to, aby nie stać się ofia-
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rą nieetycznego postępowania, a jednocześnie zobowiązani jesteśmy do przestrze-
gania pewnych norm w naszych działaniach. Moralność służy interesom jednostek, 
tylko wówczas jeśli jest w zgodzie z interesami ogółu. Cały sens moralności polega 
na tym, aby dostosować własne potrzeby do potrzeb innych, tak aby służyć dobru 
wspólnemu. Niebezpieczeństwo stanowi nieposkromiona potrzeba zaspokojenia po-
trzeb jednostki bez uwzględnienia dobra wspólnego.

4. ZAKOŃCZENIE

W sferze biznesu – jak w każdej innej – moralność i potrzeby własne powinny 
być, choć nie zawsze są tożsame. Powszechna opinia głosi, iż postępowanie etycz-
ne przedsiębiorstw związane jest z ograniczeniami w pewnych sferach działalności  
i może ono również oznaczać ponoszenie dodatkowych kosztów. Jednakże przedsię-
biorstwa nie mogą jedynie koncentrować się na osiąganiu zysków, ignorując dobro 
wspólne. Przedsiębiorstwa starające się postępować etycznie zyskują przewagę kon-
kurencyjną, lepiej wypadają w rankingach i na forach internetowych.

Atrakcyjność teorii instrumentalnej etyki w biznesie polega na tym, iż oferuje 
możliwość bezkonfliktowego połączenia dobrego postępowania z dobrym interesem. 
Cele komercyjne są tutaj tożsame z celami etycznymi. Głównym celem w biznesie 
jest więc i pozostaje zysk, ale powinien być on osiągany przy pomocy metod i środ-
ków nie pozostających w konflikcie moralno – etycznym, a przedsiębiorstwo aktyw-
ne etycznie powinno działać zgodnie z najbardziej fundamentalną zasada społeczną 
– powinno dostosować cel i misję do zasad harmonijnego współdziałania w danej 
społeczności, biorąc pod uwagę dobro wspólne [Chryssides, Kaler 1999: 32-35].
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