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FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

Wprowadzenie

Począwszy od wczesnych lat 80. ubiegłego wieku aż do dzisiaj budowanie i utrzy-
mywanie relacji biznesowych pozostaje niezwykle ważnym obszarem teorii i praktyki 
zarządzania. Na przestrzeni lat rola relacji biznesowych nabierała coraz większego 
znaczenia, głównie za sprawą niepewności wynikającej ze zmienności i niestabilności 
otoczenia [9, s. 13; 27, s. 150; 16, s. 7−8; 24, s. 60]. Badacze są zgodni, że w zaistnia-
łej sytuacji budowanie pozytywnych, długofalowych więzi z partnerami w znaczący 
sposób przyczynia się do zwiększania obopólnych zysków i udziałów w rynku, a tym 
samym pozostaje strategicznym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw w długim okre-
sie [np.: 15, s. 20; 8, s. 6; 9, s. 21].

W literaturze zajmującej się tematyką relacji biznesowych można znaleźć przynaj-
mniej kilkanaście czynników, które są uznawane za determinanty jakości owych rela-
cji [np.: 15, s. 22; 22, s. 76; 13, s. 348−356; 2, s. 17−23]. Wśród nich często wymienia 
się również komunikowanie się w ramach relacji (formę tej komunikacji, narzędzia 
wykorzystywane w jej ramach itp.) [np.: 15, s. 25; 21, s. 32]. Przez wiele lat uwaga 
badaczy była skupiona przede wszystkim na komunikacji bezpośredniej, bowiem 
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była to dominująca forma wymiany informacji z partnerami relacji. Pojawienie się 
oraz dynamiczny rozwój nowych technologii w ostatnich latach spowodowały jednak, 
że obok komunikacji bezpośredniej w procesach budowania i utrzymywania relacji 
biznesowych zaczęto sięgać po komunikację pośrednią, realizowaną z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication 
Technologies − ICT). Implementacja rozwiązań technologicznych w obszarze komu-
nikacji między partnerami biznesowymi pozwala na osiągnięcie licznych korzyści, 
jednak odsuwa na dalszy plan kwestię bezpośrednich kontaktów, szczególnie waż-
nych dla partnerów nastawionych propartnersko [3, s. 31−33].

Zmiany w zakresie wykorzystania dwóch rozważanych form komunikacji dostrzega 
się także w polskim biznesie, w którym (jak wskazują badacze) dochodzi do stopnio-
wego odchodzenia w relacjach od wspomnianego wyżej podejścia propartnerskiego, 
zorientowanego na więzi międzyludzkie i kontakty osobiste, w kierunku podejścia 
protransakcyjnego, zorientowanego na korzyść ekonomiczną relacji [4, s. 140−149]. 
Do tych ustaleń nawiązuje niniejszy artykuł, którego głównym celem jest ustalenie 
zakresu wykorzystania narzędzi ICT w procesach budowania i utrzymywania rela-
cji biznesowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski. Realizację 
powyższego celu oparto na studiach literaturowych oraz wynikach badania jakościo-
wego, w którym między innymi szukano odpowiedzi na pytania: jakie narzędzia ICT 
wykorzystuje się w wybranych do pomiaru organizacjach do budowania i utrzymy-
wania relacji biznesowych, jaką rolę przypisuje się im w tych procesach oraz jak rola 
tych narzędzi oraz ich postrzeganie zmieniały się na przestrzeni lat funkcjonowania 
tych podmiotów. Zrealizowane badanie jakościowe miało charakter eksploracyjny, 
służący wstępnemu rozpoznaniu zjawiska interesującego badaczy oraz zdefiniowa-
niu założeń badawczych możliwych do weryfikacji w kolejnych badaniach. Z tego 
powodu nie sformułowano hipotez badawczych przed pomiarem, co jest zgodne 
z założeniami teorii ugruntowanej, jednej z najlepiej opracowanych strategii badań 
jakościowych. Zakłada się w niej, iż wszelkie hipotezy, pojęcia i własności tych pojęć 
są budowane dopiero podczas badań empirycznych, maksymalnie ograniczając 
prekonceptualizację zamierzeń badawczych [12, s. 26−27]. Z uwagi na jakościową 
naturę zrealizowanego badania (i wynikający z niej celowy dobór przedsiębiorstw 
oraz respondentów ich reprezentujących) uzyskane wyniki nie są rozstrzygające, 
aczkolwiek wytyczają kierunek zachodzących zmian i inspirują do podejmowania 
dalszych badań w tym obszarze.

1. Natura relacji biznesowych

Znaczenie relacji na rynku B2B (business-to-business) wciąż rośnie. Wskazuje się, 
że przyczyną tego zjawiska jest pojawienie się zupełnie nowych czynników, takich 
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jak: globalizacja gospodarki, postęp naukowo-techniczny, społeczny podział pracy, 
rosnąca specjalizacja przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencji międzynarodowej, 
które w coraz większym stopniu determinują sposób działania organizacji [9, s. 13; 
27, s. 150; 16, s. 7−8; 24, s. 60]. Niepewność wynikająca ze zmienności i niestabilności 
otoczenia sprawia, że relacje biznesowe są coraz częściej postrzegane jako jeden z klu-
czowych czynników sukcesu organizacji w długim okresie [15, s. 20; 8, s. 6; 9, s. 21].

Działające na rynku przedsiębiorstwa mogą przejawiać w stosunku do sie-
bie rozmaite wzorce zachowań. Różne formy współdziałania odzwierciedlające 
zmienny zakres i stopień powiązań sprawiają, że w literaturze przedmiotu doko-
nuje się rozróżnienia między transakcjami i relacjami. W podejściu transakcyjnym 
działania podmiotów koncentrują się wokół pojedynczych, nieciągłych i niezależ-
nych interakcji, podczas gdy istotą relacji jest nawiązywanie, rozwijanie i podtrzy-
mywanie więzi, które są ciągłe, długoterminowe i korzystne dla obu stron [7, s. 6; 
15, s. 21]. Jak wskazuje R. M. Kanter [11, s. 97], relacje biznesowe to coś więcej niż 
tylko transakcje.

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć jedną, powszechnie uznaną defini-
cję relacji biznesowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że relacje biznesowe 
są kategorią wielowymiarową. Badacze podejmujący próby definiowania oraz ope-
racjonalizacji relacji biznesowych z reguły przytaczają cechy, którymi się one cha-
rakteryzują. H. Håkansson i I. Snehota [9, s. 26] opisują relacje biznesowe jako 
kombinację dwóch wymiarów: substancji i funkcji. Substancja składa się z trzech 
różnych warstw: aktywności (działań), zasobów oraz aktorów. W powyższej kon-
cepcji relacje są efektem procesu interakcji, w którym strony (aktorzy) relacji dzia-
łają w powiązaniu ze sobą oraz angażują potrzebne zasoby po to, aby rozwiązywać 
wspólne problemy i wykorzystywać nadarzające się możliwości. Aktorzy są zatem 
tylko jedną z trzech warstw relacji. Równie ważne są powiązania w obszarze zaso-
bów (technologicznych, materialnych, wiedzy itp.) oraz aktywności (technicznych, 
administracyjnych, handlowych itp.). Każda relacja między dwiema stronami pełni 
różne funkcje, ponieważ nie tylko wpływa na innych aktorów i pozostałe relacje, lecz 
także sama podlega temu wpływowi. Z reguły powiązania (np. w zakresie zasobów), 
które wiążą organizację z danym aktorem, mogą być wykorzystywane, by budować 
relacje z innymi podmiotami w celu stworzenia czegoś zupełnie nowego. Oznacza 
to, że relacje biznesowe są najczęściej osadzone w sieci.

Z kolei F. J. Sousa oraz L. M. de Castro [23, s. 3], dokonując przeglądu definicji rela-
cji biznesowych, dochodzą do wniosku, że można je określić jako dobrowolne poro-
zumienia między przedsiębiorstwami, które: 1) są czasami celowo zaprojektowane, 
ale coraz częściej wynikają z powtarzających się interakcji; 2) obejmują materialne 
(np. zamówienia) i niematerialne elementy (np. zaufanie); 3) powstają pod wpływem 
różnych przesłanek (np. uzyskanie dostępu do kanałów dystrybucji, dzielenie ryzyka 
itp.); 4) przyjmują różne formy (np. joint venture, konsorcjum, alians itp.); 5) mają 
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charakter wertykalny bądź horyzontalny – obejmują powiązania między firmą i jej 
dostawcami, klientami, partnerami, konkurentami itd.

Skomplikowana natura relacji biznesowych sprawia, że każda relacja jest uni-
kalna, a tym samym trudno porównywać poszczególne relacje między sobą czy też 
je kopiować. Inną ważną cechą relacji B2B, na którą zwraca się uwagę, jest ewolucja 
w czasie – treść, siła oraz natura relacji zmieniają się w procesie wzajemnego oddzia-
ływania stron zaangażowanych w relację [9, s. 22].

Relacje biznesowe mogą być oparte na silniejszych lub słabszych więziach. Siła 
relacji zależy w głównej mierze od stopnia kooperacji i komunikacji między stro-
nami. Zwykło się uważać, że silniejsze więzi (bliższe relacje) posiadają komponent 
osobisty. Pomaga on budować zaufanie oraz zaangażowanie między aktorami. Dla 
odróżnienia – słabszym relacjom przypisuje się charakter transakcyjny, często 
bezosobowy. Zachodzą one wtedy, gdy partnerzy w niskim stopniu mogą polegać 
na sobie lub też wykazują się niskim zaangażowaniem [20, s. 247]. S. A. Samaha, 
R. W. Palmatier i R. P. Dant [18, s. 110] wskazują, że przyczyną złych stosunków mię-
dzy stronami jest postrzegana niesprawiedliwość, działająca jak „trucizna”, która 
powoduje bezpośrednie uszkodzenie kanału relacji, pogłębia negatywne skutki 
konfliktów i oportunizmu oraz stanowi zagrożenie dla korzyści wynikających z for-
malnych kontraktów.

Badacze są zgodni, że istotą budowania relacji biznesowych są pozytywne, dłu-
gofalowe więzi, ponieważ tylko tego typu wzajemne zaangażowanie przyczynia się 
do zwiększania zysków i udziałów w rynku, a tym samym stanowi ważne źródło 
przewagi konkurencyjnej partnerów [15, s. 20; 19, s. 74−75]. T. Tuten i D. Urban 
[27, s. 150−151] wskazują dodatkowo, że efektywne relacje biznesowe mogą być 
definiowane w kontekście wyników sprzedaży i poziomu satysfakcji z relacji. Zbudo-
wanie takich relacji biznesowych wymaga od partnerów rozwijania i podtrzymywa-
nia wysokiej jakości relacji [26, s. 2]. Jakość relacji to „ogólna ocena siły relacji oraz 
stopnia, w jakim spełnia ona potrzeby lub oczekiwania stron w oparciu o historię 
udanych lub nieudanych zdarzeń” [22, s. 78].

W literaturze wymienia się od kilku do kilkunastu różnych czynników, które 
wpływają na jakość relacji. R. Morgan i S. Hunt [15, s. 22] w swojej klasycznej pracy 
do kluczowych zmiennych warunkujących powodzenie relacji biznesowych zali-
czają zaufanie (trust) i zaangażowanie (commitment). Podkreślają, że relacje oparte 
na zaufaniu są wystarczająco wartościowe, by organizacje odczuwały potrzebę anga-
żowania się w tego typu powiązania. W swoim strukturalnym modelu relacji przed-
stawiają ponadto dziesięć czynników, które pozytywnie lub negatywnie oddziałują 
na zaufanie i zaangażowanie lub są wynikiem tego oddziaływania. Także w opraco-
waniach wielu innych badaczy pojawią się propozycje modeli opisujących zarówno 
determinanty, jak i skutki relacji biznesowych. Do czynników często rozważanych 
przez nich należą: zaufanie, zaangażowanie i satysfakcja [np. 22, s. 76], zdolność do 



171ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2017 (175)

ICT jako narzędzie budowania i utrzymywania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach...

inwestowania, konflikt, oczekiwanie ciągłości [np. 13, s. 348−356], władza czy też 
minimalny oportunizm [np. 2, s. 17−23]. Wśród determinant relacji wielu autorów 
wymienia również komunikowanie się w ramach relacji [np. 15, s. 25; 21, s. 32]. 
W świetle prowadzonych przez nich badań terminowa, otwarta i odpowiednio zor-
ganizowana wymiana informacji ma istotny wpływ na budowanie zaufania między 
organizacjami, a tym samym odgrywa kluczową rolę w nawiązywaniu, utrzymywa-
niu i wzmacnianiu relacji biznesowych.

O wyżej wspomnianej wymianie informacji między stronami relacji (komuniko-
waniu się) i jej znaczeniu w procesach kreowania i utrzymywania relacji biznesowych 
szerzej piszą autorzy w dalszej części niniejszego artykułu.

2.  Istota technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) i ich znaczenie w kreowaniu i utrzymywaniu 
relacji biznesowych

W budowaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych niezbędna jest odpowied-
nia komunikacja między stronami relacji, tj. organizacją i jej partnerami. System 
komunikacji wypracowany przez kooperujące ze sobą jednostki jest elementem 
łączącym ich działania zmierzające do osiągnięcia wspólnych celów. Komunikacja 
ta może być bezpośrednia lub pośrednia, formalna lub nieformalna. Dodatkowo 
może przyjmować różne formy na poszczególnych etapach budowania i utrzymy-
wania relacji [5, s. 1−14].

Komunikacja bezpośrednia odbywa się za pomocą kontaktów face to face. Jej 
zaletą jest duża łatwość i szybkość komunikowania się oraz brak konieczności dostępu 
do dodatkowych urządzeń. Umożliwia odbieranie w czasie rzeczywistym informa-
cji zwrotnej, wyrażonej nie tylko w formie słownej, lecz także za pomocą intonacji 
głosu, gestów czy mimiki twarzy współrozmówców (stron relacji). Pomimo licznych 
zalet komunikacja face to face posiada jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim 
nawiązanie kontaktu face to face między partnerami jest trudne, a czasami niemoż-
liwe (np. z uwagi na duże odległości). Innym mankamentem tej formy komunika-
cji są też m.in. wysokie koszty (np. podróży służbowych) [17, s. 259−273; 10, s. 9].

Komunikacja pośrednia opiera się na zastosowaniu tzw. technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (ICT). Technologie te (nazywane też technologiami informa-
cyjnymi, w skrócie IT) obejmują wszelkie rozwiązania (metody, środki, działania) 
umożliwiające kreowanie, pozyskiwanie, przetwarzanie, wymianę i wykorzystywa-
nie informacji w jej rozmaitych formach. Do technologii informacyjno-komunika-
cyjnych zalicza się [25, s. 26−27]:

 � wszystkie media komunikacyjne (m.in.: internet, sieci bezprzewodowe, telefonię 
stacjonarną, komórkową i satelitarną);
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 � media umożliwiające zapis informacji (np. pamięci przenośne, dyski twarde, 
dyski CD/DVD);

 � sprzęt umożliwiający przetwarzanie informacji (np. komputery osobiste, serwery);
 � różne aplikacje informatyczne i złożone systemy IT (np. CRM, EDI, RMP, ECR, QR).

Zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie umożliwia osiąganie szeregu korzyści. 
S. Gregor i in. [6, s. 52] klasyfikują je w cztery główne kategorie, tj. korzyści: infor-
macyjne, strategiczne, transakcyjne oraz transformacyjne. W każdej z tych kategorii 
można odnaleźć korzyści wynikające z wykorzystania ICT w procesach budowa-
nia i utrzymywania relacji biznesowych. Wśród nich wymienia się m.in.: szybsze 
dotarcie oraz szybsze ustalenie zasad i rozpoczęcie współpracy z partnerami bizne-
sowymi; głębszą i dokładniejszą wiedzę rynkową; szybszą wymianę informacji mię-
dzy partnerami oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji; wzrost szybkości 
reagowania na zjawiska rynkowe; sprawniejsze zarządzanie transakcjami; ułatwienie 
podejmowania wspólnych działań (m.in. w dziedzinie kontroli kosztów, planowa-
nia dostaw i prognozowania popytu); sprawniejszą reorganizację procesów [m.in.: 6, 
s. 51; 1, s. 17−21; 14, s. 200−203]. Wykorzystanie ICT w procesach komunikowa-
nia się z partnerami biznesowymi ma jednak też swoje mankamenty. Wynikają one 
chociażby z samej natury rozważanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Komunikaty przekazywane za ich pomocą wydają się być bezosobowe. Mogą być 
obarczone błędnym odczytem lub postrzegane jako nieprofesjonalne (z uwagi na to, 
że ich twórcy starają się, aby były bardziej przyjazne i spersonalizowane). Ponadto 
samo zastosowanie technologii może stwarzać problemy techniczne i logistyczne, 
których rozwiązanie jest często bardzo czasochłonne (np. problemy z oprogramo-
waniem). Może również generować problemy interpersonalne wynikające z braku 
bezpośredniego kontaktu (np. brak możliwości odczytania sygnałów niewerbalnych), 
które ograniczają budowanie zaufania [10, s. 9].

Zagadnienie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pro-
cesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach funk-
cjonujących na polskim rynku poruszono w badaniach, których opis oraz wybrane 
wyniki zaprezentowano w kolejnych częściach artykułu.

3. Metodyka badań

Artykuł powstał przy zastosowaniu kilku metod wzajemnie się wspierających. 
Przy tworzeniu jego teoretycznej części (na etapie oceny i selekcji rozważań dostęp-
nych w literaturze), a także przy planowaniu opisanego dalej badania pierwotnego 
(zwłaszcza przy budowie zastosowanego w nim instrumentu pomiarowego i klucza 
kategoryzacyjnego) szczególnie przydatna okazała się metoda krytycznej analizy źró-
deł. Na etapie zbierania danych pierwotnych wykorzystano metodę indywidualnego 
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niestandaryzowanego wywiadu pogłębionego, w skrócie IDI1. Wywiady przeprowa-
dzono z 16 przedstawicielami czterech celowo wybranych przedsiębiorstw. Wspólną 
cechą tych podmiotów (a zarazem kryterium ich doboru) było to, że powstały one 
na początku lat 90. XX wieku, kiedy w Polsce rozpoczynała się transformacja ustro-
jowa i gospodarcza. Podobieństwo dotyczyło także charakterystyki pochodzących 
z nich respondentów. Do pomiaru wybrano menadżerów, którzy od wielu lat odpo-
wiadają w tych organizacjach za budowanie i utrzymanie relacji biznesowych. 
Wytypowane do badania przedsiębiorstwa różniły się jednak profilem działalności, 
a także rodzajem kapitału założycielskiego, wielkością oraz ścieżkami rozwoju. Trzy 
z nich prowadzą działalność produkcyjną (Frauenthal Automotive Toruń sp. z o.o., 
 HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o., WIP Sp. z o.o. Sp.k.), natomiast jedna – działal-
ność handlową (Trops S. A.).

HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. to nazwa dawnej spółki Toruńskie Piwnice 
Win VINPOL Sp. z o. o., założonej w 1990 r. W roku 2001 r. przedsiębiorstwo weszło 
do grupy Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG z Wiesbaden (strategiczny inwestor 
przejął 100% udziałów) [www.henkell-polska.pl]. Obecnie zatrudnia około 140 osób. 
TROPS S. A. to przedsiębiorstwo założone w 1990 r. z wyłącznie polskim kapitałem. 
Prowadzi działalność w obszarze handlu materiałami budowlanymi. Pomimo dużej 
konkurencji (w tym zwłaszcza ze strony marketów budowlanych) od lat utrzymuje 
pozycję regionalnego lidera branży. Zatrudnia łącznie (we wszystkich swoich oddzia-
łach) około 310 osób [www.trops.pl]. Przedsiębiorstwo Frauenthal Automotive Toruń 
sp. z o.o. (dawniej Pol-Necks) zostało założone przez Szwedów w 1993 r. jako pod-
miot z całkowitym zatrudnieniem polskich pracowników. Specjalizuje się w produkcji 
elementów podwozia (strzemion) do mocowania resorów w pojazdach ciężkich. Jest 
w tym zakresie europejskim liderem jakościowym i ilościowym. W 2007 r. przedsię-
biorstwo to zostało sprzedane austriackiemu koncernowi Frauenthal Automotive. 
Obecnie jest dostawcą dla wiodących producentów samochodów ciężarowych, takich 
jak: Volvo, Renault, Scania, Daimler i MAN. Zatrudnia około 150 osób [www. frau-
enthal-automotive.pl]. Z kolei WIP Sp. z o.o. Sp.k. to przedsiębiorstwo wyłącznie 
z polskim kapitałem założone w 1993 r. Początkowo zajmowało się produkcją maszyn 
do wydmuchu butelek PET. Obecnie główną jego ofertę stanowią preformy służące 
do produkcji tego rodzaju butelek. Jest w tym zakresie liderem na polskim rynku. 
Zatrudnia około 45 osób [www.wip.com.pl].

Wywiady z przedstawicielami opisanych przedsiębiorstw były prowadzone z wyko-
rzystaniem niestandaryzowanego instrumentu pomiarowego (scenariusza). Czas ich 
realizacji wynosił od 30 do 40 minut. Każdy wywiad był nagrywany, a następnie został 

1 Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników Katedry Marketingu i Handlu WNEiZ UMK 
w Toruniu w okresie styczeń – marzec 2016 r.
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poddany transkrypcji oraz dwuetapowemu kodowaniu (w drugim etapie kodowania 
wykorzystano program MAXQDA).

Długość istnienia badanych organizacji na polskim rynku, a wraz z nią bogate 
doświadczenie uczestników badania (ich staż pracy wynosił od kilkunastu do 25 lat) 
pozwoliły na pozyskanie bogatego zakresu danych ukazujących różnorodność spoj-
rzeń na istotę oraz znaczenie relacji biznesowych w Polsce, a także danych opisują-
cych zmiany, jakie (w okresie istnienia tych przedsiębiorstw) zaszły na polskim rynku 
w obszarze nawiązywania i podtrzymywania tych relacji (w tym także w obszarze 
wykorzystania narzędzi ICT, o których przede wszystkim mowa jest w niniejszym 
opracowaniu).

4. Wyniki badania jakościowego

Dzięki przeprowadzonemu badaniu jakościowemu zrealizowano szereg celów 
badawczych. Wśród nich było między innymi ustalenie, w jakim zakresie w badanych 
przedsiębiorstwach wykorzystuje się narzędzia ICT do budowania i utrzymywania 
relacji biznesowych, jaką rolę przypisuje się im w tych procesach oraz jak rola tych 
narzędzi oraz ich postrzeganie zmieniały się (o ile tak było) na przestrzeni lat funk-
cjonowania tych organizacji.

Podsumowanie uzyskanych w tym obszarze wyników można znaleźć w tej czę-
ści opracowania. Przy ich prezentacji zastosowano dwuczłonowe oznaczenia bę-
dące numerem indentyfikacyjnym danego respondenta. Respondenci pochodzący 
z Trops S. A. zostali kolejno oznaczeni jako: T1, T2, T3, T4, T5, T6; respondenci po-
chodzący z WIP Sp. z o. o. Sp. k. zostali oznaczeni jako: W7, W8; z HENKELL & CO. 
Polska Sp. z o.o. – jako: H9, H10, H11, H12; z Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o. 
– jako: F13, F14, F15, F16.

Pierwszym ważnym wnioskiem wynikającym z analizy wypowiedzi respondentów 
jest to, iż w badanych przedsiębiorstwach (w procesach budowania i utrzymywania 
obecnych relacji biznesowych) przypisuje się różne znaczenie dwóm opisywanym 
formom komunikacji (bezpośredniej i pośredniej). W konsekwencji oba rodzaje kon-
taktów (bezpośrednie i pośrednie) z różnym nasileniem są aktualnie w tych podmio-
tach wykorzystywane. W różny sposób były też stosowane w przeszłości (przy czym, 
z uwagi na ówczesne bariery technologiczne oraz wiele innych ograniczeń, kontakty 
bezpośrednie były wówczas dominującą formą komunikacji).

Z uwagi na temat niniejszego opracowania szczególnie interesujące było okre-
ślenie, na ile dominująca dawniej komunikacja bezpośrednia jest zastępowana 
w badanych organizacjach komunikacją pośrednią i  jakie czynniki sprzyjają jej 
implementacji w procesach budowania i utrzymywania relacji z partnerami bizne-
sowymi. Wyniki badania wskazały, iż obecna skala wykorzystania narzędzi z obszaru 
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ICT w badanych podmiotach zależy przede wszystkim od konkretnego partnera 
– jego preferencji (obowiązującego u niego modelu biznesowego). Najpopularniej-
sze narzędzia (media) obecnie wykorzystywane w tym obszarze to: telefonia sta-
cjonarna, telefonia komórkowa oraz internet [T1] [F14] (respondenci wymieniali 
rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną oraz wideokonferencje i faks jako naj-
popularniejsze obecnie formy kontaktu z partnerami relacji). W jednej z badanych 
organizacji telefonię i internet uznano nawet za dominujące narzędzie budowania 
obecnych relacji biznesowych – „(…) 90–95% przypadków to jest kontakt telefo-
niczny (...) i nie widzimy naszych klientów” [T6].

Co jednak ważne, niezależnie od skali wykorzystania narzędzi z obszaru ICT 
w badanych przedsiębiorstwach, niezmienny pozostaje fakt, iż ważne decyzje stra-
tegiczne są podejmowane w nich najczęściej podczas bezpośrednich spotkań (czyli 
w drodze kontaktu bezpośredniego). Rozmowa telefoniczna oraz poczta elektroniczna 
są raczej wykorzystywane do podejmowania decyzji operacyjnych i do konkretyzo-
wania ustaleń [T2]. Dzięki temu (jak podkreślali respondenci) decyzje te zapadają 
szybciej, a cały proces decydowania jest wygodniejszy dla dwóch stron:

„(…) jak już jest dogadany pewien temat współpracy i warunki, no to potem jest to kwestia 
techniczna, więc wystarczy kontakt zdalny” [W8]; „(…) spotkania są rzadsze – są przy oka-
zji cyklicznych zadań, które są realizowane (jak rozmowy noworoczne, jak planowanie jakiś 
wspólnych, dużych akcji). Natomiast biznes operacyjny przeszedł już wyłącznie do sfery 
kontaktów mailowych” [H9].

Biorąc pod uwagę etapy budowania relacji, można powiedzieć, że rozwiązania 
ICT w badanych podmiotach są stosowane raczej na etapach późniejszych – „(…) 
na początku raczej tak twarzą w twarz trzeba pogadać. Później to wystarczy już tele-
fon, znaczy co jakiś czas należy się spotkać, ale później wystarczy mail, telefon” [T4]. 
Dla niektórych respondentów, na początkowym etapie budowania relacji jedyną wła-
ściwą formą kontaktu (komunikacji) pozostaje kontakt bezpośredni [T4, H10] lub 
też jest to forma preferowana przynajmniej przez jedną ze stron relacji:

„(…) ja jestem zwolennikiem częstych spotkań face to face. To generalnie bardziej poprawia 
relacje, szczególnie na tym początkowym etapie” [H10]; „(…) jeżeli jest nawiązanie współ-
pracy, to tutaj absolutnie jedna i druga strona domagają się tego, aby takie spotkania (face 
to face) odbywały się” [H10].

Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się w badanych przedsiębiorstwach sytu-
acje wykorzystania rozwiązań ICT do nawiązania pierwszego kontaktu (lub komu-
nikowania się na wczesnym etapie nawiązywania relacji):

„(…) nawiązując relacje z nowymi partnerami, przede wszystkim trzeba znaleźć osobę, która 
jest odpowiedzialna za zakupy w danej firmie i nawiązać z nią kontakt. Na początku najlepiej 
telefoniczny, potem jest to jakiś kontakt mailowy. Potem dochodzi do jakiegoś spotkania” [W7].
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Nie są to jednak przypadki dominujące – „(…) to jest nie więcej niż 5% klien-
tów” [T1]. Mimo że spotkanie face to face nie zawsze jest potrzebne przy pierwszym 
kontakcie, to na pewno jest niezbędne wtedy, gdy dochodzi do zawarcia transakcji 
(umowy):

„(…) za którymś razem na pewno jest kontakt face to face. Może to nie będzie drugi, ale 
trzeci kontakt będzie już na pewno kontaktem osobistym, gdzie już dogramy te sprawy” [T5].

Kontakt osobisty bywa też uznawany za ważny czynnik podtrzymywania rela-
cji. Nawet jeśli w badanych organizacjach codzienne kontakty coraz częściej bazują 
na wykorzystaniu narzędzi ICT, to jednak jest ze strony pracowników tych pod-
miotów dążenie do odbywania spotkań face to face przynajmniej od czasu do czasu:

„(…) z uwagi na to, że my wobec nich jesteśmy dosyć mali, to nie zawsze jest możliwość, żeby 
zorganizować spotkanie face to face, więc najczęściej pozostają nam maile i telefony. Nato-
miast w tej chwili jest taki cel, chociażby dla działu obsługi klienta (…), żeby co najmniej 
raz w roku pojechali do klienta, [aby] spotkać się z nim, pokazać się, porozmawiać właśnie 
face to face” [F15].

Wzrostowi znaczenia i wykorzystania komunikacji pośredniej w kontaktach 
biznesowych nawiązywanych w badanych przedsiębiorstwach sprzyja przede wszyst-
kim rozwój technologii. W przeszłości bariery technologiczne nie pozwalały na tak 
szerokie i niskokosztowe wykorzystanie narzędzi komunikacji pośredniej:

„(…) dzisiaj z każdego miejsca, o każdej godzinie można do siebie napisać. Kiedyś tego nie 
było, więc kwestia technologiczna bardzo pomogła. Kiedyś, żeby zrobić biznes, trzeba było do 
klienta pojechać” [H9]; „(…) kiedyś tylko było twarzą w twarz. Nawet telefony były bardzo 
rzadko stosowane. (…) Pierwsze komórki „cegły” to nie wiem, kto miał. Wszystko w ogóle 
było twarzą w twarz” [T3].

Wzrost wykorzystania narzędzi ICT w kontaktach biznesowych wymusza także 
liczba partnerów, z którymi badane organizacje utrzymują relacje [T3, T5]. Dziś jest 
ich więcej niż w czasach, kiedy przedsiębiorstwa te rozpoczynały działalność. Przy 
dużej liczbie partnerów i wzroście zakresu obowiązków zawodowych realizowanych 
przez pracowników reprezentujących strony relacji nie ma możliwości spotykać się 
z każdym osobiście:

„(…) jeśli taki kupiec ma 200–300 dostawców i taką samą liczbę spotkań, które miałby odbyć, 
to byłoby niemożliwe, żeby realizować swoje podstawowe zadania, które wynikają z normal-
nej codziennej pracy” [H9].

Co więcej, wśród partnerów biznesowych badanych przedsiębiorstw jest dziś 
większa niż w przeszłości liczba partnerów z zagranicy. Ich pojawienie się jest kon-
sekwencją otwarcia rynku polskiego na rynki zagraniczne. W przypadku relacji 



177ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2017 (175)

ICT jako narzędzie budowania i utrzymywania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach...

budowanych z takimi partnerami z oczywistych względów częściej sięga się po roz-
wiązania z obszaru ICT aniżeli kontakty bezpośrednie:

„(…) ja tych ludzi [partnerów zagranicznych] nie widziałem, ale niezależnie od tego, potrafimy 
ze sobą już ładnych parę lat współpracować, zarówno drogą mailową, jak i telefoniczną” [H11].

Kontakt w wykorzystaniem ICT (zamiast face to face) narzuca też coraz częściej 
partner relacji, zwłaszcza gdy reprezentuje duże korporacje:

„(…) wielkie korporacje wolą wszystko załatwiać zdalnie” [W8]; „(…) jest np. jedna z sieci, 
która nie wpisuje w ogóle w model prowadzenia biznesu spotykania się z dostawcami. Jest 
tylko mail bądź faks i tylko wyłącznie korespondencja pisemna. Nigdy nie ma spotkań face 
to face. Wszystkie rozmowy są nagrywane, bo jeżeli jest rozmowa tylko telefoniczna, to one 
z automatu wszystkie są nagrywane” [H9].

Przez niektórych respondentów było to postrzegane jako ograniczenie w proce-
sach budowania relacji, bowiem kontakt face to face nadal jest uznawany przez nich 
jako ten, który „ułatwia poznanie drugiego człowieka” [H9] (tj. osoby reprezentują-
cej drugą stronę relacji) oraz „przyspiesza zbudowanie relacji z nim” [H9].

Co jednak ważne, mimo tego, że kontakt pośredni w pewnym sensie stanowi ogra-
niczenie w procesach budowania relacji, nie jest on (w opinii wybranych responden-
tów) czynnikiem hamującym te procesy:

„(…) można zbudować też relacje, nie widząc siebie nawzajem. Ja mam też takich partnerów, 
z którymi koresponduję, a nigdy ich na oczy nie widziałam. Natomiast na pewno jest łatwiej 
i szybciej, mając możliwość spotkania z tą drugą osobą” [H9].

Zdaniem tych respondentów komunikowanie się z partnerami jedynie (lub też 
w sposób dominujący) drogą pośrednią nie odbiera szansy na zbudowanie dobrych 
relacji biznesowych. W ich opinii kontakt face to face nie jest czynnikiem niezbęd-
nym, aby móc takie relacje nawiązać i utrzymywać:

„(…)  my tu mamy kontakt typowo telefoniczny. Często zdarza się tak, że nie widzimy nie-
których osób, albo okazuje się, że po kilku latach gdzieś się spotykamy [T6]; „(…) ja mam 
też takich partnerów, z którymi koresponduję, a nigdy ich na oczy nie widziałam. Natomiast 
na pewno jest łatwiej i szybciej, mając możliwość spotkania z tą drugą osobą [H9]; „(…)  utrzy-
mywanie kontaktu face to face jest ważne, ale myślę, że nie jest to czynnik niezbędny [H11].

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój nowych technologii i ich implementacja w przedsiębior-
stwach zmieniają sposoby budowania i utrzymywania przez nie relacji biznesowych. 
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Komunikacja bezpośrednia jest wspierana lub zastępowana komunikacją pośred-
nią, w której wiodącą rolę odgrywają: faks, telefon, internet czy wideokonferencje. 
Zaprezentowane w artykule wyniki badania wskazują, iż opisane zmiany można także 
zaobserwować na polskim rynku. W przedsiębiorstwach poddanych pomiarowi w pro-
cesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych z upływem czasu dochodzi 
do coraz większego angażowania narzędzi ICT. W przeszłości ich zastosowanie było 
znacznie mniejsze, co wynikało z istnienia licznych barier technologicznych i innych 
ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności. Mimo wzrostu zaangażowania 
rozwiązań z obszaru ICT przy budowaniu i podtrzymywaniu relacji biznesowych, 
skala i intensywność ich zastosowania jest różna w badanych organizacjach. Przede 
wszystkim zależy ona od konkretnego partnera – jego preferencji (obowiązującego 
u niego modelu biznesowego). Jak się okazuje, mimo licznych korzyści wynikających 
z zastosowania ICT, są tacy partnerzy relacji, którzy wyraźnie preferują kontakty face 
to face. Dla nich komunikacja osobista jest fundamentem relacji biznesowej. Nie da 
się jej zastąpić, niezależnie od tego, jak daleko ewoluowała technologia. Na drugim 
krańcu znajdują się tacy partnerzy, którzy niemal całkowicie tego typu komunikację 
wykluczają, narzucając pośrednią formę kontaktu. Oba przypadki są jednak rzadko 
spotykane. W przypadku badanych przedsiębiorstw, większość relacji biznesowych 
jest budowanych i utrzymywanych przy wykorzystaniu dwóch rozważanych rodzajów 
komunikacji, przy czym narzędzia ICT są raczej wykorzystywane do podejmowania 
decyzji operacyjnych i do konkretyzowania ustaleń, a także na dalszych etapach budo-
wania relacji, podczas gdy ważne decyzje strategiczne najczęściej są podejmowane 
podczas bezpośrednich spotkań (czyli w drodze kontaktu bezpośredniego). Kontakt 
bezpośredni bywa też preferowany na początkowym etapie budowania relacji. Nie 
oznacza to jednak, że nie zdarzają się w badanych podmiotach sytuacje wykorzy-
stania rozwiązań ICT do nawiązania pierwszego kontaktu (lub komunikowania się 
na wczesnym etapie nawiązywania relacji). Kontakt osobisty bywa też uznawany za 
ważny czynnik podtrzymywania relacji.

Wzrostowi znaczenia i wykorzystania narzędzi ICT w kontaktach biznesowych 
nawiązywanych w badanych przedsiębiorstwach sprzyja przede wszystkim rozwój 
technologii, rosnąca liczba partnerów (w tym partnerów zagranicznych), a także brak 
czasu, aby z każdym z nich spotykać się osobiście. Co jednak ważne, mimo tego że 
kontakt pośredni stanowi w pewnym sensie ograniczenie w procesach budowania 
relacji, nie jest postrzegany jako czynnik hamujący te procesy. Jak wskazali respon-
denci, komunikowanie się z partnerami jedynie (lub też w sposób dominujący) drogą 
pośrednią nie odbiera szansy na zbudowanie dobrych relacji biznesowych.

Opisane w artykule badanie miało charakter eksploracyjny. Zastosowany w nim 
celowy dobór przedsiębiorstw oraz respondentów powoduje, że uzyskane wyniki nie 
są rozstrzygające. W przekonaniu autorów wskazują jednak ciekawy kierunek zmian 
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zachodzących w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych na pol-
skim rynku i stają się inspiracją do podejmowania dalszych badań w tym obszarze.
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ICT JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA 
RELACJI BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

Streszczenie

W artykule podjęto temat wykorzystania narzędzi ICT w procesach budowania i utrzy-
mywania relacji biznesowych. Zaprezentowano w nim wyniki studiów literaturowych oraz 
wyniki badania jakościowego zrealizowanego metodą indywidualnego niestandaryzowanego 
wywiadu pogłębionego z 16 menadżerami reprezentującymi cztery przedsiębiorstwa funkcjo-
nujące na polskim rynku. Przeprowadzone badanie pozwoliło na ustalenie, w jakim zakresie 
w badanych przedsiębiorstwach wykorzystuje się narzędzia ICT do budowania i utrzymywania 
relacji biznesowych, jaką rolę przypisuje się im w tych procesach oraz jak rola tych narzędzi 
i ich postrzeganie zmieniały się na przestrzeni lat funkcjonowania tych organizacji. Uzyskane 
wyniki wskazały, iż w badanych podmiotach (w procesach budowania i utrzymywania relacji 
biznesowych) z różnym nasileniem wykorzystuje się narzędzia z obszaru ICT. Wraz z upły-
wem czasu jest jednak widoczne coraz większe angażowanie tych narzędzi w rozważanych 
procesach. W przeszłości ich zastosowanie było znacznie mniejsze. Ówczesne bariery tech-
nologiczne oraz wiele innych ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności powodo-
wały, że komunikacja bezpośrednia była wówczas dominującą formą kontaktu z partnerami 
biznesowymi (na wszystkich etapach budowania i utrzymywania relacji).

Słowa kluczowe: relacje biznesowe, ICT, komunikacja na rynku B2B

ICT AS A TOOL TO BUILD AND MAINTAIN BUSINESS 
RELATIONSHIPS IN COMPANIES OPERATING IN POLAND

Abstract

The paper considers the topic of the use of ICT in building and maintaining business relation-
ships. The authors present the results of the literature review and findings of the qualitative 
research conducted in the form of 16 individual in-depth semi-structured interviews in four 
companies operating in Poland. The study enables the determination of the extent to which 
the surveyed companies use ICT tools to build and maintain business relationships, the role 
assigned to them in these processes and the way the role of these tools and their perception 
have evolved over the years. The obtained results indicated that the surveyed companies 
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use ICT tools in the process of building and maintaining business relationships with var-
ying intensity. However, the increasing involvement of these tools in dealing with business 
partners is evident. In the past, the use of such tools was considerably smaller. Yesterday the 
technological barriers and many other limitations related to running a business caused that 
direct communication was the dominant form of contact with business partners (at all stages 
of building and maintaining business relationships).

Key words: ICT, business relationships, B2B communication




