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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce 168. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania 
i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy 
poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące faktoringu, banków spółdzielczych, przedsiębior-
czości czy też problematyki ekonomiki ochrony zdrowia. Artykuły zostały napisane przez 
przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski oraz jednego przedstawi-
ciela City College of The City University of New York. Mamy nadzieję, że ich wkład w roz-
wój polskiej nauki oraz gospodarki będzie istotny.

Pierwszy artykuł, którego autorką jest Joanna Palonka, został poświęcony organizacjom 
trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce. Jego głównym celem jest ocena poziomu 
dojrzałości organizacji tego sektora w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmo-
wania decyzji zarządczych.

W drugim artykule Maria Łuszczyńska analizuje uwarunkowania wdrażania empower-
mentu do instytucji publicznej. Jego celem jest ukazanie, jak to zjawisko może przyczynić się 
do zmiany paradygmatu zarządzania instytucją publiczną.

W kolejnym artykule Małgorzata Wejer-Kudełko i Tomasz Ogrodnik przedstawiają 
istotne zalety wprowadzenia usługi faktoringowej na przykładzie konkretnego przedsiębior-
stwa. Charakteryzują także faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami.

Celem rozważań Dominiki Mirońskiej jest usystematyzowanie i zaprezentowanie dostęp-
nych narzędzi internetowych, które mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe 
w procesie internacjonalizacji, rozumianej w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspek-
tywę zasobową, jak i specyficzne dla sektora non-profit, ujęcie podażowe.

Stanisław Kasiewicz i Lech Kurkliński w swoim opracowaniu przedstawiają, jak zasadę 
proporcjonalności definiuje się i implementuje do praktyki regulacyjnej w UE i w Polsce. 
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Zaprezentowano m.in. wybrane zastrzeżenia ankietowanych banków spółdzielczych, doty-
czące łamania tej zasady w odniesieniu do 7 Rekomendacji KNF. Analizę oparto na jakościo-
wo-ilościowym modelu Respektowania Zasady Proporcjonalności (RZP).

Iwona Staniec, Karol Marek Klimczak, Wojciech Machowiak oraz Yochanan Shachmu-
rove jak cel swojego artykuł stawiają określenie nurtów badawczych nauk o zarządzaniu 
realizowanych w obrębie przedsiębiorczości technologicznej. W analizie szczególną uwagę 
zwrócono na zamieszczane w publikacjach naukowych definicje przedsiębiorczości tech-
nologicznej, definiowanie w badaniach empirycznych zbiorowości oraz mechanizmy i uwa-
runkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, rozumiane jako atrybuty cech 
organizacji i jej otoczenia.

W następnym artykule Małgorzata Godlewska podjęła próbę przeanalizowania, czy 
partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia 
w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtworzenie przestarza-
łej i wyeksploatowanej infrastruktury.

Celem opracowania Pawła Lesiaka jest uzupełnienie luki w literaturze poświęconej eko-
nomii służby zdrowia poprzez przedstawienie aspektów ekonomicznych, prawnych i organi-
zacyjnych patologii w służbie zdrowia. Autor zaprezentował możliwości przeciwdziałania tym 
patologiom oraz ograniczenia ich wpływu na koszty opieki zdrowotnej. Dowodzi, że to głów-
nie środowisko lekarskie wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W kolejnym artykule Krzysztof Skowron prezentuje wyniki wstępnych badań, dotyczących 
funkcjonowania systemu TRIAGE na izbie przyjęć wybranego zakładu leczniczego, a w szcze-
gólności: prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji, szyb-
kości i adekwatności udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie 
funkcjonowania Izby Przyjęć oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.

W ostatnim artykule Ireneusz Janiuk przedstawia możliwości rozwoju wynikające z dywer-
syfikacji i przykłady przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju.

Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspi-
rują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Joanna Palonka
Wydział Informatyki i Komunikacji 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dojrzałość organizacji trzeciego sektora 
gospodarki narodowej w Polsce w zarządzaniu 

danymi w procesach podejmowania 
decyzji zarządczych

Streszczenie

Zarządzanie organizacją i podejmowanie decyzji nie jest dziś możliwe bez wysokiej jakości danych 
i informacji. Istnieje wiele dobrych praktyk i zasad, które umożliwiają pozyskiwanie i wykorzystywa-
nie danych i informacji, jednak nie wszystkie organizacje je wykorzystują. Niniejszy artykuł jest po-
święcony organizacjom trzeciego sektora gospodarki narodowej (GN) w Polsce. Celem artykułu jest 
ocena poziomu dojrzałości organizacji trzeciego sektora w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach 
podejmowania decyzji zarządczych.

Słowa kluczowe: proces podejmowania decyzji, trzeci sektor gospodarki narodowej, DMMM, model 
dojrzałości zarządzania danymi
Kody klasyfikacji JEL: D8, L3
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1. Wprowadzenie

We współczesnym świecie informacja traktowana jest jako strategiczny zasób organiza-
cji. Ma swoją cenę i stanowi źródło wartości dodanej produkowanego wyrobu lub świadczo-
nej usługi. Informacja powstaje w wyniku przetwarzania danych liczbowych, tekstowych lub 
graficznych w celu uzyskania rozwiązania problemu użytkownika1 lub zwiększenia wiedzy 
decydenta w procesie decyzyjnym. Informacje są niezbędne do ustalania planów, polityk 
i instrukcji operacyjnych, kontroli i podejmowania decyzji w działalności przedsiębiorstwa. 
Możliwość dostępu do właściwych danych, we właściwym czasie jest podstawą sukcesu2 
i powinna być celem każdego członka zarządu, menedżera czy pracownika. Aby organiza-
cje mogły osiągnąć lub utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą odpowiednio zarządzać 
danymi i informacjami3.

Zarządzanie organizacją i podejmowanie decyzji nie jest dziś możliwe bez wysokiej jako-
ści danych i informacji4. Procesy te muszą być odpowiednio przygotowane i przeprowadzone. 
Bez zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) nie jest 
to możliwe5. Menedżerowie mają do dyspozycji systemy informatyczne (SI) wspomagające 
realizację tych zadań. Jednak wybór odpowiedniego SI jest trudny ze względu na zróżnico-
wanie funkcjonalne i technologiczne SI.

Wyniki przeprowadzonych w 2015 r. badań nad dojrzałością współczesnych organizacji 
w zarządzaniu danymi dla potrzeb realizacji procesu podejmowania decyzji6 wskazały, że 
organizacje z sektora prywatnego i publicznego gospodarki narodowej w Polsce mają wysoką 
świadomość w tym zakresie. Organizacje zaliczane do trzeciego sektora GN w Polsce nie-
chętnie wzięły udział w badaniu. Analiza uzyskanych wyników wpłynęła na decyzję o kon-
tynuacji badań w tej grupie.

Rozpatrując wyniki badań GUS nt. potencjału społeczno-ekonomicznego trzeciego 
sektora oraz jego roli w usługach społecznych i w tworzeniu kapitału społecznego, można 
stwierdzić, że wzrasta zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, 

1 M. Alavi, D. E. Leidner, Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual 
Foundations and Research Issues, „MIS Quarterly” 2001, 25 (1), s. 107–136.

2 S. Galup, R. Dattero, J. Groll, DNA Model of IT Service Assets, w:, Best Practices and New Perspectives in Ser-
vice Science and Management, red. P. Ordóñez de Pablos, R. Tennyson, IGI Global, Hershey, PA 2013, s. 92–122.

3 S. Sadiq, Handbook of Data Quality: Research and Practice, Springer Science & Business Media, Berlin, Hei-
delberg 2013, s. 1–11; M. Todorova, Information as a Strategic Resource Impact on Company’s Strategy, http://www-
it.fmi.uni-sofia.bg/courses/business/strategy.html, dostęp 10.01.2017.

4 L. Marshall, R. de la Harpe, Decision Making in the Context of Business Intelligence and Data Quality, „SA 
Journal of Information Management” 2009, 11 (2), https://sajim.co.za/index.php/sajim/article/view/404/394, dostęp 
20.03.2017.

5 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s. 43–55.
6 J. Palonka, Dojrzałość procesów podejmowania decyzji opartych na modelu data-driven, w: Procesy mode-

lowania danych, podejmowania decyzji i bezpieczeństwa informacji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa, 
Badania statutowe, red. M. Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.
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a to pociągnie za sobą konieczność dostarczania danych niezbędnych do oceny realizacji 
polityk publicznych, dotyczących wspierania gospodarki społecznej (ekonomii społecznej) 
i kapitału społecznego oraz monitorowania sytuacji organizacji w tym sektorze7. Bez wła-
ściwego wykorzystania danych i bez wsparcia ze strony narzędzi technologii informatycz-
nej (IT) nie będą to łatwe zadania8.

Celem artykułu jest ocena poziomu dojrzałości organizacji trzeciego sektora w Polsce 
w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych. Aby osiągnąć tak 
sformułowany cel, zastosowano metodę analizy treści, badanie ankietowe i metody staty-
styczne. Poszukiwano odpowiedzi na pytania badawcze:
• W jakich obszarach w zarządzaniu organizacje wykorzystują dane/informacje?
• Jakie dane wykorzystują organizacje w zarządzaniu?
• Czy organizacje analizują właściwe dane?
• Czy organizacje są świadome korzyści, jakie niesie analityka danych dla rozwiązywania 

problemów biznesowych i poprawy procesu decyzyjnego?
determinujące cechy przynależności do poszczególnych poziomów modelu zarządzania 
danymi. Hipotezę badawczą sformułowano następująco: Organizacje trzeciego sektora gospo-
darki narodowej w Polsce w sposób zoptymalizowany zarządzają danymi niezbędnymi do 
realizacji procesów decyzyjnych, tzn. osiągnęły najwyższy – 5. poziom dojrzałości w modelu 
zarządzania danymi.

Struktura artykułu podporządkowana została realizacji celu. W pierwszej części scha-
rakteryzowano trzeci sektor GN w Polsce. Wskazano istotę podejmowania decyzji we współ-
czesnym procesie zarządzania. Przedstawiono model dojrzałości zarządzania danymi, który 
rozbudowano i wykorzystano do oceny dojrzałości organizacji w zarządzaniu danymi do 
realizacji procesów decyzyjnych. W dalszej części artykułu przedstawiono metodykę bada-
nia. Kolejna część zawiera wyniki badania. Artykuł kończą konkluzje oraz wskazanie kie-
runków dalszych prac.

2.  Teoretyczne podstawy dojrzałości organizacji do zarządzania 
danymi przez organizacje trzeciego sektora GN w Polsce

2.1. Organizacje trzeciego sektora GN w Polsce

Według klasycznej koncepcji A. Etzioniego, bazującej na analizie zróżnicowania struk-
tur organizacyjnych, trzeci sektor GN stanowi specyficzną zbiorowość odrębną od sektora 

7 Trzeci sektor w Polsce, w: Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014, s. 3.
8 P. Gillingham, Decision-making about the Adoption of Information Technology in Social Welfare Agencies: 

Some Key Considerations, „European Journal of Social Work”, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13
691457.2017.1297773 (2017), dostęp 20.03.2017.
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państwowego i komercyjnego9. Określenie to nawiązuje do koncepcji podziału aktywności 
społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej 
typologii pierwszy sektor to administracja publiczna (tzw. sektor państwowy). Drugi sektor 
to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona 
na zysk (tzw. sektor prywatny). Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających 
społecznie i nie dla zysku, czyli organizacji pozarządowych (tzw. organizacje non-profit, 
organizacje charytatywne, NGO itd.)10. Na świecie używane są różne nazwy, odwołujące się 
do innej cechy charakteryzującej te organizacje (lub ich zestawu).

Badania literaturowe11 nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie podmiotów należących 
do trzeciego sektora, bowiem określenie jego granic jest silnie związane z kontekstem insty-
tucjonalnym oraz społeczno-kulturowym danego kraju czy regionu12. Dominująca w UE per-
spektywa postrzegania trzeciego sektora ujmuje go jako gospodarkę społeczną (ang. social 
economy), którą obok podmiotów non-profit tworzą także przedsiębiorstwa społeczne13.

Organizacje zaliczane do tego sektora w Polsce są organizacjami14:
• instytucjonalnie odrębnymi od administracji publicznej,
• mającymi charakter niezarobkowy (działają nie dla zysku i nie rozdzielają ewentualnej 

nadwyżki między swoich członków, pracowników itp.),
• samorządnymi (władze i kierunki działania określane są wewnątrz organizacji),
• charakteryzującymi się dobrowolnością uczestnictwa w działalności organizacji.

Zalicza się do nich15:
• fundacje,
• stowarzyszenia i ich związki,
• federacje czy porozumienia stowarzyszeń i fundacji,
• partie polityczne,
• organizacje działające na mocy odrębnych przepisów, w tym m.in. koła łowieckie (Pol-

ski Związek Łowiecki), Polski Związek Działkowców, Liga Obrony Kraju, Polski Czer-

 9 J. Defourny, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, „Rynek Pracy” 
2005, nr 1, s. 11–41; J. Palonka, Model wymagań innowacyjnego systemu informatycznego dla Kościoła katolickiego 
na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia 
Informatica Pomerania” 2016, 42 (4), s. 40–41.

10 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96, 
poz. 873, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873, dostęp 10.01.2017.

11 A. Evers, J. L. Laville, The Third Sector in Europe, E. Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, MA, 2004, 
s. 11–37; L. M. Salamon, W. Sokolowski, The Third Sector in Europe: Towards a Consensus Conceptualization, TSI 
Working Paper Serie 2014, (2), s. 11–31.

12 K. Dudzik, J. Hausner, H. Izdebski, T. Kucharski, N. Laurisz, Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria 
i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 9–11; R. Skrzypiec, Trzeci sektor w Europie, 
10.12.2016.

13 J. Palonka, Model…, op.cit., s. 40–41.
14 J. Palonka, Data Management Maturity for Knowledge-Based Decision-Making: Case of Polish Third Sec-

tor Organizations, w: Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development, 
red. N. Baporikar, IGI Global, Hershey, PA 2017, s. 128.

15 Ibidem, s. 128.
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wony Krzyż, ochotnicze straże pożarne (Związek Ochotniczej Straży Pożarnej), komitety 
rodzicielskie i rady rodziców, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, 
wodociągów),

• związki zawodowe,
• organizacje pracodawców, związki pracodawców,
• organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje samorządów różnych 

grup zawodowych (izby gospodarcze branżowe, cechy i izby rzemieślnicze), z wyjątkiem 
tych, w których członkostwo jest obowiązkowe, jak Izby Lekarskie czy Rady Adwokackie,

• kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich,
• organizacje kościelne: instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych, pro-

wadzące działalność świecką, w tym: organizacje członkowskie (np. Akcja Katolicka, 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej), instytucje społeczne kościołów (np. szkoły, placówki 
opiekuńcze, Caritas, redakcje, wydawnictwa),

• grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe.
Organizacje trzeciego sektora funkcjonują dziś w warunkach zwiększonej kontroli, więk-

szych wymagań, mniejszej ilości zasobów i zwiększonej konkurencji. Zmagają się z wypeł-
nieniem luk spowodowanych ograniczeniami w ilości usług świadczonych przez organizacje 
sektora publicznego. Jest to czas spowolnienia gospodarczego związanego z mniejszym finan-
sowaniem przez rząd i zwiększonym popytem na tego rodzaju usługi16. Te organizacje nie są do 
tej sytuacji przystosowane. Konieczne są zmiany o charakterze organizacyjnym, finansowym 
i technologicznym. Z jednej strony partnerstwo i współpraca powinny stanowić kluczowy ele-
ment strategiczny w działaniach zwiększających zdolności tych organizacji. Z drugiej strony, 
organizacje trzeciego sektora muszą zrozumieć, w jaki sposób dane i informacje przyczynią 
się do realizacji ich celów. Aby efektywnie budować potencjał, osiągać wewnętrzne korzyści, 
podnosić wydajność i jakość dostarczanych usług, muszą wykorzystywać dane i informacje 
w procesach decyzyjnych udostępniane przez nowoczesne, analityczne narzędzia informa-
tyczne. Diagnoza poziomu dojrzałości tych organizacji w zarządzaniu danymi wskaże braki 
i niedoskonałości, które trzeba wyeliminować.

2.2. Współczesny proces podejmowania decyzji

Proces zarządzania jest procesem składającym się z zestawu działań, obejmujących pla-
nowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, oraz 
kontrolowanie, skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i infor-
macyjne), wykonywanych z zamiarem osiągnięcia zamierzonych celów organizacji w sposób 

16 D. Hackler, G. D. Saxton, The Strategic Use of Information Technology by Nonprofit Organizations: Increas-
ing Capacity and Untapped Potential, „Public Administration Review” 2007, 67 (3), s. 474–487.
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sprawny i skuteczny17. Są to działania o charakterze operacyjnym, związane z bieżącym 
funkcjonowaniem organizacji, i strategicznym, które determinują jej rozwój. Przytoczona 
definicja odzwierciedla powszechnie akceptowany pogląd, iż opisując funkcje zarządzania, 
należy wskazywać sekwencję działań zdefiniowanych przez H. Fayola. Podejście takie jest 
dziś jednak niewystarczające18. W realiach współczesnej gospodarki, charakteryzującej się 
dużą dynamiką zmian i nieprzewidywalnością, ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej 
jest wiedza19, której podstawę stanowią dane, informacje i doświadczenie.

AK. Koźmiński i D. Jemielniak proponują bardziej rozbudowaną typologię dziewięciu 
najważniejszych funkcji, które składają się na zarządzanie i które muszą być realizowane 
przez menedżerów. Są to20:
1) planowanie,
2) organizowanie,
3) zarządzanie informacją i wiedzą,
4) zarządzanie finansami organizacji,
5) zarządzanie operacjami,
6) polityka personalna,
7) marketing i public relations,
8) negocjacje,
9) kontrola.

Takie ujęcie funkcji zarządzania wzbogaca interpretację klasyków zarządzania o nowe 
elementy. Zauważyć można brak wyraźnego akcentu na „proces podejmowania decyzji”. Fakt 
ten wynika z tego, że wyzwaniem dla współczesnych organizacji są trudności w zarządzaniu 
współpracą, informacją i wiedzą w układach wewnątrz- i międzyorganizacyjnych o różnym 
stopniu spójności. W związku z tym podejmowanie decyzji powinno być immanentną oraz 
najważniejszą cechą pracy menedżera i zarazem całego procesu zarządzania. Powinno być 
czynnością mającą miejsce w obrębie wszystkich procesów zarządczych21.

Optymalny proces podejmowania decyzji jest oparty na danych22. Punktem wyjścia są pro-
cesy poznawczo-diagnostyczne, które zachodzą dzięki obserwacji codziennej rzeczywisto-
ści i realnych procesów występujących w gospodarce i w organizacji, własne doświadczenia 
empiryczne menedżerów, a także analiza ich wzorców zachowań. Dane nie tylko umożliwiają 
zrozumienie i wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania danego procesu czy zjawiska, lecz 

17 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 36–39.
18 A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 9.
19 M. Bratnicki, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, PAN Oddział w Katowicach, Wyd. Gnome, 

Katowice 2001, s. 51.
20 A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008, s. 19–21.
21 W. Walczak, Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka – próba diagnozy źródeł występu-

jących rozbieżności, „E-mentor” 2012, 2.
22 X. Cong, K. Pandya, Issues of Knowledge Management in the Public Sector, „Electronic Journal of Knowledge 

Management” 2003, 1 (2), s. 26.
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także stanowią podstawę do wygenerowania wiedzy pozwalającej na trafne i precyzyjne prze-
widywanie jego konsekwencji, następstw oraz przyszłych zdarzeń23.

Dane wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji nie mogą być przypadkowe. 
Muszą charakteryzować się cechami, które świadczą o ich wysokiej jakości, tj. dokładnością, 
aktualnością, wiarygodnością, terminowością, istotnością i kompletnością. Ponadto dane 
muszą być gromadzone, przechowywane, przetwarzane i raportowane według ujednolico-
nych, sprawdzonych i bezpiecznych procedur24. Bez odpowiednich narzędzi ICT niełatwo 
jest dziś realizować proces podejmowania decyzji oparty na danych. Wybór odpowiedniego 
narzędzia jest trudny ze względu na różnorodność funkcjonalną i technologiczną dostęp-
nych SI. Menedżerowie mogą wykorzystać: proste rozwiązania, np. arkusz kalkulacyjny czy 
pakiet statystyczny (np. Pakiet R), systemy wspomagania decyzji, systemy eksperckie, systemy 
Business Intelligence czy oprogramowanie wykonane na zamówienie, np. przez zewnętrz-
nego dostawcę, dostosowane do wymagań/potrzeb organizacji. Dużą popularnością cieszą 
się ostatnio narzędzia Business Discovery (np. Tableau, QlikView) oraz internetowe systemy 
analizy danych (np. Google Analytics)25.

Analiza literatury wskazuje na istnienie dobrych praktyk tworzenia wysokiej jakości 
danych dla procesów decyzyjnych. Nie ukazuje jednak poziomu zaawansowania, w jakim 
organizacje trzeciego sektora GN w Polsce rozumieją i stosują się do tych praktyk. W niniej-
szym artykule podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie poprzez zbadanie poziomu dojrzało-
ści tych organizacji w zarządzaniu danymi do realizacji procesów decyzyjnych.

2.3. Model dojrzałości zarządzania danymi

Efektywny rozwój organizacji nie jest możliwy, gdy proces podejmowania decyzji nie jest 
oparty na danych/informacjach i wiedzy. Teoria modeli dojrzałości stanowi podstawę oceny 
poziomu zaawansowania organizacji w zarządzaniu danymi. Termin „dojrzałość” w literaturze 
opisywany jest jako stan idealny, perfekcyjny, kompletny, do którego należy dążyć. Osiągnię-
cie takiego stanu wiąże się zazwyczaj z przechodzeniem przez różne etapy rozwoju. Modele 
dojrzałości są stosowane, aby wspomagać taki proces transformacji. W założeniu modele 
dojrzałości powinny wskazywać, jak należy zarządzać danymi w organizacji, aby podejmo-
wane decyzje przyczyniały się do uzyskiwania wymiernych i coraz większych korzyści26.

23 T. H. Davenport, Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0., „Harvard Business Review Polska” 2014, 135, 
https://www.hbrp.pl/a/jak-zarzadzac-danymi-w-firmie-analityka-30/Ffr9JPX6, dostęp 10.12.2016; P. Pietruszyń-
ski, Big data z perspektywy biznesu. Systemy analityki wielkich zbiorów danych w polskich organizacjach, „Raport 
Computerworld” 2014, 9.

24 J. Palonka, D. Begovic, Data Driven Decision Making Process: The Case of Polish Organizations, Proceedings 
of the 13th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learn-
ing, Ithaca College New York 2016, s. 218.

25 Ibidem, s. 218.
26 J. Palonka, Data Management…, op.cit., s. 131–132.
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W literaturze przedmiotu można znaleźć propozycje modeli dojrzałości w zarządzaniu 
danymi27. Jednym z takich modeli jest DMMM (Data Management Maturity Model), opra-
cowany przez CMMI Institute28 i będący wzorcowym modelem odniesienia, ukazującym 
podstawowe zdolności organizacji do zarządzania danymi. Jest narzędziem umożliwiającym 
dokonanie oceny dojrzałości organizacji, identyfikuje luki i zawiera wytyczne do poprawy ist-
niejącego stanu. DMMM pozwala na ewaluację z perspektywy 5 poziomów29. Są to poziomy:
1) wykonawczy (ang. performed),
2) zarządzany (ang. managed),
3) zdefiniowany (ang. defined),
4) mierzalny (ang. measured),
5) zoptymalizowany (ang. optimized).

Poziom 1. charakteryzuje się tym, że zarządzanie danymi jest realizowane ad hoc, prze-
ważnie w ramach konkretnego projektu (procesu) i jest traktowane jako wymóg jego reali-
zacji. Poziom 2. oznacza istnienie świadomości, że dane są krytycznym zasobem organizacji 
i należy nimi zarządzać. Z kolei na poziomie 3. jest określony zestaw standardowych proce-
sów zarządzania danymi i jest ciągle udoskonalany; specyficzne procesy są stopniowo stan-
daryzowane z uwzględnieniem wytycznych obowiązujących przy realizacji standardowych 
procesów w organizacji. Dane są uważane za krytyczny czynnik sukcesu w realizacji misji 
organizacji. Na poziomie 4. dla procesów zostały ustanowione mierzalne wskaźniki; jakość 
i wydajność procesów została opisana miarami statystycznymi, dzięki czemu możliwe jest 
zarządzanie przez cały czas ich trwania. Dane są uważane za źródło przewagi konkurencyj-
nej. Ostatni poziom dojrzałości oznacza, że wydajność procesów jest stale zwiększana, dzięki 
usprawnieniom o charakterze jakościowym i ilościowym; stosowane jest sprzężenie zwrotne 
do udoskonalenia procesu; ma miejsce wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z podob-
nymi organizacjami (profil, czas funkcjonowania). Dane są postrzegane jako czynnik kry-
tyczny przetrwania na dynamicznym i konkurencyjnym rynku.

3. Metodyka badania

Celem badania było określenie poziomu dojrzałości organizacji trzeciego sektora GN 
w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych. W bada-
niu wykorzystano metodę analizy treści, badanie ankietowe i metody statystyczne. Proces 
badawczy miał 5 etapów.

27 Ibidem, s. 132.
28 M. Mecca, Data Management Maturity Model, CMMI Institute, University of Ottawa 2014, https://cdn.

ymaws.com/www.globalaea.org/resource/dynamic/blogs/20141222_174906_13152.pdf, dostęp 8.12.2016.
29 Ibidem; M. C. Paulk, B. Curtis, M. B. Chrissis, C. V. Weber, Capability Maturity Model, version 1.1, IEEE soft-

ware, https://www.sei.cmu.edu/reports/93tr024, dostęp 12.12.2016.
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1. Dokonano przeglądu literatury, aby zidentyfikować kluczowe cechy determinujące przy-
należność organizacji do poszczególnych poziomów w modelu dojrzałości zarządzania 
danymi30.

2. Po dokładnej analizie i ocenie zgromadzonego materiału bibliograficznego przygoto-
wano własny model i zaprojektowano ankietę. Składała się ona z 20 pytań zamkniętych.

3. Określono grupę badawczą. Zidentyfikowano grupy organizacji należących do trzeciego 
sektora GN w Polsce. Dobór próby był nielosowy i celowy. Do badania wybrano orga-
nizacje funkcjonujące na terenie województwa śląskiego, których liczba zwiększyła się 
znacznie lub nie zmieniła się w ciągu ostatnich 4 lat31. Ankieta została wysłana do funda-
cji, organizacji kościelnych, kół łowieckich, ochotniczych straży pożarnych, organizacji 
samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców. Dane kontak-
towe pozyskano z baz danych branżowych portali internetowych i z banków danych 
lokalnych GUS. Ankieta została przeprowadzona metodą e-ankiety-pocztowej i CATI 
(Computer-Assisted Telephone Interviewing).

4. Dane były zbierane między 1 lutego a 1 marca 2017 r. Uzyskano 528 poprawnie wypeł-
nionych ankiet (rysunek 1), z których dane zostały wprowadzone do bazy w arkuszu 
kalkulacyjnym MS Excel. W analizie nie zostały uwzględnione koła łowieckie, organiza-
cje samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacje pracodawców ze względu 
na małą liczbę zwrotów wypełnionych ankiet (<30%).

5. Analiza i wizualizacja zgromadzonych danych została przeprowadzona z wykorzysta-
niem oprogramowania Data Discovery – Tableau 10.

Rysunek 1. Rozkład grupy badawczej

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

Fu
nd

ac
je

O
rg

an
iz

ac
je

ko
śc

ie
ln

e

Ko
ła

 ło
w

ie
ck

ie

O
ch

ot
ni

cz
e 

st
ra

że
po

ża
rn

e

O
rg

an
iz

ac
je

sa
m

or
zą

du
go

sp
od

ar
cz

eg
o

i z
aw

od
ow

eg
o

O
rg

an
iz

ac
je

pr
ac

od
aw

có
w

wysłane

otrzymane

Źródło: opracowanie własne.

30 Szczegółowy opis znajduje się w: J. Palonka, D. Begovic, Data Driven…, op.cit., s. 217–219.
31 Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, dostęp 10.01.2016.
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4. Wyniki badania

Ze względu na dużą ilość materiału analitycznego wyniki badania zostały zorganizowane 
według grup organizacji należących do trzeciego sektora GN w Polsce – fundacje (F), orga-
nizacje kościelne (OK) i ochotnicze straże pożarne (OSP). Wszystkie prezentowane warto-
ści są wskaźnikami struktury obliczonymi jako relacja liczby odpowiedzi na dane pytanie, 
udzielonych przez respondentów danej grupy do liczby respondentów w grupie. W badaniu 
poszukiwano odpowiedzi na 5 pytań.
1. W jakich obszarach w zarządzaniu organizacje wykorzystują dane/informacje?

Zauważono, że najczęściej dane/informacje są wykorzystywane w procesach decyzyjnych 
w trakcie planowania, a najrzadziej – motywowania. W porównaniu do innych grup najczę-
ściej fundacje wykorzystują dane/informacje w zarządzaniu.
2. Jakie dane wykorzystują organizacje w zarządzaniu?

Analiza danych z ankiety wykazała, że plany, polityki i instrukcje operacyjne są oparte 
w dominującym zakresie na danych/informacjach pochodzących z wnętrza organizacji we 
wszystkich badanych grupach (udział analizowanych czynników bazowych przedstawiono 
w tabeli 1).

Tabela 1. Czynniki bazowe opracowywania planów, polityk i instrukcji operacyjnych (w %)

Nazwa grupy organizacji
Informacje z wnętrza 

organizacji
Informacje z otoczenia 

organizacji
Intuicja Doświadczenie

Fundacje 79 76 47 63

Ochotnicze straże pożarne 80 17 8 50

Organizacje kościelne 75 88 25 75

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto organizacje przeważnie wykorzystują dane z baz danych transakcyjnych SI 
organizacji, tzw. źródeł wewnętrznych organizacji (F – 94%, OSP – 83%, OK – 75%). Wyją-
tek stanowią OSP, które częściej wykorzystują dane z baz danych z otoczenia – tzw. źródeł 
zewnętrznych organizacji. Najrzadziej wykorzystywane są dane pochodzące z sieci społecz-
nościowych. Tylko 12% badanych organizacji korzysta z danych z tego źródła (F – 17%, OSP 
– 2%, OK – 25%). Żadna z badanych organizacji nie korzysta z danych pochodzących od 
zewnętrznych dostawców informacji.

Dane, które są gromadzone i przechowywane w wewnętrznych bazach danych, to głów-
nie dane o petentach, pracownikach, realizowanych działaniach, zasobach, kosztach i przy-
chodach. Dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych to dane o: podmiotach prowadzących 
podobną działalność, partnerach biznesowych, potencjalnych petentach i dane dotyczące 
polityki państwa. Strukturę wykorzystywanych danych przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Struktura danych wykorzystywanych w organizacjach
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Źródło: opracowanie własne.

Dane o kontaktach petentów z organizacją przez Internet, np. z e-maili, plików cookies, 
są wykorzystywane przez mniej niż 36% badanych organizacji.
3. Czy organizacje analizują właściwe dane?

Odpowiedzi respondentów pokazały, że w 81% badanych organizacji obowiązują ujedno-
licone procedury przetwarzania danych i ich archiwizowania. Najmniej liczną grupą są orga-
nizacje kościelne – 25% nie posiada takich procedur wcale. Zdefiniowane role i obowiązki 
użytkowników, określające zasady wykorzystywania danych, posiada 80% badanych orga-
nizacji. Ponadto 136 menedżerów fundacji zadeklarowało, że ma każdego dnia dostęp do 
niezbędnych danych (128 z OSP, 30 z OK), co stanowi 56% respondentów z badanych orga-
nizacji. Aż 42% respondentów stwierdziło, że zdarzają się sytuacje, kiedy nie mają dostępu 
do wszystkich pożądanych przez nich danych. To opinia głównie respondentów z OK. Około 
68% respondentów z badanych organizacji stwierdziło, że mają dostęp do aktualnych, zgod-
nych ze stanem rzeczywistym, wiarygodnych danych, które otrzymują w odpowiednim cza-
sie, rozmiarze i formie (F – 85%, OSP – 81%, OK – 25%).
4. Czy organizacje są świadome korzyści, jakie niesie analityka danych dla rozwiązywania 

problemów biznesowych i poprawy procesu decyzyjnego?
Tylko 19% menedżerów biorących udział w badaniu stwierdziło, że w organizacjach ist-

nieje potrzeba sporządzania raportów szybko i często (F – 17%, OSP – 33%, OK – 1%), a 73% 
menedżerów przygotowuje raporty rzadko i z dużym wyprzedzeniem. W związku z tym 454 
organizacje analizują dane gromadzone i przechowywane w transakcyjnych bazach danych, 
a 192 – takie, które dotyczą aktywności organizacji przez Internet. Aż 12% badanych organi-
zacji zadeklarowało, że nie analizuje żadnych danych. Są to głównie organizacje z OSP i OK.

W tabeli 2 umieszczono dane dotyczące rodzaju operacji na danych, które są realizowane 
dla wsparcia procesu decyzyjnego.

Ponadto 6% wszystkich organizacji nie wykonuje żadnych operacji analitycznych na danych. 
Są to głównie organizacje z grupy OK, a analizą danych w organizacjach najczęściej zajmują 
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się menedżerowie (F – 79%, OSP – 83%, OK – 50%). W żadnej z badanych organizacji nie 
ma wyspecjalizowanych stanowisk analityków.

Tabela 2. Operacje wykonywane na danych w organizacjach (w %)

Nazwa operacji Fundacje
Ochotnicze 

straże pożarne
Organizacje 

kościelne

Przetwarzanie danych wewnętrznych i raportowanie według 
standardowych zaleceń (np. dla organów nadrzędnych, 
statystycznych itd.) 

94 83 75

Wizualizacja danych wewnętrznych w postaci tabel/wykresów 63 33 50

Porównywanie danych wewnętrznych organizacji z danymi 
np. z podmiotów podobnych w otoczeniu organizacji

31 50 50

Analizy typu: co…, jeśli… 47% 0% 25%

Źródło: opracowanie własne.

5. Czy zarządzanie danymi jest realizowane za pomocą narzędzi IT?
Na to pytanie 56% badanych organizacji odpowiedziało, że wykorzystuje narzędzia IT 

do przetwarzania i archiwizacji danych. Są to głównie fundacje i ochotnicze straże pożarne. 
Częściowo wykorzystuje narzędzia IT 75% organizacji kościelnych, a 25% nie wykorzystuje 
ich wcale.

Najbardziej popularnym narzędziem IT, stosowanym przez wszystkie organizacje, jest 
arkusz kalkulacyjny (55% badanych organizacji). Oprogramowanie dedykowane, opracowane 
na zlecenie przez firmę zewnętrzną, dostosowane do wymagań i potrzeb organizacji wykorzy-
stuje 31% badanych organizacji. Systemy raportowania i wizualizacji danych są wykorzysty-
wane przez 18% badanych organizacji. Żadna organizacja nie używa pakietów statystycznych. 
Najbardziej zróżnicowane narzędzia analityczne wykorzystują fundacje.

5.  Ocena dojrzałości organizacji w zarządzaniu danymi 
do realizacji procesów decyzyjnych

Uzyskane wyniki badania, na próbie wybranych organizacji trzeciego sektora GN w Pol-
sce w województwie śląskim, pozwoliły na przyporządkowanie organizacji do poszczegól-
nych poziomów w modelu DMMM i w konsekwencji na ocenę ich dojrzałości w zarządzaniu 
danymi do realizacji procesów decyzyjnych.
• Na poziomie 1. modelu DMMM znajdują się organizacje, które plany, polityki i instruk-

cje operacyjne opierają na intuicji. Generalnie, dane nie są gromadzone przez te organi-
zacje, ale niektóre są przetwarzane i raportowane wg standardowych zaleceń. Raporty 
są sporządzane rzadko i z dużym wyprzedzeniem. Menedżerowie tych organizacji nie 
mają codziennie aktualnych informacji o wynikach działalności. W tych organizacjach 
nie obowiązują ujednolicone procedury przetwarzania i archiwizowania danych i nie 
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ma zdefiniowanych ról oraz obowiązków użytkowników, określających zasady wykorzy-
stywania danych. Analizą danych zajmuje się informatyk na zlecenie. Dane nie są prze-
twarzane i archiwizowane z wykorzystaniem IT. W organizacji nie jest wykorzystywane 
oprogramowanie analityczne.

• Na poziomie 2. modelu DMMM znajdują się organizacje, które plany, polityki i instruk-
cje operacyjne opierają na danych wewnętrznych, gromadzonych i przechowywanych 
w bazach danych SI organizacji. Dane te są wykorzystywane do planowania działań 
organizacji, przetwarzane i raportowane wg standardowych zaleceń, a ich wizualizacja 
ma postać tabel/wykresów. Czasami menedżerowie tych organizacji nie mają dostępu do 
niezbędnych i aktualnych danych. Nie zawsze obowiązują ujednolicone procedury prze-
twarzania danych i ich archiwizowania. Analizą danych zajmuje się kadra menedżerska. 
Nie wszystkie dane są przetwarzane i archiwizowane z wykorzystaniem IT. Do analizy 
danych wykorzystywany jest głównie arkusz kalkulacyjny.

• Na poziomie 3. modelu DMMM znajdują się organizacje, które dane wewnętrzne gro-
madzą i przechowują w bazach danych SI organizacji i wykorzystują do planowania 
oraz organizowania działań. Dane wewnętrzne porównywane są z danymi o podmio-
tach podobnych w otoczeniu organizacji. Zdarzają się sytuacje, że menedżerowie nie 
zawsze mają dostęp do aktualnych danych. W organizacji są zdefiniowane role i obo-
wiązki użytkowników, określające zasady wykorzystywania danych. Do analizy danych 
wykorzystywane jest oprogramowanie dedykowane, opracowane na zlecenie przez firmę 
zewnętrzną, dostosowane do wymagań i potrzeb organizacji; oprogramowanie zakupione 
z półki, opracowane przez firmę zewnętrzną i nieuwzględniające wszystkich wymagań 
i potrzeb organizacji, pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów, oraz systemy 
raportowania i wizualizacji danych.

• Na poziomie 4. modelu DMMM znajdują się organizacje, które plany, polityki i instrukcje 
operacyjne opracowują na podstawie informacji pochodzących z wnętrza i z otoczenia 
organizacji. Ponadto informacje te są wykorzystywane do planowania, organizowania 
i kontrolowania działań organizacji. Ma miejsce wizualizacja danych wewnętrznych 
w postaci tabel/wykresów. Dane wewnętrzne porównywane są z danymi o podmiotach 
podobnych w otoczeniu organizacji. Stosowane są analizy typu co…, jeśli…. Raporty 
są sporządzane na żądanie i dość często. W organizacji zawsze jest dostęp do wszystkich 
niezbędnych i aktualnych danych. Obowiązują ujednolicone procedury przetwarzania 
danych i ich archiwizowania z wykorzystaniem IT. Do analizy danych wykorzystywane 
są systemy raportowania i wizualizacji danych z wielu źródeł.

• Na poziomie 5. modelu DMMM znajdują się organizacje, które plany, polityki i instruk-
cje operacyjne opracowują na podstawie informacji z wnętrza, z otoczenia organizacji 
i na bazie doświadczenia. Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowa-
nie i kontrola, realizowane są na podstawie danych gromadzonych i przechowywanych 
w bazach danych SI organizacji oraz takich, które pochodzą z kontaktów petentów z orga-
nizacją przez Internet. Źródłem danych są też portale społecznościowe. Różnego rodzaju 
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operacje analityczne wykonywane są na danych dla wsparcia procesu decyzyjnego. Ana-
lizą danych zajmuje analityk. Wykorzystywane są systemy raportowania i wizualizacji 
danych z wielu źródeł i systemy do analizy danych internetowych.
Relację liczby organizacji reprezentujących cechy determinujące przynależność organizacji 

do poszczególnych poziomów w modelu dojrzałości zarządzania danymi przedstawia zapis:

Poziom 2. > Poziom 4. > Poziom 3. > Poziom 1. > Poziom 5.

Podsumowując, można stwierdzić, że najwięcej jest organizacji sklasyfikowanych na pozio-
mie 2., a najmniej na poziomie 5. Oznacza to, że organizacje trzeciego sektora GN w Pol-
sce uznają dane jako krytyczny zasób, ale w procesach podejmowania decyzji nie korzystają 
z danych pochodzących z różnych źródeł, nie analizują danych i nie wykorzystują nowocze-
snych narzędzi IT. Stąd hipoteza przyjęta na początku artykułu, że „Organizacje trzeciego 
sektora gospodarki narodowej w Polsce w sposób zoptymalizowany zarządzają danymi nie-
zbędnymi do realizacji procesów decyzyjnych, tzn. osiągnęły najwyższy – 5. poziom dojrza-
łości w modelu zarządzania danymi” została zweryfikowana negatywnie.

Ze względu na to, że rola organizacji tego sektora w usługach społecznych i w tworzeniu 
kapitału społecznego rośnie, konieczne będzie wykorzystywanie danych do monitorowa-
nia i oceny realizacji zadań i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Ocena doj-
rzałości organizacji w zarządzaniu danymi pozwala zidentyfikować luki i daje wytyczne do 
poprawy istniejącego stanu. W celu podniesienia poziomu dojrzałości konieczne jest zwięk-
szenie wykorzystania danych zewnętrznych w opracowywaniu planów, polityk i instrukcji 
operacyjnych, opracowanie procedur przetwarzania danych i ich archiwizacji, umożliwie-
nie zainteresowanym bieżącego dostępu do wszystkich pożądanych danych o działalności 
organizacji. Bez wprowadzenia zmian w stylu zarządzania, wzrostu świadomości o korzy-
ściach zarządzania danymi oraz szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania narzędzi IT 
do zarządzania danymi itp. nie będzie to możliwe.

6. Podsumowanie

Od wielu lat badacze koncentrują uwagę na zarządzaniu wiedzą w organizacjach nale-
żących do sektora publicznego i prywatnego. Brakuje takich badań w stosunku do organiza-
cji trzeciego sektora. Przedstawiony model, badanie i jego wyniki są próbą wyeliminowania 
tej luki badawczej. Są rezultatem studiów literaturowych i badań empirycznych nad zarzą-
dzaniem danymi, które stanowią podstawę wiedzy. Wiedza to synergia efektów wniosko-
wania z danych i informacji oraz doświadczenia wykorzystywanych do realizacji procesów 
i osiągania zamierzonych celów. W niniejszym artykule środowisko akademickie i praktycy 
mogą znaleźć odpowiedzi na dwa ważne pytania: Jakie cechy opisują dojrzałość organizacji 
na poszczególnych poziomach modelu DMMM? Na czym należy skoncentrować działania, 
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aby przejść na kolejny poziom dojrzałości w zarządzaniu danymi w realizacji procesów decy-
zyjnych? Zaproponowane cechy, determinujące przynależność organizacji do poszczególnych 
poziomów w modelu DMMM dla organizacji trzeciego sektora GN w województwie śląskim 
w Polsce, stanowią dobrą podstawę do dalszych badań i prac empirycznych, prowadzonych 
w pozostałych organizacjach tego sektora, województwach, a także innych krajach. Naukowcy 
mogą wykorzystać do badania i doskonalić zaproponowaną metodologię. Praktycy mogą 
wykorzystać wyniki badań, dokonać oceny dojrzałości własnej organizacji do zarządzania 
danymi, podjąć działania zaradcze i doprowadzić do optymalizacji procesów podejmowania 
decyzji w zarządzaniu organizacją.
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Data Management Maturity of Third Sector Organisations 
in the Polish Economy in Decision Making

Summary

Nowadays, managing an organisation and decision making cannot do without high quality data and 
information. There are a number of good practices and principles which help in acquiring and using 
data and information but not all organisations follow them. This article focuses on third sector organ-
isations in the Polish economy. It aims at assessing their maturity in data management in decision-
making processes.

Keywords: decision-making process, third sector of domestic economy, DMMM, data management 
maturity model
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Empowerment jako innowacyjne narzędzie 
zarządzania w instytucjach publicznych

Streszczenie

Empowerment jest metodą wdrażania takich systemów zarządzania, które przyczyniają się do dobro-
stanu pracownika, a co za tym idzie – całej instytucji. W artykule są analizowane uwarunkowania wdra-
żania empowermentu do instytucji publicznej. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy. Jego celem jest 
ukazanie, jak zjawisko empowermentu może przyczynić się do zmiany paradygmatu zarządzania in-
stytucją publiczną. W niniejszym artykule analizowany jest zakres znaczeniowy tego pojęcia, ukazany 
kontekst wdrożeniowy rozwiązań o charakterze empowermentu, a także możliwe zastosowania w tak 
szczególnej rzeczywistości zawodowej, jaką jest obszar służb publicznych. Na tej podstawie można po-
szukiwać wątków do dalszych badań naukowych.

Słowa kluczowe: empowerment, instytucje publiczne, zarządzanie
Kody klasyfikaji JEL: L2, L3, M5

1. Wprowadzenie

Instytucje publiczne charakteryzuje dość specyficzna sytuacja w odniesieniu do zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. Otóż z jednej strony pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa, 
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gwarantowane przez profil zatrudnienia (tzw. etatyzacja), z drugiej ta pewność nie prze-
kłada się zawsze na rozwój pracownika (a co za tym idzie i całej instytucji), prowadząc do 
monotonii, ukrytego niezadowolenia, które nie może zostać wyrażone z powodu deficytów 
w komunikacji międzyludzkiej po obydwu stronach relacji przełożony–pracownik, działa-
nia w określonych granicach, często postawy odcinającej od zadań i projektów, tzw. spycho-
logii („to nie leży w moich kompetencjach”, „mój dział się tym nie zajmuje”, „ja się na tym 
nie znam”), postawy przetrwania w pracy, często wypalenia, utraty motywacji i poczucia 
bezsensu tego, co się robi.

Zdając sobie sprawę z takiej sytuacji, pracodawcy coraz częściej poszukują rozwiązań, 
które mają wprowadzić ożywienie w ich zespołach pracowniczych, przywrócić motywa-
cję, spowodować odzyskanie sensu działań, co powinno się przekładać na jakość i efektyw-
ność pracy danej instytucji. Szczególnie mocno taka potrzeba ujawnia się w instytucjach 
publicznych, funkcjonujących na podstawie budżetu centralnego lub budżetu samorzą-
dowego. Instytucje działające w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, 
kultury, sportu, bezpieczeństwa i innych, związanych z szeroko pojętą polityką społeczną, 
są niezwykle podatne na skostnienie i zamrożenie potencjału rozwojowego z jednej prostej 
przyczyny. Nie są one nastawione na zysk, nie mają jednego właściciela, jednej osoby za nie 
odpowiedzialnej. Traktowane są jako dobro wspólne, jako własność wszystkich, więc skoro 
wszystkich to – w świadomości potocznej – niczyje. Rozmywa się w nich odpowiedzialność 
za jakość świadczonych usług, zgodnie z opisem rozmytej odpowiedzialności, jakiej doko-
nał jeden ze współczesnych socjologów Z. Bauman1. Pisze on o przeobrażeniach instytucji 
społecznych (w sensie socjologicznym), które przez dług czas odgrywały rolę fundamentów 
skutecznie podtrzymujących funkcjonujący porządek świata społecznego. Jednakże w epoce 
nowożytności i ponowoczesności przestały mieć jednoznaczne granice funkcjonowania. Stały 
się rozmyte, ambiwalentne, niedookreślone, zatarte. Instytucje, które przez setki lat były 
opoką dla społecznych norm i wartości, w obecnej epoce cechuje względność, zależność od 
różnorodnych czynników, a to wprost prowadzi do płynnej („rozmytej”) odpowiedzialno-
ści – za swoją pracę, za relacje interpersonalne, społeczne, za kierunek rozwoju, za efektyw-
ność i w końcu za sens podejmowanych działań. Bauman pokazuje to na przykładzie takich 
instytucji, jak państwo czy rodzina, ale też sięga do przykładów związanych z przedsiębior-
stwami i instytucjami publicznymi.

W trosce o przełamanie sytuacji patowej w funkcjonowaniu instytucji publicznych należy 
sięgnąć do modeli działania, wypracowywanych i stosowanych w przedsiębiorstwach pry-
watnych, ale też po koncepcje tworzone przez obserwatorów i teoretyków życia społecznego. 
Jednym z takich podejść jest koncepcja empowermentu, która daje szansę na zupełną zmianę 
myślenia o zarządzaniu instytucją publiczną.

1 Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012; Z. Bauman, Płynna nowo-
czesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
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Celem artykułu jest ukazanie, jak zjawisko empowermentu może przyczynić się do 
zmiany paradygmatu zarządzania instytucją publiczną. W niniejszym artykule analizowany 
jest zakres znaczeniowy tego pojęcia, ukazany kontekst wdrożeniowy rozwiązań o charak-
terze empowermentu, a także wskazane możliwe zastosowania w tak szczególnej rzeczywi-
stości zawodowej, jaką jest obszar służb publicznych. Tezą badawczą niniejszych rozważań 
jest przekonanie o tym, że empowerment jest z jednej strony innowacyjnym instrumentem 
zarządzania, wdrażanym w obszarze służb publicznych, z drugiej natomiast może być inno-
wacyjnym instrumentem zarządzania w ogóle.

2. Empowerment – próba określenia znaczenia

Empowerment jest terminem anglojęzycznym, dla którego w języku polskim nie ma 
jednoznacznego tłumaczenia, co zostało już wspomniane powyżej. Polscy badacze pojęcia 
empowerment, związani głównie z naukami społecznymi, tłumaczą go jako umacnianie, 
dodawanie sił, wzmacnianie kompetencji i możliwości rozwojowych, wyposażanie w upra-
wienia, upodmiotowienie, emancypację, budzenie sił ludzkich, wzmocnienie. Pojawiają się 
również głosy za formą „upełnomocnienie”. Ta ostatnia formuła, pomimo dość dziwnego 
brzmienia, najpełniej uwypukla sens tego słowa, pozostawiając jego charakter dobrowolnego 
i wewnętrznego wyboru podmiotu co do działań zmierzających do odzyskania sił i mocy2. 
W źródłosłowie znajduje się angielski termin power, oznaczający moc, władzę, siłę, upraw-
nienie, zdolność, energię. Niejednoznaczne tłumaczenia samego słowa power, powodują nie-
jednoznaczność tłumaczeń dla terminu empowerment. W niniejszym tekście pozostawiono 
oryginalny termin empowerment, aby nie zubażać go poprzez wybór jednego tłumaczenia 
z pominięciem innych. Autorce zależało, żeby wskazać na dość uniwersalny charakter tego 
terminu, pozwalając sobie na jego spolszczenie w deklinacji. Na gruncie nauk społecznych, 
a co za tym idzie koncepcji zarządzania w obszarze służb społecznych, wszystkie, wskazane 
wcześniej, możliwe tłumaczenia mają cechę ukierunkowująca tę „moc” na wsparcie osób, 
grup, a nawet całych społeczności, które tej mocy są pozbawione, mają ograniczony dostęp 
do swoich praw i uprawnień, możliwości, dóbr i usług. Często też zajmują słabszą pozycję 
w jakiejś hierarchii społecznej – w strukturze, grupie, zespole, instytucji itp. Jak zatem widać, 
znaczenie terminu empowerment jest bardzo szerokie i uniwersalne. Niewątpliwie też jest 

2 Por. M. Gray, S. A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012, s. 9; J. Szmagalski, Praca środowiskowa a praca socjalna w Zjednoczonym Królestwie, CAL, 
Warszawa 2011, s. 176; B. DuBois, K. K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. 1, Wydawnictwo Śląsk, 
Katowice 1999, s. 139–141; M. Gawęcka, Koncepcja empowerment jako alternatywny paradygmat pracy socjalnej, 
w: Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja, red. J. Brągiel, P. Sikora, Uniwer-
sytet Opolski, Opole 2004; A. Gulczyńska, Koncepcja upełnomocnienia (empowerment) młodzieży z sąsiedztw 
społecznie niejednorodnych, w: Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, red. A. Gul-
czyńska, M. Granosik, CRZL, Warszawa 2014.
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pojęciem o zabarwieniu pozytywnym, gdyż przekazuje się władzę, moc, uprawienia tym, 
którzy ich zostali pozbawieni.

Empowerment jest również definiowany w najrozmaitszy sposób, jeśli chodzi o jego 
charakter istotowy. Szczegółowe analizy różnych definicji empowermentu przeanalizowała 
M. Dankiewicz3. Można o nim myśleć jako o strategii czy technice zarządzania, koncepcji, 
idei, filozofii działania, metodzie zarządzania, zjawisku organizacyjnym, procesie, zespole 
działań i praktyk menedżerskich, a także sposobie porządkowania więzi społecznych4. Jak 
zatem widać, empowerment ma swoje zakorzenienie w różnych dziedzinach społecznych. 
W polskiej literaturze tematycznej pojawia się w kontekście pracy socjalnej, nauk politycznych, 
nauk o zarządzaniu, a ostatnio również w kontekście psychologicznym5. Podobne aspekty 
empowermentu wyróżnia M. Bugdol, który pisze o czterech płaszczyznach realizacji tej kon-
cepcji: organizacyjnej, pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej6.

W naukach społecznych empowerment stanowi przeciwieństwo dla bezsilności i sta-
nowi zarazem proces dochodzenia do określonego stanu upełnomocnienia oraz sam ten 
stan, czyli cel dążenia działań o charakterze wzmocnieniowym. Tym ostatecznym celem 
jest uzyskanie siły (mocy), która sprawia, że osoby, grupy, instytucje lub społeczności mogą 
zabiegać o wzmocnienie. W warstwie procesualnej empowerment oznacza uzyskanie zdol-
ności do samodzielnego zabiegania o realizację swoich potrzeb, wykorzystywanie własnych 
sił, zasobów, uprawnień, aby poprawiać swoją słabą sytuację, wynikającą z niesprawiedli-
wego podziału dóbr, z ograniczeń w dostępie do świadczeń, z systemowego wykluczenia. 
Ważne, że to osłabienie nie jest wynikiem własnych decyzji czy uwarunkowań, lecz wynika 
z krzywdzenia przez system lub ze strony innych jednostek czy grup. Empowerment może 
dotyczyć zarówno jednostek, grup, jak i całych społeczności. W wymiarze indywidualnym 
ma na celu wzmocnienie jednostki, tak żeby mogła odzyskać panowanie nad własnym życiem 
i samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby. Z kolei w wymiarze strukturalnym dotyczy on 
usuwania barier i ograniczeń, które odcinają pewne grupy od dostępu do dóbr i możliwości. 
Celem jest takie uzdolnienie tych grup, żeby poprzez odbudowanie swojego statusu stały się 
pełnoprawnymi członkami danej struktury społecznej, w pełni wykorzystującej swoje moż-
liwości i uprawnienia.

3 M. Dankiewicz, Empowerment w organizacji, czyli siła w pracownikach w: Empowerment, czyli dodawanie 
siły w praktyce psychologicznej, red. A. Hennel-Brzozowska, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016.

4 Por. R. Szarfenberg, Empowerment – krótkie wprowadzenie (wersja 2.0), http://rszarf.ips.uw.edu.pl/, dostęp 
20.11.2017; J. M.  Moczydłowska, Empowerment –  upodmiotowienie we wspólnocie, „Ekonomika i  Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2013, nr 11 s. 15–23.

5 Należy zaznaczyć, że w polskiej literaturze tematycznej pojęcie empowerment powoli zaczyna istnieć jako 
przedmiot analiz, w  związku z  czym jest mało pozycji polskich autorów, w  całości poświęconych zagadnie-
niu empowermentu. Głównie jest on analizowany w artykułach naukowych. Więcej na temat empowermentu 
w literaturze przedmiotu w języku polskim por. Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, 
red. A. Hennel-Brzozowska, Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, Kraków 2016; Empowerment w pracy…, 
op.cit; A. Karwacki, M. Rymsza, B. Gąciarz, T. Kaźmierczak, B. Skrzypczak, Niezatrudnieniowe wymiary aktywi-
zacji: w stronę modelu empowerment?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

6 M. Bugdol, Wartości organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 42–73.
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Empowerment uznaje się za strategię profilaktyki społecznej, którą można stosować 
w trzech obszarach7:
1) społeczeństwa – empowerment jest rozumiany w tym obszarze jako wzmocnienie par-

tycypacji obywateli w demokratycznym sprawowaniu władzy;
2) społeczności i grup celowych – empowerment jest wtedy procesem i zjawiskiem wzajem-

nych oddziaływań jednostek i grup, wpływając na polepszenie ich miejsca w układzie 
wpływów w środowisku;

3) jednostki – empowerment może być rozumiany w tym obszarze jako rozwijanie indy-
widualnego poczucia kontroli i wpływu na środowisko.
W niniejszym artykule połączona zostanie perspektywa pracy socjalnej oraz teorii zarzą-

dzania. Rozumienie empowermentu w pracy socjalnej stanowi bowiem inspirację do myślenia 
o innowacyjnym zarządzaniu w tak specyficznym środowisku zawodowym, jakim są insty-
tucje z obszaru bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Analizując uwarunkowania instytucji publicznych, na wstępie należy zaznaczyć, że 
na potrzeby niniejszego tekstu zostanie użyta definicja empowermentu autorstwa G. M. Spre-
itzera, która uznaje empowerment jako „nadawanie osobistego znaczenia wykonywanej 
pracy i przekonanie o jej wartości (meaning), znajomość własnych kompetencji, przekona-
nie o zdolności do wykonywania swojej pracy i poczucie własnej skuteczności (competence), 
samostanowienie, czyli przekonanie o możliwości dokonywania samodzielnych wyborów 
(self-determination) oraz poczucie posiadania wpływu na strategiczne, administracyjne 
i operacyjne wyniki swojej pracy (impact)”8. Wybrana definicja łączy elementy organiza-
cyjne z aspektem psychologicznym, niezwykle istotnym w skutecznym wdrażaniu modelu 
empowermentu, szczególnie w instytucji publicznej.

Z perspektywy kadry zarządzającej empowerment oznacza stworzenie swoim pracow-
nikom takich warunków, w których będą oni czuli się zachęceni do zaangażowania w pro-
ces podejmowania decyzji, a co za tym idzie również bardziej samodzielnego wykonywania 
zadań, począwszy od pomysłu aż do oceny ich realizacji. Przez to pracownicy będą mieli 
większy wpływ na wykonywaną pracę, co z kolei będzie przekładać się na ich samoocenę, 
rozwój kompetencji, kreatywność i motywację.

Koncepcja empowermentu dotyczy:
• zachęcania pracowników do większej aktywności,
• angażowania ich w przejmowanie odpowiedzialności za doskonalenie metod wykony-

wania zadań,
• upoważniania ich do podejmowania ważniejszych decyzji bez udziału przełożonych.

7 J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna, Wydawnictwo Akademickie Żak, War-
szawa 1996.

8 G. M. Spreitzer, Psychological Empowerment in the Workplace. Dimensions, Measurement and Validation, 
„Academy of Management Journal” 1995, no. 38 (5), s. 1442–1465.
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Dzieje się to na podstawie trzech kluczowych zasad9:
1) dzielenia się z każdym pracownikiem dokładnymi informacjami,
2) tworzenia autonomii poprzez ustalanie granic,
3) zastępowania hierarchicznego myślenia zespołami autonomicznymi.

Poprzez angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących instytucji 
zwiększa się zakres ich odpowiedzialności, przez co mają większą świadomość kosztów, decy-
dują o ich minimalizacji w zakresie swojej własnej pracy. Jeśli utożsamiają się z instytucją, 
to rośnie ich poczucie przynależności, ale też sprawczość i kooperatywność. W ten sposób 
pracownicy zyskują swoje uprawnienia, odnosząc korzyści zawodowe i osobiste. Tak posta-
wione przed metodą empowermentu zadanie poszerza dotychczasowe rozumienie środowi-
ska pracy. Nowe cechy tego środowiska, które kształtem przypomina strukturę społeczną, 
posiadającą więzi, normy, wartości, charakteryzuje B. Rzeźnik, określając pożądane właści-
wości upełnomocnionej społeczności zawodowej. Cechują ją10:
• wizja – uwspólnione wyobrażenie na temat realizacji celów organizacji, niedoprecyzo-

wujące jednak sposobów ich osiągania;
• partnerstwo – w relacjach przełożony–podwładny, gdzie hierarchiczność jest podporząd-

kowana współdziałaniu;
• odpowiedzialność – przypisanie jej do osoby realizującej zadanie, niezależnie od jej 

pozycji w hierarchii instytucji, przy jednoczesnej otwartości na współpracę, współdzia-
łanie i wsparcie;

• samokontrola – pracownik sprawuje kontrolę nad własnymi sposobami osiągania celu 
oraz efektywnością osiągania celów, przy pełnym dostępie do zasobów i informacji;

• zaufanie – w przeciwieństwie do kontroli stanowi podstawę relacji pomiędzy podwład-
nymi i przełożonymi oraz w zespołach pomiędzy współpracownikami;

• przywództwo – zmiana pozycji kadry zarządzającej z kontrolera na wspierającego swo-
jego podwładnego; przełożony może być doradcą, coachem, mentorem, trenerem, super-
wizorem, ale bez narzucania rozwiązań, tylko przez wspieranie pomysłów podwładnego; 
władza oparta na autorytecie a nie na kontroli, postawa zaangażowania – pracownicy 
odpowiednio zmotywowani realizują cele instytucji, poprzez wspieranie współpracow-
ników, budowanie dobrego klimatu organizacyjnego, chęć działania dla dobra instytucji;

• właściwy osąd – prawo do indywidualnej oceny sytuacji, bez narzucania jednorodnych 
odpowiedzi, samoocena jako podstawa dla działania;

• klimat innowacyjności – wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów i kreatywności 
pracowników;

• swoboda przepływu informacji oraz wiedzy w obrębie mikrostruktur danej instytucji.

 9 K. Blanchard, J. P. Carlos, A. Randolph, Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników, Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2012, s. 101.

10 B. Rzeźnik, Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwie, „Prace i Mate-
riały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3/2, s. 349.
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Powyższy opis zachęca do wdrażania empowermentu w każdej organizacji, gdyż opis 
docelowego środowiska zawodowego powoduje, że większość pracowników nastawionych 
na własny rozwój zawodowy chciałoby mieć takie warunki pracy. Czy jednak jest to możliwe 
do zrealizowania w instytucji publicznej, która różni się pod wieloma względami od innych 
typów organizacji i przedsiębiorstw?

3. Empowerment w instytucji publicznej

Jak już zostało wspomniane we wstępie do niniejszego artykułu, instytucje publiczne 
cechuje dość specyficzna sytuacja związana z nastawieniem do pracy oraz z jej efektywno-
ścią. Ma to dość silny związek z pojęciem odpowiedzialności, która w przypadku pracow-
ników instytucji publicznych jest przez nich samych redukowana do minimum. Wynika 
to zapewne z hierarchicznych relacji przełożony–podwładny, z profilu zarządzania kontro-
lującego, etatowego sposobu zatrudniania, przeliczanego na godziny pracy oraz z konfliktu 
pomiędzy bezpieczeństwem zatrudnienia w instytucjach finansowanych centralnie wraz ze 
wszystkimi wynikającymi z tego przywilejami, któremu towarzyszy lęk przed utratą zatrud-
nienia. Można to zjawisko określić syndromem „ciepłej posadki”. Gdyby szukać określenia 
sposobu zarządzania instytucją publiczną to, korzystając z istniejących systematyzacji, można 
by określić go mianem autokratycznego bądź dyrektywnego11.

Klasyfikacja stylów zarządzania jest związana wprost z opisem nastawień do pracy, 
wypracowanych przez D. Mc Gregora oraz W. G. Quchiego, znanych jako „teoria X i Y” oraz 
„teoria Z”. Pierwszy z przywołanych autorów podkreśla istnienie dwóch różnych nastawień 
do pracy. Podejście pierwsze, określane mianem X, zawiera naturalną niechęć do wykony-
wania zadań zawodowych, a co za tym idzie – opór przed zmianami, które wdrażają prze-
łożeni. Osobom o tym typie praca kojarzy się z działaniem nieprzyjemnym, obciążającym, 
stąd źródłem motywacji dla nich będą przede wszystkim profity materialne. To pociąga za 
sobą również autokratyczny styl zarządzania, w którym kontrola i nadzór będą odgrywać 
główną rolę w relacji przełożony–pracownik.

Z kolei podejście Y opiera się na nieustannej chęci pracownika do rozwoju i kreatyw-
nego wykonywania zadań. Osoby prezentujące takie podejście do pracy zdają sobie sprawę, 
że zarówno zmiany, jak i konflikty są nieodłączną cechą rozwoju instytucji, w której pracują. 
W większym stopniu niż osoby X są otwarte na zmiany. Mają też wyższy poziom motywacji 
wewnętrznej, co w efekcie powoduje, że potrzebują bardziej miękkiego stylu zarządzania, 
jakim jest styl demokratyczny, gdzie rola przełożonego sprowadzona jest do korekty wyko-
nywania zadań w związku z głównymi celami i wartościami instytucji. W tym podejściu 

11 B. Kożusznik, Style kierowania. Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 1985; S. Mika, Psychologia społeczna, wyd. 4, PWN, Warszawa 1987; W. Kieżun, Sprawne 
zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 322–333.
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pracownicy mają możliwość samodzielnego decydowania i wprowadzania innowacyjnych 
pomysłów, wygenerowanych przez nich samych, w życie instytucji.

Jeśli pracownicy przejawiają chęć współdecydowania i współuczestniczenia w proce-
sie wypracowywania rozwiązań, a także jeśli przejawiają wysoki stopień samodzielności, 
to można wykorzystywać styl liberalny do zarządzania nimi w pracy.

Drugi ze wspominanych autorów, W. G. Ouchi, zaproponował jako uzupełnienie wspo-
mnianych koncepcji „teorię Z”. Zgodnie z nią uznaje się, że im bardziej pracownicy zostaną 
zaangażowani w proces wprowadzania zmian w instytucji, tym jest większa szansa na powo-
dzenie tego procesu. Autor ilustruje to przykładami z krajów Dalekiego Wchodu, takich jak 
Chiny, Japonia, Tajwan czy Singapur12.

W potocznym rozumieniu model, który realizują instytucje publiczne, można określić 
mianem „zachowawczego” albo „czynnikoludzkiego”. Jeśli bowiem jakiś świadomy system 
zarządzania w ogóle istnieje, to w bardzo dużym zakresie instytucje publiczne są zarządzane 
przez osoby przy uwzględnieniu tzw. czynnika ludzkiego. Oznacza to, że sposób delegowa-
nia zadań, rozliczania tych zadań, dobór kadry i wsparcie jej rozwoju, a także sposób oceny 
pracowników zależy od sympatii i antypatii, celów partykularnych poszczególnych pracow-
ników, a także jest związany z koalicjami istniejącymi w instytucji. Celem systemu zarządza-
nia jest utrzymanie status quo, pomimo częstego deklarowania chęci podnoszenia jakości 
usług. Do tego dochodzi jeszcze określona postawa wobec odbiorcy usług, tzw. klienta, który 
w systemie „czynnikoludzkim” pełni funkcję podrzędną względem samej instytucji. Jego 
zdanie nie ma realnego wpływu na jakość usług, a ewentualne błędy w działaniu instytucji 
są rozmywane (używając pojęć baumanowskich) i nikt wprost nie jest za nie odpowiedzialny.

W takiej rzeczywistości wdrożenie zarządzania opartego na empowermencie jest nie lada 
wyzwaniem. Przede wszystkim polega ono na przemianie percepcji pracownika w oczach 
kierownika i na odwrót. Empowerment można potraktować jako całkowitą zmianę perspek-
tywy, wyście poza kategorie sympatii i antypatii, interesów jednostek czy poparcia i sprzeciwu. 
Polega on na uwolnieniu wiedzy, doświadczenia, kompetencji, motywacji, wartości, pragnień, 
aspiracji, zaangażowania pracownika przez przełożonego i przez innych pracowników, w celu 
osiągnięcia zaskakujących pozytywnych wyników w pracy zawodowej. Potrzebne jest do tego 
uznanie, że pracownik posiada swoje talenty, jest samodzielny i kreatywny oraz że można 
mu zaufać. Jak widać, jest to postawa, która w ogóle nie jest brana pod uwagę w „czynniko-
ludzkim” sposobie zarządzania.

Wdrożenie modelu empowermentu wymaga przemiany w sposobie percepcji samej 
pracy przez wszystkie strony ją wykonujące – pracowników i ich przełożonych. Poza tym 
potrzebna jest chęć zaangażowania się, co może być trudne do wprowadzenia w zespołach 
wypalonych lub w przypadku osób niezmotywowanych do pracy. Ze strony kierownictwa 

12 D. Waters, Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydawnictwo WNT, War-
szawa 1995, s. 97–99.
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oczekuje się zmniejszenia chęci do kontroli. Kontrolowanie powinno przesunąć się w stronę 
zaufania. Ten wymóg wydaje się być główną barierą wprowadzania „polityki umacniania”.

Należy podkreślić, że model empowermentu we wstępnej fazie wdrażania może nastrę-
czać problemy, związane głównie z trudnościami w zaangażowaniu się w samą zmianę, ze 
względu na naturalną skłonność człowieka do lęku prze nieznanym. Mogą wystąpić trudno-
ści w nakłonieniu kadry kierowniczej do przeformułowania swojego stylu zarządzania, a co 
za tym idzie również przełamania oporu pracowników przed innym niż dotychczas sposo-
bem współpracy z przełożonymi. Empowerment bowiem oznacza pewną niezależność, jeśli 
chodzi o sposób realizacji zadań, odpowiedzialność za przebieg i efekt własnego działania, 
a także sprawny przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu oraz pomiędzy zespo-
łami. Informacja staje się w tym modelu narzędziem do realizacji celu pracy, a nie celu osoby.

Proponowane przez autorkę niniejszego artykułu warunki, które powinny zostać speł-
nione, aby ułatwić pracę metodą empowermentu, to:
• zmiana w relacjach podwładny–przełożony,
• określenie i zapewnienie dostępu do zasobów – ludzkich, materialnych, rzeczowych, wie-

dzy, informacyjnych, organizacyjnych i in.,
• opieranie się na celach – określanie ich, realizacja i ocena ich osiągania,
• praca w zespołach zadaniowych,
• praca na podstawie wybranej metodyki projektów,
• wsparcie szkoleniowe dla pracowników w zakresie rozpoznanych potrzeb,
• monitorowanie i ewaluowanie procesu wdrażania metody empowerment.

Podstawą we wdrażaniu metody empowermentu jest wzbudzenie motywacji do tej zmiany 
w pracownikach instytucji. Jeśli zostaną oni zapoznani z nowymi zasadami, to będą umieli 
je zastosować, a przełożeni będą w stanie zmienić sposób myślenia o kierowaniu zespołami 
ludzkimi. Wtedy z powodzeniem można myśleć o prowadzeniu polityki upełnomocnienio-
wej. Do tego wdrożenia powinny zachęcić, opracowane przez autorkę niniejszego artykułu, 
oczekiwane korzyści w postaci:
• rozwoju umiejętności komunikowania się między innymi osobami w zespole,
• wzrostu poziomu kreatywność w pracownikach i w zespołach pracowniczych,
• wzrostu poziomu motywacji do pracy,
• zdecydowanie większego poczucia przynależności do zespołu,
• wyższej samooceny pracowników ze względu na zwiększony zakres odpowiedzialności,
• poczucia pewności siebie, związanego z osiągnięciem wcześniej niemożliwych do osią-

gnięcia celów,
• przyrostu poczucia sensu wykonywanych zadań, co jest szczególnie istotne w instytu-

cjach publicznych.
Poza korzyściami należy zdawać sobie sprawę z istniejących zagrożeń dla wdrażania tego 

modelu. Po pierwsze, kadra zarządzająca przejawia często opór przed zwiększeniem zakresu 
autonomii pracowników z obawy przed utratą całkowitej kontroli i przez to porażki w osią-
ganiu zakładanych celów. Dodatkowo przełożeni w instytucjach publicznych rzadko kiedy 
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działają niezachowawczo, co wzbudza niechęć do działań operacyjnych (z wyjątkiem służb 
publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo). Kadra zarządzająca albo działa przy cał-
kowitym braku zaufania, albo też przy nadmiernym zaufaniu do swoich podwładnych. To 
drugie często jest związane z niskimi kompetencjami merytorycznymi odnośnie do danego 
obszaru działania i ze sposobem obsadzania stanowisk kierowniczych w instytucjach publicz-
nych. To rodzi kolejny lęk – przed utratą stanowiska, który z kolei popycha kierownictwo do 
raczej autokratycznych niż demokratycznych stylów zarządzania.

Z kolei pracownicy w instytucjach publicznych obawiają się większej autonomii ze względu 
na podejrzenie o konkurencyjność wobec przełożonych. Często też są niedowartościowani 
zawodowo, ze względu na to, że nie wykorzystują wszystkich swoich kompetencji i atutów, 
więc obawiają się, że nie poradzą sobie z wdrożeniem innowacyjnego sposobu zarządzania, 
bo mają za małe doświadczenie i kompetencje. Często też pracują w sposób zachowawczy, 
„od 8.00 do 16.00” i nie chcą większej odpowiedzialności, gdyż to spowoduje konieczność ich 
większego zaangażowania. Szczególnie w instytucjach publicznych łatwo podporządkowują 
się przełożonym, są przeciążeni pracą, zajmują się wieloma różnymi drobnymi sprawami, 
a zakres ich obowiązków poszerza się, ujmując po baumanowsku, w płynny sposób i bez 
granic. W końcu większa samodzielność pociąga za sobą konieczność pracy w warunkach 
zwiększonej odpowiedzialności, którą chętnie, jak pokazuje Bauman, pracownicy odsuwają 
od siebie i nie uwzględniają jej w swoich zadaniach zawodowych.

Dodatkowo wdrażanie empowermentu jest kosztowne. Z jednej strony chodzi o koszty 
szkoleń, ewentualnego coachingu, superwizji i innego wsparcia merytorycznego. Z drugiej 
strony trzeba również uwzględnić napięcia w zespole pracowniczym, koszty błędów po stro-
nie pracowników i przełożonych, negatywny odbiór tych błędów przez odbiorców usług 
instytucji, rotacje kadry i koszty ewentualnych dalszych rekrutacji. Co więcej, problemy 
z wdrożeniem mogą stworzyć niepotrzebne koszty społeczne, takie jak konflikty, obniżenie 
jakości świadczonych usług, zły klimat w instytucji, utrata autorytetu przełożonych, postawy 
zachowawcze i napięciowe pracowników. Dlatego nie jest to zwykła modyfikacja organiza-
cyjna, ale koncepcja, która powinna być uwzględniania w planie strategii rozwoju instytucji 
i to w dodatku w perspektywie długofalowej i planowej. Jeśli instytucja zdecyduje się na wdro-
żenie tej metodologii, to jedynie z zamiarem perspektywy długoterminowej.

Powyżej była mowa o korzyściach dla pracowników, dzięki którym mogą oni nie tylko 
przeżywać świadomy rozwój zawodowy, lecz także uzyskiwać wzmocnienie swojej osoby 
w kontekście osobistym, a najlepiej w zintegrowaniu tych dwóch aspektów. Natomiast 
należy również zauważyć, jakie są zyski dla kadry kierowniczej. Zarządzający instytucjami 
publicznymi są narażeni na duży stres, często pojawia się potrzeba pracy ponad wymiar 
zakontraktowanych godzin i w nietypowych porach. Zamazują się granice między życiem 
zawodowym a osobistym. Kierownicy muszą pełnić funkcje reprezentacyjne i jednocześnie 
pilnować przebiegu realizacji zadań wewnątrz instytucji. Jeśli przełożeni decydują się na styl 
autorytarny, to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie starczy im czasu, sił i zdrowia, żeby 
realizować inne ważne dla instytucji funkcje, takie jak na przykład planowanie strategiczne. 
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Stąd mogą się brać częste postawy zachowawcze kadry kierowniczej. Dodatkowo osoby 
zarządzające w omawianej koncepcji pracy marnują swój potencjał. Pomijają własny rozwój 
zawodowy, a także długofalowy rozwój instytucji. Polega on na doskonaleniu jakości usług 
i wypracowywaniu strategii, związanych ze zmieniającymi się warunkami funkcjonowania, 
z informacjami zwrotnymi od usługobiorców, w uwarunkowaniami prawnymi itp. Kadra 
kierownicza powinna mieć przestrzeń w pracy na zarządzanie innowacjami i nieustanną 
analizę zewnętrznych uwarunkowań. Dlatego ważne jest, żeby wybrane zadania zawodowe 
przekazywać pracownikom, zyskując w ten sposób przestrzeń na13:
• wypracowanie skutecznych strategii rozwoju instytucji;
• nawiązywanie współpracy z partnerami z danego obszaru;
• budowanie sieci współpracy, odciążającej pracowników własnej instytucji;
• wspieranie pracowników poprzez zmianę relacji, w tym doradztwo, określanie potrzeb 

szkoleniowych, ustalanie ścieżek rozwoju kariery, motywowanie;
• tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań;
• zarządzanie relacjami z usługobiorcami;
• samorozwój i wzmacnianie swoich kompetencji – merytorycznych i zarządczych.

Ogólnie rzecz biorąc, wprowadzenie modelu empowermentu przynosi korzyści wielostronne:
• dla instytucji, która w pełni może wykorzystać zasoby pracowników;
• dla przełożonych, którzy mogą współpracować zamiast kontrolować; negocjować zamiast 

nakazywać; dyskutować zamiast narzucać;
• dla podwładnych, którzy mogą w pełni realizować się zawodowo, myśleć o swoim roz-

woju i planować ścieżki kariery zawodowej, a także w pełni korzystać ze swoich talen-
tów, bez poczucia, że je marnują.
Poprzez empowerment powinno się również osiągnąć naczelny cel każdej instytucji 

publicznej, a mianowicie zadowolenie jej klientów, wzmocnienie ich poczucia bezpieczeń-
stwa, przekonanie o tym, że dana instytucja działa na rzecz dobra odbiorcy jej usług, a nie 
jej samej.

Należy pamiętać, że empowerment jest ściśle związany z czynnikami humanistycznymi, 
które polegają na ciągłej niedookreśloności natury pewnych zjawisk, związanych z człowie-
kiem w procesie rozwoju. Zatem do wdrażania tej koncepcji należy również podchodzić 
elastycznie i podążać za potrzebami danej instytucji oraz zespołu pracowniczego, gdyż od 
celów instytucji i jakości jej funkcjonowania zależeć będzie sposób przeobrażania metody 
zarządzania. Empowerment nie dostarcza gotowych uniwersalnych narzędzi do uzyskania 
zakładanych i opisywanych powyżej efektów, przydatne zatem będzie wykorzystanie narzę-
dzi zarządzania jakością.

Co jest potrzebne do wdrożenia empowermentu w instytucji publicznej? Mówiąc bardzo 
hasłowo, począwszy od najmniej do najbardziej ogólnych uwarunkowań, należy wskazać na:

13 Systematyzacja opracowana przez autorkę artykułu, na  podstawie doświadczeń organizowania pomocy 
społecznej.
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• stworzenie poczucia bezpieczeństwa,
• chęci,
• wiedzę,
• gotowość do myślenia i działania projektowego,
• właściwy dobór kadr,
• uświadomienie i uwewnętrznienie celów instytucji – misyjność,
• uwspólnianie wartości.

Powyższe przesłanki są w gestii kadry zarządzającej, podobnie jak kolejny warunek, jakim 
jest poszerzanie autonomii pracowników, określane przez teoretyków koncepcji empower-
mentu w zarządzaniu jako „proces wzmacniania poczucia sprawczości wśród członków orga-
nizacji poprzez zidentyfikowanie warunków sprzyjających bezsilności (powerlessness) oraz 
ich usuwanie przez formalne praktyki organizacyjne oraz nieformalne techniki informo-
wania o sprawczości”14. Zatem nie jest to do końca delegowanie ani zarządzanie partycypa-
cyjne, raczej wzmacnianie pracowników tam, gdzie znajdują się w słabszej pozycji względem 
innych pracowników lub przełożonego, oczywiście przy realizacji celów instytucji. W jakich 
okolicznościach można odważyć się na takie wzmacnianie pracowników? Otóż wtedy, gdy 
interes partykularny osoby jest podporządkowany celom instytucji, a klimat organizacyjny 
sprzyja partnerskim relacjom i umożliwia współpracę ludzi, którzy różnią się między sobą, 
ale jest to ich zasób, a nie słabość.

4. Podsumowanie

Empowerment tworzy szansę na zweryfikowanie kompetencji, zaangażowania i gotowo-
ści do realizacji misji instytucji przez jej pracowników, co może doprowadzić na wczesnym 
etapie wdrażania do rotacji kadry. Jednakże w długofalowej perspektywie pozwala na taki 
dobór pracowników instytucji, którzy będą realizowali wspólne cele i wartości.

Uzupełnienie empowermentu o strategię zarządzania przez wartości może okazać się 
doskonałym połączeniem i przyczynić do skuteczniejszego zarządzania daną instytucją. 
Pracownicy, którzy dostrzegą nie tylko cele i swoje zaangażowanie na rzecz realizacji tych 
celów, lecz także utożsamią wartości przyświecające instytucji z własnymi, staną się niezwy-
kle efektywni i zbudują spójny obraz instytucji15.

Pewną trudność może stanowić też brak twardych wskaźników oceny efektywności. Można 
jedynie sprawdzać takie kryteria, jak zadowolenie usługobiorców i samoocena pracowników. 
Jest to zarazem wyzwanie, ale też zasób instytucji publicznych, które z założenia powinny 
koncentrować się na dobru swoich usługobiorców, co jest trudno wyrażalne w twardych 

14 J. A. Conger, R. N. Kanungo, The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, „The Academy of 
Management Review” 1988, vol. 13, nr 3, s. 474.

15 Por. M. Krajewska-Nieckarz, Rola wartości w zarządzaniu organizacją, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 11, 
s. 213–228.
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danych, ale jednocześnie niezwykle zbieżne z ideą samego empowermentu. Wszakże kon-
cepcja ta narodziła się z ujmowania instytucji jako czegoś więcej niż tylko zbiorowości ludzi, 
gotowych do wykonania jakiegoś zadania. Jak twierdzi E. Gobillot instytucja to wspólnota 
szukająca możliwości współtworzenia wartości16. Zadaniem osób zarządzających instytucją 
jest zatem takie nią zarządzanie, żeby w pracownikach pojawiło się poczucie przynależno-
ści do wspólnoty zawodowej, która wzmacnia ich potrzebę samorealizacji, system wartości 
oraz zapewnia poczucie godności.

Szansą na efektywne zarządzanie instytucją publiczną na podstawie empowermentu jest 
również jej stabilność organizacyjna, czasami określana mianem trwałości. Instytucje z racji 
swoich celów nie rynkowych a raczej pomocowych mają zapewnioną trwałość istnienia, co 
w zdecydowanej mierze pozwala na zaplanowanie wdrażania empowermentu w tempie przy-
stosowanym do danej instytucji, bez obawy o jej likwidację, upadek, bankructwo czy przeję-
cie. Oczywiście instytucje publiczne są czasami przeobrażane, ale zarówno cele, jak i skład 
kadrowy nie ulega w tych procesach wielkim zmianom.

Pytanie tylko, czy kadra zarządzająca instytucjami publicznymi jest na tyle zaangażo-
wana w cele realizowane przez instytucje, że zdecyduje się na podjęcie tak dużego ryzyka 
i wysiłku, jakim jest odwrócenie logiki zarządzania instytucja publiczną. Jest to bowiem pro-
ces ryzykowny, może być oceniony jako zbyt innowacyjny w świetle logiki instytucji publicz-
nej, której trwałość jest wartością nadrzędną.

Na koniec należy zaznaczyć, że koncepcja empowermentu jest postulatem, który jest dobrze 
opisany w obcojęzycznej literaturze przedmiotu. Natomiast żadne ze znanych autorce arty-
kułu opracowań nie zawiera danych, które wskazywałyby na skalę nieefektywnego zarządza-
nia instytucją publiczną, co powodowałoby potrzebę zmiany dotychczasowego paradygmatu 
zarządzania. Dane takie mogłyby być zebrane wyłącznie za pomocą badań eksperymental-
nych, które sprawdziłyby skuteczność bądź nieskuteczność podjętych metod zarządzania. 
W związku z tym empowerment należy oceniać nie przez pryzmat jego skuteczności tylko 
założeń i aksjomatów.
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Empowerment as an Innovative Management 
Tool in Public Sector Organisations

Summary

Empowerment is a method involved in the implementation of management systems that contribute 
to employees and organisations’ wellbeing. The paper examines conditions for empowerment imple-
mentation into a public sector institution. It is an epistemological effort. Its goal is to demonstrate how 
empowerment may contribute to changes in the governance paradigm in a public sector organisation. 
The paper investigates into the meaning of the term, the implementation context of empowerment 
approach, and shows potential applications in a very specific professional reality of public administra-
tion. It also provides solid foundations for further research.

Keywords: empowerment, public institutions, governance
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istotnych zalet wprowadzenia usługi faktoringowej 
na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Problem zatorów płatniczych jest dziś częstym powodem 
upadłości przedsiębiorstw. Antidotum na tego rodzaju kłopoty finansowe może być między innymi 
faktoring, który definiowany jest jako narzędzie wspierające zarządzanie należnościami. Aktualnie po-
pularność tej usługi wzrasta zarówno w kraju, jak i na świecie, o czym świadczy rosnąca wartość fakto-
ringu oraz liczba faktorów w kraju i na świecie. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na wdrożenie 
faktoringu pomimo występujących kosztów. W niniejszym opracowaniu autorzy opisują faktoring jako 
skuteczne narzędzie zarządzania należnościami, co oznacza absolutną terminowość wpłat za sprzedane 
towary bądź usługi. Dzięki faktoringowi podmiot gospodarczy jest stale wypłacalny i nie ma problemów 
z regulowaniem swych zobowiązań, tym samym może skoncentrować się na swojej podstawowej działal-
ności. Przykładem przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na skorzystanie z usługi faktoringowej, jest 
zaprezentowana spółka XYZ z polskiego rynku mediów. Na podstawie opisu sytuacji przed wprowadze-
niem oraz po wprowadzeniu faktoringu autorzy dokonali oceny przydatności tej usługi w aspekcie za-
rządzania należnościami. Jako metodę badawczą przyjęto studia literaturowe oraz studium przypadku.

Słowa kluczowe: faktoring, zarządzanie należnościami, finansowanie działalności, płynność finansowa
Kod klasyfikacji JEL: G32
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1. Wprowadzenie

O prosperity przedsiębiorstwa decyduje wysoka sprzedaż, ugruntowana pozycja ryn-
kowa, ale przede wszystkim płynność finansowa. Często solą w oku przedsiębiorcy są nie-
odzyskane w terminie należności, które uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań. 
Taka sytuacja prowadzi do zatorów płatniczych, które w przyszłości mogą doprowadzić nawet 
do bankructwa. Według Europejskiego Raportu Płatności 2017 w Polsce średni okres płatno-
ści wynikający z umów w sektorze B2B wynosi 25 dni, ale realnie przedsiębiorcy otrzymują 
płatność po 32 dniach. Głównymi konsekwencjami opóźnionych płatności są dodatkowe 
koszty z tytułu odsetek dla państwa, utrata dochodów, brak płynności, zagrożenie istnie-
nia bądź ograniczenia rozwoju firmy, zwolnienia pracowników i niezatrudnianie nowych. 
Sytuacja wygląda dużo gorzej w segmencie MSP, gdzie aż 81% podmiotów zmaga się z zato-
rami płatniczymi, a co szósta firma co miesiąc walczy o przeżycie. Przedsiębiorstwa te mają 
zbyt słabą pozycję rynkową, by dyktować warunki swoim odbiorcom. Z kolei ustawodawca, 
proponując jakiekolwiek rozwiązania systemowe, nie rozwiązuje w sposób kompleksowy 
problemu zatorów płatniczych. W praktyce gospodarczej istnieje szeroka oferta narzędzi 
finansowych, które w pewnym stopniu pomagają w zarządzaniu należnościami. Przykła-
dem takiego narzędzia jest faktoring, który cieszy się coraz większym uznaniem wśród pol-
skich przedsiębiorców.

Celem artykułu jest opis konsekwencji wprowadzenia faktoringu na przykładzie kon-
kretnego przedsiębiorstwa. Omówiony przypadek pokazuje istotne zalety faktoringu w kwe-
stii zarządzania należnościami, czego dowodem mogą być m.in. zaprezentowane wyniki 
finansowe tegoż przedsiębiorstwa. Autorzy charakteryzują faktoring jako skuteczne narzę-
dzie zarządzania należnościami, o czym świadczy terminowość wpłat. W pierwszej części 
artykułu autorzy opisują i wyjaśniają istotę faktoringu. Druga część dotyczy rozwoju usług 
faktoringowych w Polsce i na świecie. W części trzeciej autorzy charakteryzują przedsiębior-
stwo, które zostało objęte badaniem. Część czwarta zawiera analizę porównawczą wyników 
finansowych badanego przedsiębiorstwa przed i po wprowadzeniu usługi faktoringowej.

2. Istota faktoringu

Faktoring stanowi jedną z form, obok kredytu bankowego, zarządzania należnościami 
w przedsiębiorstwie. Podstawą faktoringu jest przeniesienie wierzytelności wynikających 
z transakcji kupna-sprzedaży na faktora, który z kolei ściąga należności od dłużnika, tym 
samym finansuje wierzyciela i przejmuje ryzyko braku spłaty. W Polsce najczęściej przyj-
muje się, że faktoring to usługa nabycia przez faktora bezspornej i krótkoterminowej należ-
ności od faktoranta przed terminem jej wymagalności, pomniejszonej o opłatę za tę usługę 
na rzecz faktora bez przejęcia ryzyka nieotrzymania zapłaty lub z przejęciem takiego ryzyka. 
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Kreczmańska-Gigol1 zwraca szczególną uwagę, że usługa faktoringowa nie sprowadza się 
wyłącznie do przelewu należności. Faktoring ma charakter wielofunkcyjny i obejmuje, 
oprócz finansowania przedsiębiorcy, również przejmowanie ryzyka niewypłacalności dłuż-
nika, prowadzenie rozliczeń należności, inkaso należności i windykację. Usługa faktorin-
gowa wymaga obecności trzech podmiotów: faktoranta, faktora i dłużnika2. Faktorantem 
jest dostawca produktów, towarów lub usług. Faktor definiowany jest jako nabywca wierzy-
telności, najczęściej jest to wyspecjalizowany podmiot finansowy oferujący usługi faktorin-
gowe. Trzeci podmiot – dłużnik, czyli odbiorca towaru lub usługi zobowiązany z tytułu ich 
nabycia do uiszczenia faktorantowi świadczenia pieniężnego. Występujące współzależności 
pomiędzy podmiotami faktoringu zostały przedstawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Podmioty uczestniczące w usłudze faktoringowej

umowa faktoringowa + kopia faktury

Faktor

monitoring płatności

płatmość

Podmioty
faktoringu

Dłużnik

Faktorant

dostawa towaru lub usługi +
faktura

Źródło: opracowanie własne.

Warto podkreślić, że pomimo wyróżnionych trzech podmiotów, umowa jest zawie-
rana wyłącznie między dwoma stronami, tj. faktorem i faktorantem. Do umowy dochodzi 
w momencie, gdy faktorant decyduje się na sprzedaż wierzytelności faktorowi przed upły-
wem terminu płatności, a faktor godzi się ją kupić za określoną opłatą.

Główną zaletą faktoringu jest możliwość aktywnego zarządzania należnościami. W kon-
sekwencji następuje poprawa płynności finansowej, zmniejsza się ryzyko występowania 
zatorów płatniczych, co przyspiesza rotację środków pieniężnych, poprzez konwersję zamro-
żonego kapitału w gotówkę. Usługi faktoringowe oznaczają wiele korzyści i zalet, zwłaszcza 
dla faktoranta, do których zaliczyć można3:

1 K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami 
handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013, s. 17.

2 R. Patterson, M. Wejer-Kudełko, Keeping the Cash Flowing – the Principles and Practice of Modern Trade 
Credit Management in Poland’s Market Economy, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 351.

3 J. Rubik, Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” nr 668, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41, s. 476; A. Bagieńska, Faktoring 
jako niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, w: Problemy gospodarowania w dobie globaliza-
cji, red. M. Kunasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 9; A. Dulian, Faktoring jako 
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• poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów,
• zmniejszenie liczby wierzytelności przeterminowanych,
• szybszy wpływ środków pieniężnych za zrealizowaną sprzedaż,
• ochronę przed niewypłacalnością dłużnika,
• obniżenie kosztów związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego,
• obniżenie kosztów stałych poprzez powierzenie obsługi zarządzania wierzytelnościami 

faktorowi,
• obniżenie kosztów z tytułu windykacji należności i strat na należnościach poprzez doko-

nanie przez firmę faktoringową weryfikacji portfela odbiorców,
• minimum formalności w porównaniu z kredytem bankowym,
• zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych,
• zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku dostawców przez przedstawienie atrakcyj-

niejszej oferty, m.in. dłuższych terminów płatności,
• uzyskanie dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów,
• zmniejszenie udziału kapitału własnego firmy w finansowaniu należności.

Faktoring to również pewne mankamenty, do których zalicza się m.in.4:
• koszty usługi faktoringowej,
• zmiana sposobu rozliczania z kontrahentami,
• osłabienie relacji między dostawcą a odbiorcą (pojawia się trzeci podmiot – faktor),
• sposób obsługiwania kontrahentów może mieć wpływ na reputację faktora, a co za tym 

idzie na poziom przyszłych przychodów ze sprzedaży,
• przeszkolenie osób zajmujących się obsługą faktoringu,
• faktoring staje się mało opłacalny przy pojedynczych transakcjach.

Według J. Grzywacza5 funkcje faktoringu można podzielić na trzy główne kategorie: 
administracyjną, finansowania i przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika. W ramach 
funkcji administracyjnej należy wyszczególnić: badanie wiarygodności dłużnika, prowa-
dzenie rozliczeń z dłużnikami i faktorem oraz monitoring rozliczeń. Do funkcji finansowa-
nia zalicza się przekazanie przez faktora faktorantowi gotówki w zamian za przejmowanie 
długu oraz dodatkowe kredytowanie faktoranta. Ostatnia funkcja faktoringu polega na peł-
nym lub częściowym przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużnika w zależności od zdefinio-
wanej w umowie formy faktoringu.

instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt” 2005, nr 1, s. 79; Popeanga V., 
Popescu M., Financing Working Capital, „Annals of the University of Petrosani, Economics” 2002, 2, s. 156–157.

4 D. Nowak, W. Przybylski, Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębior-
stwie – studiu przypadku, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 1, (85), s. 145–146; M. Sierpińska, 
D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 196.

5 J. Grzywacz, Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki 
Ekonomiczne” 2014, t. XIX, s. 29.
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Na rynku dostępne są następujące rodzaje faktoringu6: właściwy (pełny lub bez regresu), 
niewłaściwy (niepełny lub z regresem) oraz mieszany. Faktoring właściwy charakteryzuje się 
przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora bez możliwości odzyskania prze-
lanych już faktorantowi środków pieniężnych. Oznacza to, że w momencie zaakceptowania 
przez faktora faktur, faktor nie ma on możliwości ubiegać się o zwrot przelanych wierzytel-
ności z tytułu niewypłacalności dłużnika. Ten rodzaj faktoringu szczególnie polecany jest 
przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność gospodarczą. Z kolei fakto-
ring niewłaściwy cechuje się tym, że ryzyko niewypłacalności dłużnika przejmuje faktorant, 
który jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej wcześniej płatności, a tym samym będzie zmu-
szony sam przeprowadzić proces windykacji należności. Faktoringiem niewłaściwym zain-
teresowani są przede wszystkim przedsiębiorcy dobrze znający swoich odbiorców oraz tacy, 
którzy mogą sobie pozwolić na przejęcie części ryzyka. Ostatni rodzaj faktoringu, mieszany 
zawiera w sobie elementy faktoringu właściwego i niewłaściwego, co oznacza, że faktor może 
przenieść ryzyko niewypłacalności na faktoranta jedynie do określonej w umowie kwoty.

W praktyce gospodarczej wyróżnia się również faktoring jawny i tajny. W faktoringu 
jawnym dłużnik zostaje poinformowany o zawartej umowie między faktorem a faktoran-
tem, jednocześnie otrzymując numer rachunku bankowego faktora, na który ma dokonywać 
przelewów za zakupione towary bądź usługi. Z kolei w faktoringu tajnym dłużnik nie otrzy-
muje informacji o zawartej umowie między faktorem a faktorantem, a tym samym dokonuje 
wpłat na rachunek bankowy dostawcy, czyli faktoranta. Natomiast faktorant jest zobowiązany 
niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez dłużnika, przelać kwotę na konto faktora. Ta 
forma faktoringu jest zarezerwowana dla faktoringu niepełnego i najczęściej dotyczy dłuż-
ników, których cechuje dobra kondycja finansowa.

3. Rozwój usług faktoringowych w Polsce i na świecie

Na świecie pierwsze usługi faktoringowe pojawiły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej w wiekach XVIII i XIX, skąd później dotarły między innymi do Europy7. Według 
danych Polskiego Związku Faktorów faktoring cieszy się największą popularnością właśnie 
na Starym Kontynencie, gdzie ponad 67% wierzytelności powierzonych jest instytucjom fakto-
ringowym8. Najmniejszy odsetek zawieranych umów faktoringowych odnotowano na Bliskim 
Wschodzie. Wartość faktoringu na świecie w latach 2015 i 2016 zaprezentowano w tabeli 1.

6 I. Benea, F. Duma, Financing with Receivables: Factoring, Securitization and Collateral, „Finance – Chal-
lenges of the Future” 2013, vol. 1, iss. 15, s. 83; D. Czerwińska-Kayzer, A. Bieniasz, Faktoring jako źródło finan-
sowania działalności bieżącej przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki 
Żywnościowej” 2008, s. 87–88.

7 K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring…, op.cit., s. 15.
8 http://faktoring.pl/faktoring-na-swiecie/, dostęp 13.02.2018.
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Tabela 1. Udział faktoringu na świecie

Kontynent
Wartość faktoringu w 2015 r.

(w mld euro) 
Wartość faktoringu w 2016 r.

(w mld euro) 
Udział
(w %) 

Afryka 18 721 20 393 0,86

Azja i Pacyfik 596 633 555 550 23,38

Europa 1 557 052 1 592 974 67,05

Bliski Wschód 8 028 7 583 0,32

Ameryka Południowa 100 530 95 072 4

Ameryka Północna 86 826 104 396 4,39

Razem 2 367 790 2 375 967

Źródło: Polski Związek Faktorów, Faktoring na świecie, http://faktoring.pl/faktoring-na-swiecie/

W krajach europejskich najczęściej umowy faktoringowe zawierane są w Wielkiej Brytanii 
(377 mld euro), Francji (248 mld euro), Niemczech (209 mld euro), we Włoszech (190 mld euro) 
i Hiszpanii (115 mld euro). W Polsce rynek usług faktoringowych zaczął rozwijać się od 
1990 r., a pierwszą instytucją oferującą ten rodzaj narzędzia zarządzania należnościami był 
Bank Gospodarstwa Krajowego9. W Polsce dla rynku usług faktoringowych niezwykle istot-
nym momentem okazał się rok 2008. Wyraźna zmiana została przedstawiona na rysunku 2, 
gdzie zobrazowano wartość faktoringu do PKB na świecie i w Polsce.

Rysunek 2. Relacja wartości faktoringu do wartości PKB na świecie i w Polsce
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Źródło: World Bank, Total factoring value to GDP (%), http://datamarket.com/data/set/47dx/total-factoring-volume-to-gdp 
#!ds=47dx!73c9=1q.b&display=line

9 M. Czyż, Faktoring jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, w: Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości 
w regionach, red. B. Filipiak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2011, nr 38, s. 71.
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Na podstawie danych zawartych na rysunku 2 należy stwierdzić, że momentem przeło-
mowym okazał się 2008 r., który był odpowiedzią na restrykcyjne warunki kredytowe ofe-
rowane przez banki. Od tego momentu rola faktoringu w Polsce wyraźnie wzrosła, a dla 
przedsiębiorców okazała się alternatywą dla oferowanych usług bankowych.

Obecnie zainteresowanie faktoringiem cieszy się coraz większą popularnością, a świadczy 
o tym zarówno wartość wierzytelności objętych faktoringiem, liczba faktorantów, jak i liczba 
podmiotów prowadzących działalność faktoringową. W tabeli 2 przedstawiono rosnącą war-
tość wierzytelności objętych usługą faktoringową w latach 2015 i 2016 wśród banków i przed-
siębiorstw niebankowych.

Tabela 2. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku w latach 2015 i 2016

Wyszczególnienie

Ogółem
Faktoringowe przedsiębiorstwa 

niebankowe
Działalność faktoringowa 

w bankach

w mln zł

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Faktoring krajowy, w tym: 145 348 168 711 86 178 107 224 59 171 61 488

z regresem 59 212 65 706 34 608 41 937 24 603 23 768

bez regresu 79 007 89 350 47 479 56 556 31 528 32 793

Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2016 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/pod-
mioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-
-w-2016-roku,2,12.html

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w Polsce większą wartość osiągają umowy 
faktoringowe bez regresu, a ich wartość w 2016 r. wzrosła w porównaniu z rokiem 2015. 
Co więcej, większą popularnością wśród faktorantów cieszą się wyspecjalizowane jed-
nostki faktoringowe w porównaniu z bankami. O popularności faktoringu krajowego 
w Polsce świadczy również rosnąca liczba przedsiębiorstw korzystających z tej usługi, 
ujęta w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba faktorantów korzystających w ciągu roku z faktoringu w latach 2015 i 2016

Wyszczególnienie
Ogółem

Faktoringowe przedsiębiorstwa 
niebankowe

Działalność faktoringowa 
w bankach

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Faktoring krajowy, w tym: 11 383 13 762 7 473 9 190 3 910 4 572

z regresem 7 487 7 125 5 022 4 656 2 465 2 469

bez regresu 2 284 2 639 1 043 1 321 1 241 1 318

Źródło: jak pod tab. 2.

Z powyższych danych wynika, że liczba przedsiębiorstw korzystających z usług fakto-
ringowych wzrosła z 11 383 do 13 762. Ponadto, przedsiębiorcy bardziej ufają faktoringowi 
z regresem, co może oznaczać, że faktoringiem obejmują wyłącznie przedsiębiorstwa o dobrej 
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dyscyplinie płatniczej, co z kolei powoduje, że ryzyko niewypłacalności praktycznie nie ist-
nieje. Również liczba podmiotów prowadzących działalność faktoringową rośnie, co zostało 
przedstawione na rysunku 3.

Rysunek 3. Liczba podmiotów prowadzących działalność faktoringową w latach 2013–2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2016, 2015, 2014, 2013, GUS 
Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, Warszawa 2017, 2016, 2015, 2014.

Według powyższych danych zdecydowana większość podmiotów oferujących usługi 
faktoringowe w Polsce to przedsiębiorstwa niebankowe, które stanowią ok. 60% ogółu firm 
faktoringowych. Pozostała część to banki, które oprócz swojej podstawowej działalności ofe-
rują usługę faktoringową.

4. Specyfika działalności przedsiębiorstwa XYZ SA

Przedsiębiorstwo XYZ SA działa na rynku mediów i telewizji internetowej od 1992 r. 
wyłącznie na terenie Polski. Jest rozpoznawalną marką, a jej obroty obecnie sięgają ponad 
1,5 mld zł rocznie. Jego głównymi dostawcami są renomowane przedsiębiorstwa krajowe 
i zagraniczne, produkujące filmy, programy rozrywkowe, programy sportowe i publicystykę. 
Dostawcy krajowi zaopatrują przedsiębiorstwo XYZ SA w programy rozrywkowe, publicy-
styczne oraz sportowe. Od dostawców zagranicznych przedsiębiorstwo nabywa głównie filmy 
oraz wydarzenia sportowe. Przedsiębiorstwo produkuje również własne programy, takie jak: 
audycje informacyjne oraz publicystyczne. Od jakości, a przede wszystkim od tego, czy dany 
film, program lub audycja trafią w gusta odbiorców, zależy oglądalność, co w konsekwencji 
przekłada się na ilość reklamodawców i wpływy pieniężne z reklam emitowanych podczas 
tych programów. W ciągu 25 lat przedsiębiorstwo wyrobiło sobie dobrą markę na rynku, jest 
rozpoznawalne i ma ofertę bardzo ciekawą dla widza.
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Przedsiębiorstwo XYZ przykłada szczególną uwagę do wyników badania oglądalno-
ści, które świadczą o atrakcyjności wyemitowanego programu. Ma to decydujący wpływ 
przy ustalaniu oferty cenowej za emitowane reklamy. Główna grupa docelowa na polskim 
rynku mediów to osoby z przedziału 16–49 lat. Należy podkreślić, iż obecnie ważną grupę 
odbiorców stanowią pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatkowie, którzy w wyniku polityczno-
-gospodarczych przemian w Polsce na przełomie lat 80. i 90. są coraz atrakcyjniejszą grupą 
dla reklamodawców. Przedsiębiorstwo XYZ przygotowuje schemat programu telewizyjnego, 
tzw. ramówki, w taki sposób, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, a tym samym 
osiągnąć jak najwyższe wskaźniki oglądalności. Trudność polega na sezonowości ramówek, 
która dotyczy dwóch okresów: wiosny i jesieni. W zależności od poziomu oglądalności część 
ramówek jest kontynuowana przez następne sezony bądź jest usuwana z emisji. Warto zazna-
czyć, iż filmy stanowią zaledwie niewielką część emisji, natomiast publicystyka i informa-
cja to 100% produkcji własnej. Jeśli chodzi o pozostałe dwa okresy, zima i lato, ze względu 
na niską oglądalność emitowane są wyłącznie powtórki, a z nowości programy typu talk 
show, kabarety i teleturnieje.

Tak wysoki stopień sezonowości ma bezpośredni wpływ na zróżnicowanie wielkości 
osiąganych przychodów. Sezony charakteryzujące się wysoką oglądalnością to miesiące 
wiosenne i jesienne, natomiast sezon niskiej oglądalności to okres letni i zimowy. Wydawać 
by się mogło, że szczególnie zima powinna być okresem bardzo dochodowym dla branży 
medialnej, ponieważ charakteryzuje się krótkim dniem, zmniejszoną aktywnością odbior-
ców i większą chęcią przebywania w domu. Nic bardziej mylnego. Po szczycie reklamowym, 
który następuje po 26 grudnia, oglądalność po 1 stycznia znacząco spada. Przez kolejne dwa 
miesiące aż do marca przedsiębiorstwo XYZ nie osiąga już dochodowego poziomu oglądalno-
ści. Jedynie wielkie wydarzenia sportowe typu mistrzostwa świata lub Europy albo olimpiady 
zimowe potrafią obudzić odbiorcę z letargu. Jednak tego typu imprezy są bardzo kosztowne 
dla emitentów i z reguły pokazywane przez nadawców publicznych (warunek w kontrakcie 
np. 100 godzin tygodniowo w kanałach obejmujących cały kraj).

Przedsiębiorstwo, aby cokolwiek wyemitować, musi stworzyć produkcję we własnym 
zakresie lub zakupić ją od firmy zewnętrznej. W przypadku produkcji krajowej, w momen-
cie emisji 60% kosztów jest już uregulowana. Natomiast w przypadku kontraktów zagranicz-
nych większość wyemitowanych produkcji jest opłacona w 100% już przed emisją. Produkcja 
zagraniczna pozyskiwana jest od renomowanych światowych producentów, z którymi przed-
siębiorstwo XYZ współpracuje od wielu lat.

Zakup produkcji krajowej lub zagranicznej o wysokiej oglądalności to klucz do osiągnięcia 
założonych wyników finansowych. Oczywiście dotyczy to również produkcji własnej. Dla-
tego też przedsiębiorstwo stale inwestuje w specjalistów od zakupów programów i produkcji.

Przedsiębiorstwo większość swoich przychodów otrzymuje od reklamodawców (domy 
mediowe). Do największych odbiorców przedsiębiorstwa XYZ zaliczają się: Starcom, Media-
com, Dom Mediowy Mec, ZenithOptimedia, Mindshare, Havas, OMD, Vizeum i Carat.
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Głównym problemem odbiorców przedsiębiorstwa XYZ jest nieterminowe regulowa-
nie płatności. Faktury z 30-dniowym terminem płatności realizowane są zwykle od 30 do 
90 dni po terminie. Dostawcy swoje opóźnienia w płatnościach zwykle tłumaczą nieotrzy-
maniem płatności od swoich odbiorców. Niemniej jednak zaletą tej sytuacji jest to, że przed-
siębiorstwo XYZ zawsze otrzymuje zaległe płatności, choć ze wspomnianym opóźnieniem. 
Konsekwencją tego jest brak środków bieżących na opłacenie zarówno produkcji, jak i kon-
traktów wieloletnich.

5. Wprowadzenie faktoringu w XYZ SA

Decyzję o wprowadzeniu faktoringu zarząd podjął w IV kwartale 2015 r. ze względu na cią-
gle wydłużające się terminy płatności. Przedsiębiorstwo stało przed dylematem: czy będzie 
godzić się na długie terminy płatności, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zapo-
trzebowania na kapitał obrotowy, czy skorzysta z faktoringu, co przyspieszy spływ gotówki, 
a dodatkowo zabezpieczy należności. Wykorzystanie pierwszego lub drugiego wariantu wiąże 
się z poniesieniem przez przedsiębiorstwo pewnych kosztów, chociaż drugi wariant oprócz 
kosztu zabezpiecza spływ należności. Decyzja dotycząca wyboru faktoringu nie była jed-
noznaczna. Usługa ta nie była w owym czasie popularna, a dodatkowo miała opinię drogiej 
i skomplikowanej. Przy wyborze istotne jest rozróżnienie dwóch usług: kredytu obrotowego 
wynikającego z wariantu pierwszego oraz faktoringu wynikającego z wariantu drugiego. 
Celem kredytu obrotowego jest zwiększenie kapitału obrotowego, czego konsekwencją jest 
wzrost przychodów, bez zabezpieczenia należności krótkoterminowych. Z kolei faktoring jest 
narzędziem, który pomaga w zarządzaniu należnościami, zabezpiecza spłatę tych należności 
i ułatwia zarządzanie płynnością finansową. Ostatecznie przedsiębiorstwo XYZ zdecydo-
wało się na wybór drugiego wariantu i skorzystało z usługi faktoringu.

Przed wprowadzeniem usługi faktoringu przedsiębiorstwo miało problemy z otrzymy-
waniem płatności w terminie. Domy mediowe regulowały swoje zobowiązania, ale znacznie 
po terminie wymagalności. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo XYZ ze względu na wie-
loletnią współpracę oraz pozytywne relacje biznesowe nie obciążało domów mediowych 
odsetkami ustawowymi w obawie przed zerwaniem współpracy i przejściem do konku-
rencji. Stan należności przedsiębiorstwa XYZ przed wprowadzeniem usługi faktoringo-
wej ujęto w tabeli 4.

Z tabeli 4 wynika, że w 2015 r. tylko od 48 do 54% należności było regulowanych termi-
nowo. Reszta płatności wpływała w okresie od 30 do 180 dni po terminie zapadalności faktury. 
W wartościach były to kwoty od 164,75 do 212,48 mln zł. Jedna czwarta zaległych płatności 
wpływała na konto do 30 dni od wymaganego terminu płatności, ok. 10% należności wpły-
wało w okresie od 31–61 dni, 7–8% należności wpływało od 61 do 81 dni. W przypadku ramó-
wek wiosennej i jesiennej (kwartał I i III), a więc w okresie najwyższych wpływów, wskaźnik 
należności płatnych w terminie był niższy niż w ramówkach letniej i zimowej (kwartał II 
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i IV). Wynikało to z faktu, że dodatkowi klienci płacili znacznie gorzej niż stali, którzy byli 
związani z przedsiębiorstwem od wielu lat.

Tabela 4. Stan należności przedsiębiorstwa XYZ przed wprowadzeniem faktoringu w 2015 r.
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w tys zł 1–30 w % 31–61 w % 61–181 w % 181–360 w %
w tys. 

zł
w tys. 

zł
w % w %

I 300 000 70 200 23,40 29 800 9,93 21 400 7,13 13 850 4,62 135 250 164 750 45,08 54,92

II 410 000 110 450 26,94 45 300 11,05 32 350 7,89 24 700 6,02 212 800 197 200 51,90 48,10

III 320 000 73 400 22,94 32 800 10,25 22 400 7,00 17 800 5,56 146 400 173 600 45,75 54,25

IV 460 000 127 300 27,67 53 340 11,60 38 580 8,39 28 300 6,15 247 520 212 480 53,81 46,19

Suma 1 490 000 741 972

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa XYZ SA.

Do 2015 r. proces windykacji przeprowadzany był wewnątrz przedsiębiorstwa XYZ. Za 
ściąganie należności były odpowiedzialne osoby z działu księgowości i sprzedaży. Doce-
lowo było to 4 pracowników, których windykacja nie była głównym obowiązkiem, stąd też 
ich skuteczność była niewielka. Najczęściej zajmowały się one windykacją polubowną, która 
polegała na monitorowaniu płatności, wykonywaniu telefonów upominających oraz wysyła-
niu wezwań ponaglających do zapłaty. Windykacją przymusową, czyli sądowo-egzekucyjną, 
zajmował się już radca prawny ze spółki. Jak widać zatem, windykacją w przedsiębiorstwie 
zajmowało się minimum 5 osób, dla których nie było to jednak zajęcie główne i których sku-
teczność była niewielka.

Przedsiębiorstwo po wyborze w 2016 r. firmy faktoringowej (ING Commercial Finance S. A.) 
oraz po analizie różnego rodzaju faktoringu zdecydowało się na faktoring pełny (bez regresu). 
Ten rodzaj faktoringu polega na wykupie przez faktora wierzytelności handlowych oraz prze-
jęciu ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Do faktora należy egzekwowanie 
należności od dłużnika, tym samym jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów. 
W tym przypadku instytucja faktoringowa w swoim interesie dokonuje oceny wypłacalno-
ści dłużnika.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na ten rodzaj faktoringu, gdyż zna swoich kontrahen-
tów. Są to z reguły duże, ustabilizowane firmy o wysokim poziomie zdolności kredytowej. 
Od kontrahentów, z którymi przedsiębiorstwo dopiero rozpoczyna współpracę, wymagane 
jest zabezpieczenie na pierwsze 2 lata. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą formą 
faktoringu były koszty finansowania. W przypadku tak dobrych kontrahentów koszty fak-
toringu bez regresu były nieznacznie wyższe od kosztów faktoringu z regresem. Dodatkowo 
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przedsiębiorstwo nie musiało angażować swoich ludzi do obsługi procesu windykacyjnego. 
To zostało po stronie banku.

Przedsiębiorstwo od 2016 r. posiada w ING Commercial Finance S. A. linię faktoringową 
na kwotę 150 mln zł. Linia ta jest wykorzystywana w 80–100%. Zabezpieczeniem limitu 
jest weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku bieżącego. Należności przedsiębior-
stwa są ubezpieczone i faktor przejmuje obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z polisy. 
Maksymalny termin nabytych wierzytelności został ustalony pomiędzy bankiem a przed-
siębiorstwem na 120 dni, z możliwością przedłużenia spłaty o dodatkowe 30 dni. Odsetki 
od wykupionych wierzytelności wynoszą WIBOR 1M, (stawka na dzień 1 czerwca 2016 r. 
wyniosła 1,6%10), powiększone o marżę 1,3%; razem nominalny koszt wyniósł 2,9%. Dodat-
kowymi kosztami w faktoringu są: prowizja od przyznania limitu 0,15%, prowizja za prze-
jęcie ryzyka odpowiedzialności odbiorcy 0,15%, prowizja od nabytej wierzytelności, która 
związana jest z terminem wykupu i wynosi 0,2% w wypadku terminu do 60 dni, 0,3% do 
120 dni. Powyżej 120 dni prowizja od nabytej wierzytelności wzrasta do 0,45%. Zaliczka 
na wykup wierzytelności wynosi 100%.

Gotówka na rachunek przedsiębiorstwa wpływa w ciągu zaledwie kilku godzin od momentu 
przekazania faktur do procedury faktoringu. Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji środki, które 
wcześniej otrzymywało najwcześniej po 30 dniach. Co więcej, nie wymaga przekazywania 
tych czynności innym pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie; te usługi są zagwa-
rantowane przez faktora. Przedsiębiorstwo otrzymuje wcześniej gotówkę, czyli zwiększa ilość 
kapitału obrotowego. Kapitał ten służy między innymi: do regulowania bieżących płatności 
i generowania odsetek z tytułu zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Na dzień 
1 czerwca 2016 r. stopa WIBOR 1M wyniosła 1,4%11, w bankach komercyjnych, średnio 1,32%. 
Zatem całkowity koszt z tytułu wdrożenia usługi faktoringu, po uwzględnieniu kosztów oso-
bowych, szybszego wpływu gotówki oraz lokowania środków pieniężnych wyniósł ok. 1,4%. 
W wyniku wprowadzenia faktoringu przedsiębiorstwo znacznie poprawiło wskaźniki finan-
sowe, również te, które w szczególności leżą w zainteresowaniu rynków kapitałowych i mają 
wpływ na cenę pieniądza przy użyciu finansowania zewnętrznego.

Wdrożenie usługi faktoringu, oprócz wyżej wymienionych zalet, wprowadziło wiele 
udogodnień w przedsiębiorstwie. Po pierwsze, przedsiębiorstwo uzyskało możliwość otrzy-
mywania dodatkowych informacji o kontrahencie ze strony firmy faktoringowej, o pojawia-
jących się trudnościach finansowych. Przedsiębiorstwo XYZ w znacznym sposób poprawiło 
planowanie finansowe w wyniku ograniczenia stałych opóźnień w płatnościach. Faktoring 
umożliwił podpisanie kontraktów z odbiorcami, którzy żądali nieakceptowanych terminów 
płatności i z którymi współpraca była niemożliwa. Umowa faktoringowa jest tak skonstru-
owana, że jeżeli przedsiębiorstwo ma nadwyżki finansowe w danym momencie, nie daje fak-
tur do inkasa, obniża w tej sposób swoje koszty.

10 https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowearch/
11 Ibidem.
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Przedsiębiorstwo w pierwszym roku funkcjonowania umowy faktoringu aktywnie 
korzystało z tego instrumentu. W każdym kwartale, gdy uwzględni się sezonowość, war-
tość należności poddawanych faktoringowi wykazała tendencję wzrostową. Spowodowało 
to przyśpieszenie wpływu gotówki na konto i pozwoliło na bardziej efektywne zarządza-
nie tymi środkami. Wartość wierzytelności poddanych faktoringowi została przedstawiona 
na rysunku 4.

Rysunek 4. Wartość wierzytelności poddanych faktoringowi w 2016 r. (w mln zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa XYZ SA.

W ramach usługi faktoringu przedsiębiorstwo oddało portfel wierzytelności wyłącznie 
tych kontrahentów, którzy nie regulowali swoich zobowiązań terminowo. Pozostali kon-
trahenci nie zostali objęci tą usługą. Nie było większych sprzeciwów ze strony odbiorców 
faktur, kiedy przedsiębiorstwo poinformowało ich, że wierzytelności zostały podane pro-
cesowi faktoringu. Wartość należności po wprowadzeniu faktoringu w przedsiębiorstwie 
XYZ została ujęta w tabeli 5.

Po wprowadzeniu usługi faktoringu przedsiębiorstwo znacznie poprawiło ściągalność 
należności. Wartość przeterminowanych należności za I kwartał 2015 r. w stosunku do I kwar-
tału 2016 r. zmniejszyła się o 67,5 mln zł. W kolejnych kwartałach było to odpowiednio: II 
kwartał 95,7 mln zł, III kwartał 66,6 mln zł, IV kwartał 100,8 mln zł. W ujęciu procentowym 
terminowość regulowania należności zwiększyła się z 72,33–76,6% do 85–91%, w przedziale 
do 30 dni. W kolejnych przedziałach ściągalność należności poprawiała się nawet o ponad 
50%, II przedział 31–61 dni. W wyniku szybszego wpływu gotówki, przedsiębiorstwo nie 
musiało korzystać z kredytu obrotowego i miało więcej środków na prowadzenie własnej dzia-
łalności. Znacznie poprawiło to wskaźniki płynności oraz usprawniło zarządzanie gotówką.

Warto w tym przypadku również wspomnieć o problemach administracyjnych związa-
nych z wprowadzeniem faktoringu. W przypadku omawianego przedsiębiorstwa nie było 
ich za wiele. Faktoring nie okazał się usługą, która wymagała szczególnych umiejętności 
pracowników działu finansowego. System księgowy przedsiębiorstwa był na tyle sprawny 
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i wydolny, że pozwalał na eksport danych z faktury poddawanej procedurze oraz miał 
możliwość importu tych danych do programu faktoringowego. Prace dostosowawcze były 
po stronie działu IT przedsiębiorstwa i działu IT firmy faktoringowej. Dodatkowo system 
księgowy przedsiębiorstwa wspierany był w usłudze faktoringu poprzez system bankowości 
internetowej firmy faktoringowej. Pracownicy przedsiębiorstwa zostali przeszkoleni w zakre-
sie obsługi faktoringowej.

Tabela 5. Stan należności po wprowadzeniu faktoringu w 2016 r.
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1–30 w % 31–60 w % 61–180 w % 181–360 w %
w tys. 

zł
w tys. zł w % w %

I 310 000 30 400 9,81 13 200 4,26 14 500 4,68 9 650 3,11 67 750 242 250 21,85 78,15

II 418 000 60 780 14,54 24 000 5,74 18 760 4,49 13 560 3,24 117 100 300 900 28,01 71,99

III 333 000 35 460 10,65 18 520 5,56 14 630 4,39 11 230 3,37 79 840 253 160 23,98 76,02

IV 479 000 75 230 15,71 31 250 6,52 22 350 4,67 17 850 3,73 146 680 332 320 30,62 69,38

Suma 1 540 000 411 371

Źródło: jak pod tab. 4.

6. Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie należnościami jest istotną cechą nowoczesnego przedsiębiorstwa. 
Ma decydujący wpływ na płynność finansową, a co za tym idzie na sprawne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Faktoring jest instrumentem, który wspiera zarządzanie należnościami, 
a tym samym przeciwdziała powstawaniu zatorów płatniczych. Warto również podkreślić, 
że faktoring nie wpływa negatywnie na relacje między dostawcą a odbiorcą. O jego zaletach 
świadczą dane zawarte w artykule, które pokazują bardzo szybki rozwój tego instrumentu 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Opisany przypadek przedsiębiorstwa XYZ jest dowo-
dem na skuteczność zastosowania faktoringu w praktyce gospodarczej, ponieważ gwaran-
tuje terminowość wpłat odbiorców. Z jednej strony poprawie uległa ściągalność należności, 
co bezpośrednio przełożyło się na płynność finansową, z drugiej strony pracownicy działu 
księgowości i sprzedaży nie byli już zaangażowani w proces windykacji. Istotny jest również 
fakt, że faktoring nie wpłynął na pogorszenie relacji z kontrahentami.
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Factoring as an Effective Accounts Receivable 
Management Tool – case study

Summary

This paper presents important advantages of using factoring in a business practice. Payment backlogs 
often lead to bankruptcies. Factoring, understood as a tool that supports accounts receivable man-
agement, is a remedy to such financial problems. Nowadays, the factoring service has been gaining 
in popularity domestically and abroad, which is evidenced by its increasing value and the number of 
factors (third parties) in the country and abroad. Entrepreneurs are more and more willing to avail 
themselves of factoring, despite the costs involved. In the paper, the authors present factoring as an ef-
fective accounts receivable management tool, which ensures absolutely timely payments for goods or 
services they sold. Factoring ensures solvency to businesses and frees them from problems involved 
in paying their liabilities, helping them to focus on the core business. The XYZ company from the Pol-
ish media market is an example of a business using factoring services. Based on the description of its 
performance before and after factoring has been put in place, the authors assessed the usefulness of 
the service for accounts receivable management. Research methods include literature and case studies.

Keywords: factoring, managing accounts receivable, business financing, liquidity
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Rola Internetu w internacjonalizacji  
organizacji non-profit

Streszczenie

Celem artykułu jest usystematyzowanie i zaprezentowanie dostępnych narzędzi internetowych, które 
mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w procesie internacjonalizacji, rozumianej 
w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspektywę zasobową, jak i specyficzne dla sektora non-profit 
ujęcie podażowe. Empiryczna część analizy zawęża grupę badanych podmiotów do organizacji mają-
cych status pożytku publicznego (OPP), działających w Polsce. W części tej przestawiono wyniki ba-
dania, przeprowadzonego na próbie 200 OPP, mającego na celu oszacowanie odsetka organizacji OPP 
wykorzystujących strony WWW oraz inne narzędzia internetowe w działaniach międzynarodowych.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, internacjonalizacja, Internet
Kody klasyfikacji JEL: L39, O19

1. Wprowadzenie

Zjawisko globalizacji w obszarze społeczno-gospodarczym sprzyja podejmowaniu ponadna-
rodowych działań, zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i podmioty nienastawione na zysk, reali-
zujące cele społeczne. W tym drugim przypadku motywacją do aktywności międzynarodowej 
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staje się również natura wielu współczesnych wyzwań społecznych – „metaproblemów” – poważ-
nych i skomplikowanych, niemożliwych do rozwiązania przez jeden podmiot czy w jednej lokali-
zacji1. Rozwój technologii IT i dostępu do Internetu przyspiesza procesy globalizacji oraz jest ich 
bezpośrednim efektem2. Obecnie organizacje pozarządowe mają do dyspozycji ogromną liczbę 
różnorodnych, często darmowych narzędzi internetowych, które mogą wykorzystywać w prowa-
dzeniu działalności międzynarodowej. Mimo że technologie IT są niezwykle istotne w procesie 
komunikowania się z interesariuszami i pozyskiwania funduszy przez organizacje non-profit3, 
brakuje badań bezpośrednio odnoszących się do wykorzystania Internetu w procesie internacjo-
nalizacji organizacji pozarządowych w Polsce. Celem niniejszej pracy jest analiza podstawowych 
funkcji, jakie spełnia Internet w działaniach NGO oraz zaprezentowanie dostępnych narzędzi 
internetowych, które mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w procesie inter-
nacjonalizacji, rozumianej w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspektywę zasobową, jak 
i specyficzne dla sektora non-profit, ujęcie podażowe. Uzupełniająca, empiryczna część analizy 
zawęża grupę badanych podmiotów do organizacji mających status pożytku publicznego (OPP), 
działających w Polsce. W części tej przestawiono wyniki badania przeprowadzonego na pró-
bie 200 OPP, mającego na celu oszacowanie odsetka organizacji OPP wykorzystujących własne 
strony WWW oraz inne narzędzia internetowe w działaniach międzynarodowych.

2.  Internacjonalizacja organizacji non-profit w świetle 
podstawowych definicji i teorii

Wśród licznych definicji organizacji pozarządowych na wyróżnienie zasługuje ujęcie 
L. M. Salamona i H. K. Anheiera, umożliwiające wyodrębnienie tych podmiotów w różnych 
systemach prawnych i prowadzenie międzynarodowych badań porównawczych. Według 
nich organizacje non-profit (in. pozarządowe, trzeciego sektora) to prywatne, samorządne, 
niezależne od sektora publicznego podmioty, mające formalny status i strukturę organiza-
cyjną, które wykorzystują pracę wolontariacką oraz nie przekazują generowanych zysków 
członkom czy założycielom, lecz w całości przeznaczają je na działania organizacji4. W Polsce 
definicyjne kwestie organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873).

Międzynarodowe organizacje pozarządowe definiowane są jako struktury między-
narodowe, zrzeszające osoby fizyczne, prawne lub zrzeszenia stowarzyszeń, które działają 

1 B. Parker, J. W. Selsky, Interface Dynamics in Cause-based Partnerships: An Exploration of Emergent Culture, 
„Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2004, 33 (3).

2 S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm 
micromultinationals, „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej” 2014, (33).

3 B. Iwankiewicz-Rak, Internet jako kanał komunikacji organizacji non profit z otoczeniem społecznym i biz-
nesem, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2010, (17).

4 L. M. Salamon, H. K. Anheier, In Search of the Nonprofit Sector. The Question of Definitions, „Voluntas: Inter-
national Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 1992, 3 (2).
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na podstawie aktów wewnętrznych, takich jak statuty i regulaminy, dobrowolnie uznawane 
przez swoich członków5. Zgodnie z rezolucją ONZ organizacje takie mają charakter otwarty 
i działają w sferze stosunków międzynarodowych. Oznacza to, że wychodzą one poza krąg 
interesów narodowych i tworzą nowe wzory aktywności międzynarodowej. Organizacje takie, 
jak Amnesty International, Międzynarodowy Czerwony Krzyż czy Green Peace oddziałują 
na międzynarodową opinię publiczną i poszczególne rządy, częstokroć wymuszając zacho-
wania zgodne z normami środowiska międzynarodowego w takich obszarach, jak prawa 
człowieka, ochrona zdrowia czy środowiska naturalnego6. Procedury przyznawania organi-
zacjom pozarządowym statusu międzynarodowego zostały opracowane przez międzynaro-
dowe organizacje rządowe. Aby uzyskać formalny status przy instytucji międzynarodowej, 
organizacje pozarządowe (członkowie) muszą spełnić określone warunki, wypełnić określone 
formularze i uczestniczyć w działaniach danej organizacji międzynarodowej7.

W kontekście zarządzania organizacją pozarządową pojęcie umiędzynarodowienia rozu-
miane jest znacznie szerzej niż wskazują na to przytoczone wyżej zasady formalnoprawne. 
O umiędzynarodowieniu można mówić wtedy, gdy organizacja prowadzi działania w wię-
cej niż jednym państwie8. Mechanizmy wpływające na umiędzynarodowienie organizacji 
non-profit można rozważać z dwóch perspektyw teoretycznych: teorii zasobowych oraz per-
spektywy podażowej.

Zasobowe teorie organizacji, stosowane w analizie ekspansji geograficznej przedsiębiorstw, 
przydatne są również w identyfikacji motywów działań poza granicami kraju macierzystego 
organizacji nienastawionych na zysk9. Organizacje non-profit, w daleko większym stopniu 
niż przedsiębiorstwa polegające na zasobach zewnętrznych (pochodzących od darczyńców 
i partnerów), identyfikują obszary geograficzne, gdzie pozyskanie wsparcia koniecznego do 
realizacji celów statutowych jest łatwiejsze. J.E. Austin i in. twierdzą również, że wiele pro-
blemów społecznych, którymi zajmują się organizacje non-profit, przerasta możliwości poje-
dynczych podmiotów, co wymusza na nich tworzenie gęstej sieci współpracy, w tym również 
międzynarodowej10. J. Galaskiewicz i in. wykazali, że organizacje donacyjne, a więc bazujące 
na środkach pozyskanych od darczyńców, częściej niż pozarządowe podmioty prowadzące 
działalność komercyjną, nawiązują współpracę i rozbudowują relacje z innymi organizacjami11. 

 5 Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 36.

 6 Ibidem, s. 37.
 7 M. Perkowski, E. Szadkowska, Umiędzynarodowienie organizacji pozarządowych we współczesnym prawie 

międzynarodowym, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i  Porównawczego” 
2013, 11.

 8 D. Queiruga, I. Salazar, P. Vargas, La Relación Entre la Internacionalización y la Eficiencia en las Organizacio-
nes No Lucrativas, „CIRIEC – España, Revista De Economía Pública, Social Y Cooperativa” 2015, 85.

 9 J. N. Brass, Why Do NGOs Go Where They Go? Evidence from Kenya, „World Development” 2012, 40 (2).
10 J. E. Austin, H. Stevenson, J. Wei-Skillern, Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, 

„Theory & Practice” 2006, 30 (1).
11 J. Galaskiewicz, W. Bielefeld, M. Dowell, Networks and Organizational Growth: A Study of Community Based 

Nonprofits, „Administrative Science Quarterly” 2006, 51 (3).
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Na wzmiankę zasługuje również obserwowane w wielu państwach zjawisko wycofywa-
nia środków publicznych, wcześniej zasilających organizacje pozarządowe, co wymusza 
większą aktywność w poszukiwaniu nowych źródeł wsparcia przez podmioty non-profit12. 
W Polsce najczęściej zgłaszaną przez NGO barierą w działalności w 2016 r. były trudności 
w pozyskaniu środków finansowych, co wpisuje się w nurt zasobowych motywów działań 
międzynarodowych13.

Powyższa perspektywa teoretyczna może być uzupełniona drugim, niewykluczającym 
powyższych rozważań, punktem widzenia, określanym jako podażowe, uwzględniającym 
dążenie podmiotów non-profit do dostarczania określonych usług społecznych. Pomocne 
w zrozumieniu tej perspektywy są teorie zawodności państwa i rynku. Teoria zawodności 
państwa odnosi się do systemowych ułomności aparatu państwowego, takich jak biurokracja 
i powolność, orientacja na kwestie krótkoterminowe (kadencyjność) czy pomijanie potrzeb 
małych, słabo reprezentowanych grup obywateli, które to defekty nie pozwalają na skuteczne 
dostarczanie wszystkich oczekiwanych usług społecznych14. Z kolei koncepcja zawodno-
ści kontraktów (ang. contract failure theory) została zaproponowana przez H. Hansmanna 
w 1987 r. i opisuje mechanizm korygowania przez organizacje non-profit konfliktu związanego 
z asymetrią informacji (ujętą w teorii zawodności rynku), występującą między odbiorcami 
towarów i usług a ich dostawcami15. W przypadku skomplikowanych, trudno mierzalnych 
usług społecznych, oferowanych na nierzadko niedochodowym rynku, organizacje pozarzą-
dowe stanowią lepszą (lub wręcz jedyną) alternatywę jako ich dostawca. Wspomniane kon-
cepcje – ułomności państwa i ułomności kontraktów – stanowią podstawę do zrozumienia 
drugiej grupy motywacji organizacji pozarządowych do podejmowania działań na rynkach 
zagranicznych, nieobecną w przypadku przedsiębiorstw. Podmioty non-profit decydują się 
na działania w państwach trzecich, gdzie istnieje duża, niezagospodarowana luka usług spo-
łecznych, których nie dostarcza ani państwo, ani sektor prywatny. Są to często rynki trudne, 
o mało stabilnych warunkach makroekonomicznych, niewydolnych strukturach państwo-
wych i piętrzących się problemach społecznych. Orientacja na misję i zasada nierozdziela-
nia zysków organizacji non-profit stanowią klucz do zrozumienia działań tych podmiotów 
i sprawiają, że rynki i obszary problematyczne dla firm mogą być postrzegane jako atrakcyjne 

12 J. E. Austin, Strategic Collaboration Between Nonprofits and Businesses, „Nonprofit & Voluntary Sector Quar-
terly” 2000, 29 (1); M. M. Seitanidi, Adaptive Responsibilities: Nonlinear Interactions in Cross Sector Social Partner-
ships, „Emergence: Complexity & Organization” 2008, 10 (3).

13 GUS, Działalność stowarzyszeń i  podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 
wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne, http://stat.gov.pl/obsza-
ry-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzy-
szen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-
-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html, dostęp 11.04.2018.

14 D. R. Young, Government Failure Theory, w: The Nature of the Nonprofit Sector, red. J. S. Ott, L. A. Dicke, 
Westview Press, Boulder, CO 2012.

15 H. Hansmann, Economic Theories of Nonprofit Organizations, w: The Nonprofit Sector: A Research Hand-
book, red. W. W. Powell, Yale University Press, New Haven, CT 1987.
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dla organizacji pozarządowych16. Proces internacjonalizacji organizacji non-profit przebiega 
podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw i prowadzi od form o najniższym do tych o naj-
wyższym poziomie integracji, kontroli, kosztów i ryzyka17. Badacze wskazują, że podmioty 
trzeciego sektora, podobnie jak firmy usługowe, szybciej niż firmy produkcyjne angażują się 
w bezpośrednie formy umiędzynarodowienia tak, by mieć zdolność rozpoznania i należytego 
obsłużenia lokalnych rynków (beneficjentów)18. Czynnik ten oraz wyżej przywołany fakt, 
że działania częstokroć podejmowane są w państwach o trudnych uwarunkowaniach spo-
łeczno-gospodarczych i politycznych, decyduje o wysokich kosztach początkowej działalno-
ści międzynarodowej podmiotów non-profit19. Wraz z nabywaniem wiedzy i doświadczenia 
działania poza granicami stają się coraz bardziej efektywne, co mierzone jest relacją między 
środkami przeznaczanymi na programy statutowe a całkowitymi kosztami organizacji20.

3.  Internet w organizacjach pozarządowych z perspektywy 
umiędzynarodowienia

Rozwój technologii IT oraz dostępu do Internetu sprzyja efektywności działań orga-
nizacji non-profit poprzez łatwiejsze dotarcie do zróżnicowanych grup interesariuszy, zlo-
kalizowanych w najdalszych zakątkach świata21. Organizacje pozarządowe wykorzystują 
Internet w trzech podstawowych celach: informacji, interakcji i fundraisingu22. Funkcja 
informacyjna może być postrzegana jako kluczowa w przypadku organizacji non-profit, któ-
rych najbardziej wartościowym i jednocześnie unikalnym zasobem jest zaufanie społeczne 
i legitymizacja prowadzenia działań statutowych23. Z pewnym zdziwieniem można zatem 
przyjąć konstatację, że trzeci sektor zareagował na pojawienie się Internetu z opóźnieniem 
w stosunku do sektora prywatnego24. Transparentność wobec potencjalnych darczyńców, 
beneficjentów i  innych interesariuszy może być wzmacniana przez rzetelną politykę 

16 J. E. Austin, H. Stevenson, J. Wei-Skillern, Social…, op.cit.
17 D. Queiruga, I. Salazar, P. Vargas, La Relación…, op.cit.
18 G. M. Kistruck, I. Qureshi, P. W. Beamish, Geographic and Product Diversification in Charitable Organiza-

tions, „Journal of Management” 2013, 39 (2).
19 R. E. Hoskisson, L. Eden, Ch. M. Lau, M. Wright, Strategy in Emerging Economies, „Academy of Manage-

ment Journal” 2000, 43 (3).
20 G. M. Kistruck, I. Qureshi, P. W. Beamish, Geographic…, op.cit.
21 B. Iwankiewicz-Rak, Kierunki adaptacji Internetu w działaniach marketingowych organizacji pozarządo-

wych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2004, t. 179, cz. 1.
22 Y. Ozcelik, Globalization and the Internet: Digitizing the Nonprofit Sector, „Journal of Global Business Issues” 

2008, 2 (1).
23 M. M. Gálvez Rodríguez, M. C. Caba Pérez, M. López Godoy, Determining Factors in Online Transparency 

of NGOs: A Spanish Case Study, „VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 
2012, 3.

24 W. S. Stone, J. Wilbanks, Transparency and Accountability: A Look at Non-Profit Internet Website Content, 
„Insights To A Changing World Journal” 2012, 3.
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informacyjną, prowadzoną na własnych stronach internetowych organizacji25, ale rów-
nież przez obecność na portalach zawierających bazy danych organizacji i udostępniają-
cych informacje oraz oceny ich efektywności i skuteczności. Przykładowym portalem jest 
Charity Navigator, który zawiera w swojej bazie prawie 1,5 mln amerykańskich organizacji 
pozarządowych i poddaje wieloaspektowej ocenie ponad 8 tys. z nich. Stosowane narzędzie 
oceny stabilności finansowej, efektywności i przejrzystości pozwala na konstruowanie list 
rankingowych podmiotów, najbardziej zasługujących na zaufanie potencjalnych darczyń-
ców26. Trzecim narzędziem wzmacniającym legitymizację działań organizacji non-profit 
są internetowe systemy certyfikacji. The Standards for Excellence Institute to organizacja, 
która swój certyfikat jakości wypracowała na podstawie 55 standardów zarządzania orga-
nizacją pozarządową27. Podobny, dobrowolny program ewaluacyjny oraz proces akredytacji 
oferuje też The Wise Giving Alliance28. Polskim odpowiednikiem listy zaufanych organizacji 
non-profit może być baza organizacji, które otrzymały status Organizacji Pożytku Publicz-
nego, dostępna na podstronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 
przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej29. Obok wykazu takich podmiotów 
udostępniono również sprawozdania z działalności ponad 11 700 organizacji30.

W naszym kraju brakuje ogólnopolskiego systemu certyfikacji organizacji pozarządo-
wych. Inicjatywę taką cztery lata temu podjął zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Orga-
nizacji Pozarządowych, który stworzył standardy dotyczące zarządzania, transparentności 
i jakości podejmowanych aktywności31. Co dwa lata kapituła nadaje certyfikat „Organiza-
cji Sprawdzonej” zgłoszonym podmiotom działającym w województwie kujawsko-pomor-
skim. Obecnie certyfikat posiada 17 organizacji w tym regionie32. Należy podkreślić, że oba 
wymienione źródła informacji o polskich organizacjach non-profit prowadzone są wyłącz-
nie w języku polskim, co praktycznie wyklucza wykorzystanie ich w nawiązywaniu relacji 
międzynarodowych.

Badacze zwracają uwagę na pułapkę, w którą mogą wpaść organizacje, pragnące obniżyć 
bariery komunikacyjne i pogłębić kontakt z interesariuszami z innych państw poprzez sto-
sowanie metod oraz standardów wypracowanych w swoich krajach macierzystych. Procesy 
prowadzenia polityki komunikacyjnej oraz certyfikowania organizacji dostosowane są do 
uwarunkowań prawnych, administracyjnych oraz kulturowych państw macierzystych, co 

25 Przykładowymi systemami wspierającymi zarządzanie stronami internetowymi, bezpłatnymi i przyjaznymi 
dla organizacji non-profit są Joomla, WordPress czy Drupal.

26 Charity Navigator, www.charitynavigator.org, dostęp 17. 02.2018.
27 The Standards for Excellence Institute, www.standardsforexcellenceinstitute.org, dostęp 17.02.2018.
28 The Wise Giving Alliance, www.give.org, dostęp 17.02.2018.
29 Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, www.pozytek.gov.pl, dostęp 18. 02.2018.
30 Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, http://sprawozdaniaopp.

mpips.gov.pl/, dostęp 1.03.2018.
31 Organizacja Sprawdzona, http://federacja-ngo.pl/certyfikujemy/, dostęp 18.02.2018.
32 E. Kluszczyńska, We wrześniu wystartuje IV edycja certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, portal ngo.pl, 

22.08.2017, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2110190.html, dostęp 18.02.2018.
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może prowadzić do nieporozumień i odbioru niezgodnego z zamierzeniami. Komunikaty 
niedostosowane do uwarunkowań rynków docelowych mogą przyczynić się do obniżenia 
zaufania do organizacji non-profit33. Wykorzystanie Internetu do interakcji podmiotów non-
-profit z interesariuszami współgra zarówno z ich wewnętrzną specyfiką, jak i naturą rela-
cji pomiędzy organizacjami a otoczeniem, które można określić jako mniej sformalizowane 
niż w przypadku przedsiębiorstw oraz relacji firm z otoczeniem34. Spłaszczona struktura 
organizacyjna, zawierająca zarówno interesariuszy wewnętrznych (pracownicy, zarząd), jak 
i grupy zewnętrzne (wolontariusze, członkowie stowarzyszenia) połączona z dążeniem do 
minimalizowania kosztów administracyjnych podmiotów pozarządowych promuje wyko-
rzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia interakcji z otoczeniem35. Serwisy 
społecznościowe, blogi, strony typu Wiki, serwisy wymiany treści (np. YouTube, Flickr) czy 
serwisy dziennikarstwa obywatelskiego (np. eioba.pl; wiadomosci24.pl) to również kanały 
preferowane przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego – aktywnych i zaintereso-
wanych dobrem społecznym ludzi, którzy znajdują się w najbliższym otoczeniu organizacji 
non-profit. Na portalu TechSoup, dedykowanym wzmacnianiu trzeciego sektora przez roz-
wój technologii IT, można przeczytać: „Social media przyśpieszają mechanizmy społeczne 
i ułatwiają zbudowanie masy krytycznej, niezbędnej do przejścia od postulowania do rze-
czywistych zmian”36.

Korzystanie z narzędzi internetowych przez organizacje non-profit jest często postrze-
gane przez właścicieli poszczególnych portali jako element CSR, wzmacniający zarówno spo-
łeczeństwo obywatelskie, jak i wizerunek samego portalu. Facebook oferuje oficjalny kanał 
„Nonprofits on Facebook”, z którego organizacje mogą pozyskać wiedzę dotyczącą efek-
tywnego wykorzystania Facebooka w celach statutowych37. Microsoft natomiast uruchomił 
bezpłatną usługę „Google dla Organizacji Non-Profit”, wspierającą zarządzanie procesami 
w organizacji i obejmującą m.in. pocztę Gmail, kalendarz czy zarządzanie dokumentami 
Drive38. W tym miejscu należy podkreślić rolę Internetu w codziennym życiu organizacji 
posiadających filie zagraniczne.

Ostatnim omówionym narzędziem angażowania interesariuszy przez Internet są plat-
formy wolontariatu oraz e-wolontariatu, rozumianego jako zlecanie zadań do wykonania 

33 A. Schwarz, A. Fritsch, Communicating on Behalf of Global Civil Society. Management and Coordination 
of Public Relations in  International Nongovernmental Organizations, „Journal of Public Relations Research” 
2013, 26 (2).

34 D. Mirońska, Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2016, s. 35, 44–45.

35 M. Syrkiewicz-Świtała, K. Sobczyk, T. Holecki, Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez pol-
skie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, 41, t. 1.

36 M.  Górnicka, 5 powodów, dla których organizacje powinny być aktywne w  mediach społecznościowych, 
12.11.2012, https://www.techsoup.pl/pl/item-details/462/5-powodow-dla-ktorych-organizacje-powinny-byc-ak-
tywne-w-mediach-spolecznosciowych, dostęp 18.02.2018.

37 Nonprofits on Facebook, https://nonprofits.fb.com/, dostęp 18.02.2018.
38 Google Apps for Nonprofit, https://www.google.pl/intl/pl/nonprofits/products/, dostęp 18.02.2018.
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na odległość. Rekrutacja wolontariuszy odbywa się przez specjalne portale takie, jak Volun-
teerMatch39, WorldWideVolunteering40 czy Wolontariat Europejski41. Serwisem zajmującym 
się promowaniem idei e-wolontariatu i rekrutacją e-wolontariuszy w Polsce jest projekt e-wo-
lontariat.pl prowadzony przez Fundację Dobra Sieć42. Ogólnopolska sieć Centrów Wolon-
tariatu to portal dotyczący tradycyjnych działań wolontariackich, również zagranicznych43.

Funkcja fundraisingowa, a więc zdobywanie wsparcia finansowego przez organizacje 
non-profit, odbywa się przez wszystkie możliwe kanały, wykorzystujące Internet. Z perspek-
tywy międzynarodowej to narzędzie obniżające w niespotykany dotychczas sposób bariery 
pozyskiwania funduszy od darczyńców z całego świata. Poniżej wymienione zostały pod-
stawowe kanały pozyskiwania wsparcia finansowego organizacji non-profit z wykorzysta-
niem Internetu.
1. Strony własne organizacji pozarządowych, na których udostępniane są funkcje bezpo-

średnich wpłat oraz prowadzone są e-sklepy charytatywne; na strony te prowadzą linki 
w newsletterach oraz w materiałach zamieszczanych na innych stronach, portalach 
i wyszukiwarkach, w ramach działań promocyjnych organizacji non-profit44.

2. Odrębne e-sklepy oraz aukcje charytatywne na platformach aukcyjnych, zasilające konta 
organizacji non-profit. Niektóre platformy aukcyjne, podobnie jak Facebook czy Google, 
uruchomiły specjalne serwisy do działań charytatywnych, takie jak Allegro Charyta-
tywni45, czy eBay for Charity46.

3. Wspomniane we wcześniejszej części pracy bazy organizacji, wyszukiwarki oraz ran-
kingomaty, zaopatrzone dodatkowo w funkcję natychmiastowego zasilenia wybranego 
podmiotu non-profit. Przykładem takiego portalu jest Global Giving47.

4. Platformy crowdfundingowe, takie, jak amerykańskie Firstgiving48 i Causes49 czy polskie 
Się Pomaga50 i Polak Potrafi51 to miejsca, gdzie o wsparcie społeczności internetowej zabie-
gają zarówno organizacje pozarządowe, start-upy, jak i osoby indywidualne, publikujące 
informacje o docelowym projekcie i środkach, jakie do tej pory udało się na niego zebrać52.

39 Volunteer Match, www.volunteermatch.org, dostęp 18.02.2018.
40 World Wide Volunteering, www.wwv.org.uk, dostęp 18.02.2018.
41 Wolontariat Europejski, www.evs.org.pl, dostęp 18.02.2018.
42 E-wolontariat.pl, www.e-wolontariat.pl, dostęp 18.02.2018.
43 Ogólnopolska sieć Centrów Wolontariatu, www.wolontariat.org.pl, dostęp 18.02.2018.
44 R. Hoefer, From Web Site Visitor to Online Contributor. Three Internet Fundraising Techniques for Nonprof-

its, „Social Work” 2012, 57 (4).
45 Allegro Charytatywni, www.charytatywni.allegro.pl, dostęp 24.02.2018.
46 eBay for Charity, www.charity.ebay.com, dostęp 24. 02.2018.
47 Global Giving, www.globalgiving.com, dostęp 24. 02.2018.
48 Firstgiving, www.firstgiving.com, dostęp 24. 02.2018.
49 Causes, www.causes.com, dostęp 24. 02.2018.
50 Się Pomaga, www.siepomaga.pl, dostęp 24.02.2018.
51 Polak Potrafi, www.polakpotrafi.pl, dostęp 24.02.2018.
52 B. Boeuf, J. Darveau, R. Legoux, Financing Creativity: Crowdfunding as a New Approach for Theatre Projects, 

„International Journal of Arts Management” 2014, 16 (3).
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5. Platformy Marketingu Społecznie Zaangażowanego (ang. Cause Related Marketing), przez 
które konsumenci nabywają komercyjne produkty lub usługi za zwykłą cenę53. Wsparcie 
organizacji pochodzi od producentów nabywanych dóbr, którzy deklarują przekazanie 
określonego procentu od sprzedaży na rzecz wskazanej organizacji. W USA działa portal 
Igive.com54, łączący interesy 35 000 organizacji, 1700 sklepów on-line oraz 350 000 ich 
klientów. W Polsce podobną rolę odgrywa portal FaniMani55.

6. Platformy sponsorskie typu click-and-donate, gdzie internauci, klikając na ikonę wybra-
nego programu społecznego lub organizacji, dobrowolnie eksponują się na działanie reklam 
sponsorów, którzy w zamian zasilają konta danych podmiotów non-profit. W Polsce 
flagowym programem tego typu jest Pajacyk56, prowadzony przez Polską Akcję Huma-
nitarną, działają też platformy Pomagaj Online57 czy Poomoc58. Serwisem tego rodzaju 
o charakterze międzynarodowym jest The Nonprofits, gdzie każdy internauta znajdzie 
ikony różnych organizacji, dobranych w zależności od lokalizacji jego komputera59.
Prezentowane narzędzia fundraisingowe nie wyczerpują istniejących sposobów pozy-

skiwania wsparcia przez organizacje non-profit przez Internet. Wszystkie one umożliwiają 
nawiązanie kontaktu z darczyńcami lub partnerami zza granicy. W przypadku polskich 
organizacji non-profit przejawem otwarcia się na rynki zagraniczne w tym obszarze jest 
stworzenie angielskojęzycznych wersji opisanych narzędzi oraz obecność na obcojęzycznych 
platformach i wyszukiwarkach.

4.  Działalność międzynarodowa i wykorzystanie Internetu 
przez organizacje non-profit w Polsce

Badania nad relacją między wykorzystaniem Internetu a internacjonalizacją przedsiębiorstw 
na świecie prowadzone są od wielu lat i składają się na ogólny wniosek istnienia pozytywnego 
między nimi związku60. Nieliczne analizy dotyczące trzeciego sektora nie dają jednoznacznych 
wyników. Ilościowe badania prowadzone na hiszpańskich organizacjach pozarządowych nie 
potwierdziły hipotezy o pozytywnej korelacji między wykorzystaniem Internetu w celach 

53 Y-S. Lii, M. Lee, Doing Right Leads to Doing Well: When the Type of CSR and Reputation Interact to Affect 
Consumer Evaluations of the Firm, „Journal of Business Ethics” 2012, 105 (1).

54 Igive.com, www.igive.com, dostęp 24.02.2018.
55 FaniMani, www.fanimani.pl, dostęp 24. 02.2018.
56 Pajacyk, www.pajacyk.pl, dostęp 24.02.2018.
57 PomagajOnline, www.pomagajonline.pl, dostęp 24.02.2018.
58 Poomoc, www.poomoc.pl, dostęp 20.09.2018.
59 The Nonprofits, www.thenonprofits.com, dostęp 24.02.2018.
60 Y. Luo, J. Du, The Internationalization Speed of E-commerce Companies: An Empirical Analysis, „International 

Marketing Review” 2005, 22 (6); T. E. Cooke, Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies, „Journal of 
International Financial Management & Accounting” 1989, 1 (2); F. Depoers, M. Firth, A Cost Benefit Study of Vol-
untary Disclosure: Some Empirical Evidence from French Listed Companies, „The European Accounting Review” 
2000, 9 (2).
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budowania transparentności i  legitymizacji a stopniem umiędzynarodowienia podmiotu 
non-profit61. Sanzo i in. zidentyfikowali dodatnią zależność między rozwojem technologii 
IT a sprawnością fundraisingową oraz widocznością organizacji w przestrzeni publicznej, 
ale już nie ze skalą działania. Ci sami autorzy twierdzą, że organizacje pozarządowe wciąż 
wykorzystują niewielką cześć potencjału, oferowanego przez technologie IT oraz Internet62. 
O ile światowy dorobek badawczy w obszarze wpływu Internetu na umiędzynarodowienie 
organizacji non-profit ocenić należy jako skromny, o tyle w polskim piśmiennictwie prak-
tycznie on nie występuje. Poniżej przedstawiono dostępne dane dotyczące odrębnie interna-
cjonalizacji oraz wykorzystania Internetu w organizacjach non-profit w Polsce.

Najnowsze dane dotyczące umiędzynarodowienia organizacji non-profit w Polsce pocho-
dzą z raportu organizacji Klon/Jawor pt. „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Pol-
sce 2015”63. Wskazują one, że spośród 70 tys. fundacji i stowarzyszeń działających w naszym 
kraju, zaledwie 1% zadeklarowało działalność międzynarodową jako główną dziedzinę 
aktywności i odsetek ten pozostaje stabilny od pierwszego badania w 2004 r. Działalność 
międzynarodową jako jedno z kilku obszarów działań wskazało 6% respondentów, podczas 
gdy w 2004 r. odsetek ten wynosił 11%. Odrębne pytanie dotyczyło zasięgu geograficznego 
działań organizacji, w 2015 r. zasięg wychodzący poza granice naszego kraju raportowało 
10% badanych organizacji. Należy zauważyć, że kategoria działań międzynarodowych poja-
wia się w dwóch odrębnych obszarach badań nad NGO – jako jedna z dziedzin działalności 
podmiotu (obok działań na rzecz zdrowia, kultury czy nauki) oraz jako geograficzny zasięg 
działania64. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że pytanie o dziedzinę działań występuje w dwóch 
wersjach – deklaracji głównej działalności i deklaracji wszystkich obszarów, w jakiej dana 
organizacja działa oraz że istnieje dowolność interpretacji tych pojęć przez respondentów 
– zebrane dane są trudne do interpretacji. Organizacje, prowadzące programy dla benefi-
cjentów spoza Polski, zadeklarują działania międzynarodowe w obu aspektach – dziedziny 
i geograficznym. Podmioty, ubiegające się o wsparcie zza granicy lub będące członkami mię-
dzynarodowych stowarzyszeń i federacji, lecz które pozyskane środki przeznaczają na reali-
zację celów społecznych wewnątrz kraju – prawdopodobnie zgłoszą międzynarodowy zasięg 
geograficzny, lecz już nie dziedzinę działalności. Jako uzupełnienie powyższych wielkości 
może posłużyć informacja GUS, że w 2015 r. 7,2% wszystkich badanych organizacji oraz 8,5% 

61 M. M. Gálvez Rodríguez, M. C. Caba Pérez, M. López Godoy, Determining…, op.cit.
62 M. J. Sanzo, L. I. Álvarez, M. Rey, N. García, Business-Nonprofit Partnerships, „Nonprofit and Voluntary Sec-

tor Quarterly” 2015, 44 (2).
63 P.  Adamiak, B.  Charycka, M.  Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w  Polsce 2015, 

raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2016, http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/
Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf, dostęp 15.01.2018.

64 Dualizm taki stosowany jest w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz w systemie sprawozdań Orga-
nizacji Pożytku Publicznego, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Statystki 
GUS natomiast ignorują aspekt międzynarodowy, umieszczając go w ostatniej pozycji spisu dziedzin działalno-
ści o brzmieniu: „Działalność międzynarodowa, religia i pozostała działalność”. Por.: GUS, Działalność stowa-
rzyszeń…, op.cit.
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Organizacji Pożytku Publicznego zadeklarowało przynależność do międzynarodowych sto-
warzyszeń i federacji65.

Wspomniany wyżej Raport Klon/Jawor przywołuje również dane dotyczące źródeł finan-
sowania organizacji non-profit, które stoją w pewnej sprzeczności z opisanym w literatu-
rze światowej trendem zmniejszania się wagi źródeł publicznych. Choć w polskim trzecim 
sektorze obserwuje się zwiększenie różnorodności źródeł finansowania, udział pieniędzy 
publicznych (samorządowych, rządowych i unijnych) rośnie i w 2015 r. wyniósł 55% sumy 
wszystkich przychodów organizacji pozarządowych66. Po uwzględnieniu danych o stabilnym 
odsetku, pochodzącym od firm i osób prywatnych, w 2014 r. kształtującym się na poziomie 
15%, można wyprowadzić wniosek, że proces pozyskiwania środków od darczyńców zagra-
nicznych nie ma charakteru na tyle dynamicznego, by odbić się na statystykach. Aspekt mię-
dzynarodowy dotyczący finansowania organizacji non-profit widoczny jest w stabilnym od 
kilku lat 3-procentowm wsparciu polskich organizacji przez zagraniczne podmioty non-profit 
oraz w rosnącym udziale unijnych środków publicznych67, które to zjawisko pozostaje jed-
nak poza obszarem analizy niniejszego artykułu.

Organizacje trzeciego sektora funkcjonujące w Polsce dostrzegają użyteczność Internetu 
zarówno w odniesieniu do codziennego funkcjonowania (e-maile, intranet, komunikatory), 
kontaktów z otoczeniem (media społecznościowe), jak i fundraisingu (różnorodne działania 
promocyjne)68. Wspomniane wcześniej badanie Klon/Jawor wykazało, że 96% podmiotów 
non-profit korzystało z Internetu, w tym ponad połowa robiła to co najmniej raz dziennie69. 
Własną stronę WWW miało 70% podmiotów, a 36% założyło profil na portalu społeczno-
ściowym. Ponad jedna czwarta respondentów nie dysponowała stroną internetową, profi-
lem w mediach społecznościowych, nie była też obecna w bazie BIP (Biuletyn Informacji 
Publicznej). Dla porównania, w USA i Kanadzie w tym samym roku komunikację przez 
stronę WWW deklarowało 80% podmiotów, a korzystanie z mediów społecznościowych 
– 71%70. Autorzy raportu Klon/Jawor zauważyli, że istnieje pozytywna relacja między wyko-
rzystaniem Internetu a wielkością budżetu oraz lokalizacją w większych miastach organi-
zacji non-profit. Jakościowe badanie profili na portalach społecznościowych wykazało, że 
choć organizacje pozarządowe są w nich obecne, ich profile mają mniej polubień niż pro-
file podmiotów komercyjnych. Zauważono ponadto, że duże i znane organizacje są bardziej 

65 GUS, Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca, http://stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-organizacji-non-pro-
fit-w-2015-r-zarzadzanie-i-wspolpraca,12,3.html, dostęp 11.04.2018.

66 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja…, op.cit., s. 20–21.
67 Ibidem, s. 71.
68 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z oto-

czeniem, „Marketing i Zarządzanie” 2016, 4 (45); A. Dejnaka, Facebook jako obszar akcji społecznych firm i orga-
nizacji non-profit, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, 1 (33), 95‒111.

69 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja…, op.cit.
70 The 2016 Nonprofit Communications Trends Report, 2016, http://www.nonprofitmarketingguide.com/

blog/2016/01/05/the-2016-nonprofit-communications-trends-report-infographic/, dostęp 24.02.2018.
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responsywne i częściej wchodzą w dialog z internautami niż mniej sprofesjonalizowane 
podmioty71.

5.  Organizacje Pożytku Publicznego – wykorzystanie Internetu 
i działalność międzynarodowa – wyniki badania

Organizacje pozarządowe działające w Polsce mogą ubiegać się o status Organizacji 
Pożytku Publicznego, zgodnie z procedurą wskazaną w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873). Podmioty te muszą przestrze-
gać wielu zasad transparentności i praworządności, takich jak publikowanie raportów z dzia-
łalności. Z drugiej strony, cieszą się szeregiem przywilejów, takich jak zwolnienia podatkowe 
oraz możliwość pozyskiwania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Mimo że oficjalna baza OPP, prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, zawiera ponad 11,5 tys. pozycji, liczba organizacji z pełnymi prawami 
OPP w 2016 r. wynosiła nieco ponad 8,5 tys.72.

Badanie zrealizowano w 2017 r., przeprowadzając 200 wywiadów telefonicznych (CATI) 
z menedżerami OPP, wylosowanych z bazy organizacji pożytku publicznego przy Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wywiady przeprowadzone zostały przez firmę 
badawczą z zachowaniem współczynnika realizacji próby na poziomie 40%, co oznacza, że 
próbę netto wynoszącą 200 obserwacji osiągnięto w drodze 500 kontaktów z potencjalnymi 
respondentami. Uzyskany w ten sposób zbiór obserwacji można uznać za reprezentatywny 
dla Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce. Respondenci zostali zapytani o wykorzysta-
nie Internetu oraz o działalność międzynarodową swoich organizacji.

5.1. Działalność międzynarodowa OPP

Działalność międzynarodową jako jedno z kilku obszarów działań wskazało 7% respon-
dentów, podczas gdy zasięg wychodzący poza granice naszego kraju raportowało 11% bada-
nych organizacji. Obie wielkości były zbieżne z przytoczonymi wcześniej wynikami badania 
na szerzej zdefiniowanej próbie wszystkich organizacji pozarządowych z 2015 r., gdzie liczby 
te wyniosły odpowiednio 6 i 10%73. Działalność międzynarodowa dotyczyła w podobnym 
stopniu organizacji zlokalizowanych w mniejszych i większych miastach oraz pokrywała się 
z geograficznym rozkładem badanej próby. Jedynym wyjątkiem były podmioty działające 

71 M. Pacut, Media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji non profit, „Handel Wewnętrzny” 
2016, 3 (362).

72 Baza sprawozdań…, op.cit.
73 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja…, op.cit.
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na wsiach lub miejscowościach do 4 tys. mieszkańców (7% próby badawczej), spośród któ-
rych żaden nie zadeklarował działań międzynarodowych.

Na rysunku 1 przedstawiono odsetek wskazań odnośnie do konkretnych działań skie-
rowanych za granicę w okresie dwóch lat przed badaniem.

Rysunek 1.  Odsetek organizacji pożytku publicznego, stosujących poszczególne formy działań 
o charakterze międzynarodowym (N = 200, w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Spośród różnorodnych form działalności międzynarodowej organizacje najczęściej 
(11% wskazań) angażowały się w programy skierowane do odbiorców lub beneficjentów zza 
granicy oraz prowadziły projekty wspólnie z partnerami zagranicznymi. Na ubieganie się 
o wsparcie przedsiębiorstw zdecydowało się 8% badanych podmiotów, z innych organizacji 
– 6%, a od darczyńców indywidualnych najmniej, bo 4,5% podmiotów OPP. Oznacza to, że 
w działalności międzynarodowej OPP mniej istotne było pozyskiwanie zasobów, a domino-
wała motywacja podażowa – dostarczanie określonych usług społecznych (udział w progra-
mach), skierowanych do zagranicznych beneficjentów.

Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiedzi dotyczące poszczególnych działań zagranicz-
nych nie zawsze pokrywały się z deklaracją o ponadnarodowym zasięgu organizacji w sensie 
dziedziny działalności lub geograficznym. Na jakąkolwiek z pięciu wymienionych form dzia-
łań wskazało 23% respondentów, a więc dwukrotnie więcej niż na działalność wykraczającą 
poza nasz kraj. Prawdopodobnie część respondentów relacje z podmiotami zza granicy trak-
towała jako funkcję poboczną, niewpływającą na postrzegany obszar działalności organiza-
cji. Przypuszczenie to wzmacnia fakt, że zdecydowana większość respondentów (16% całej 
próby, a więc 70% podmiotów podejmujących jakiekolwiek działania związane z zagranicą) 
zadeklarowało prowadzenie wyłącznie jednej z pięciu badanych aktywności. Dwie lub trzy 
aktywności podjęło 6% próby badawczej, a cztery lub pięć – tylko dwie organizacje (1% próby).
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5.2. Wykorzystanie Internetu przez OPP

Zgodnie z pozyskanymi danymi, w roku poprzedzającym badanie ponad 92% organi-
zacji OPP miało własne strony WWW, a 65% działało na portalach społecznościowych. Jest 
to wynik lepszy niż średnia dla wszystkich organizacji non-profit, zamieszczona we wcze-
śniej cytowanym raporcie, gdzie wskaźniki te wynosiły odpowiednio 70 i 36%74.

Odpowiedzi dotyczące wykorzystania poszczególnych narzędzi internetowych graficznie 
przedstawiono na rysunku 2. Obok najbardziej powszechnych stron WWW, 35,5% badanych 
podmiotów stosowało mailingi, wykorzystujące bazy danych, a 24,5% stosowało reklamę 
i linki sponsorowane. Spośród mediów społecznościowych najpopularniejszy był Facebook, 
na którym obecnych było 61,5% organizacji. Pozostałe platformy – Youtube i Twitter miały 
znacznie mniejszy odsetek wskazań (odpowiednio 9,5 i 7%), na inne media społecznościowe 
wskazało 7,5% respondentów. Obecność na portalu crowdfundingowym zgłosiła jedna orga-
nizacja OPP spośród 200 badanych, co świadczy o znikomym zainteresowaniu tym kana-
łem fundraisingowym.

Rysunek 2.  Odsetek organizacji pożytku publicznego wykorzystujących poszczególne narzędzia 
internetowe (N = 200)
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Źródło: opracowanie własne.

W opisanym badaniu zaledwie 6% respondentów zadeklarowało obecność strony WWW 
w języku innym niż polski, co stanowi warunek konieczny, by mówić o budowaniu relacji 
z interesariuszami zza granicy za pośrednictwem tego narzędzia. Jest to znacznie mniej-
szy odsetek niż 23% podmiotów, które zgłosiły przynajmniej jeden rodzaj działań między-
narodowych. Co więcej, 2% podmiotów w całej próbie miało obcojęzyczną stronę, ale nie 
prowadziło żadnego typu działalności międzynarodowej. Oznacza to, że zaledwie 4% (8 pod-
miotów) wspierało działalność międzynarodową obcojęzyczną stoną WWW. Dodać należy, że 

74 Ibidem.
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na żadnej z nich nie znalazły się linki do rankingomatów, angielskojęzycznych porównywarek 
czy innych platform, o których była mowa we wcześniejszej części pracy. Pozostałe 19% pod-
miotów z badanej próby nawiązywało relacje zagraniczne z wykorzystaniem innych kanałów 
komunikacji, niekoniecznie bazujących na stronach WWW i platformach internetowych.

Z przeprowadzonej analizy rysuje się dosyć pesymistyczny obraz, dotyczący stopnia wyko-
rzystania Internetu w procesie nawiązywania relacji zza granicą przez polskie organizacje 
pożytku publicznego. Mimo że 23% respondentów (46 podmiotów) zadeklarowało stosowanie 
przynajmniej jednej formy współpracy zza granicą, podstawowe narzędzie, jakim jest obco-
języczna strona WWW, przygotowana była przez zaledwie 8 podmiotów (4% próby). Można 
zatem wyciągnąć wniosek, że narzędzie to nie jest intensywnie wykorzystywane w procesach 
internacjonalizacji organizacji pożytku publicznego. Zastosowana metoda badawcza umoż-
liwiła oszacowanie odsetka podmiotów, deklarujących działania międzynarodowe i wyko-
rzystujących narzędzia internetowe. Jednak mała liczebność tej grupy podmiotów wyklucza 
zidentyfikowanie zależności między badanym zjawiskiem a innymi parametrami, przez co 
niniejszą analizę należy uznać za pierwszy etap dalszych, pogłębionych prac.

6. Podsumowanie

Dynamiczne procesy globalizacji dotyczą wszystkich podmiotów życia społeczno-gospo-
darczego, w tym również organizacji pozarządowych, podejmujących działania poza grani-
cami kraju macierzystego zarówno w celu pozyskania pożądanych zasobów, jak i dotarcia 
do zagranicznych beneficjentów. Internet jako kanał służący organizacjom non-profit do 
informacji, interakcji i fundraisingu, wydaje się być doskonałym środkiem wspomagają-
cym internacjonalizację działań NGO. Efektywne wykorzystanie Internetu w działaniach 
międzynarodowych nabiera wagi wobec problemów z pozyskaniem funduszy przez orga-
nizacje non-profit oraz wobec pojawiających się „metaproblemów” – wyzwań społecznych 
wychodzących poza granice kraju i niemożliwych do rozwiązania lokalnie. Szeroki wybór 
opisanych w tej pracy narzędzi internetowych, często bezpłatnych, umożliwia precyzyjne ich 
dopasowanie do potrzeb i celów organizacji. Tymczasem badanie przeprowadzone na pol-
skich organizacjach pożytku publicznego wskazało na znikome wykorzystanie narzędzi inter-
netowych w kontaktach z zagranicą. Rodzi się więc postulat zintensyfikowania aktywności 
w Internecie przez podmioty non-profit, pragnące rozwijać relacje międzynarodowe. Dzia-
łania te powinny być wspierane przez rozwój opracowań teoretycznych i badań nad wyko-
rzystaniem Internetu w procesach internacjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.
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The Role of Internet in Internationalisation  
of Non-Profit Organisations

Summary

The paper aims at systemising and presenting available Internet tools that may be used by NGOs 
in widely understood internationalisation at the level of resources and supplies typical of the non-profit 
sector. Empirical part of the analysis narrows the group of investigated organisations to those with the 
public benefit status (Polish abbr. OPP) active in Poland. This part presents results of the study con-
ducted on a sample of 200 OPPs to estimate the share of OPPs that use websites and other Internet 
tools in their international operations.

Keywords: non-profit organisations, NGOs, internationalisation, Internet
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Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przedstawiony jest przegląd definicji oraz sposobów implementacji za-
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konieczności otwarcia szerszej dyskusji, poprawy komunikacji i współpracy sektora bankowego i in-
nych interesariuszy z regulatorem w dziedzinie stanowienia lepszych regulacji. Podkreślone zostało 
niebezpieczeństwo wygenerowania chaosu regulacyjnego, który może spowodować utratę przez banki 
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1. Wprowadzenie

Według wielu opinii1 funkcjonowanie sektora bankowego, w tym polskiego, jest bliskie 
przekroczenia pułapu zdolności skutecznej i efektywnej asymilacji obowiązujących regulacji. 
Wśród banków narasta stan frustracji. W związku z tym zarówno w Unii Europejskiej, jak 
i w Polsce wzrosło zainteresowanie problematyką respektowania zasady proporcjonalności. 
W naszym kraju zapoczątkowano badania na ten temat już w 2013 r. wśród banków spółdziel-
czych i komercyjnych2. W 2016 r. wysłana została kolejna kwerenda i jej wyniki prezentowane 
są w niniejszym artykule. Tym razem uwaga skupiła się na konkretnych regulacjach, zwłaszcza 
rekomendacjach KNF. Na tej podstawie za cel opracowania przyjęto próbę oceny, przy wdra-
żaniu których, zdaniem bankowców, nie w pełni przestrzegana jest zasada proporcjonalności. 
Uwaga koncentruje się na optyce banków spółdzielczych, niemniej zgłaszane problemy mają 
bardziej uniwersalny charakter i w części odnoszą się do banków komercyjnych. Uzasadnie-
niem takiego podejścia jest przekonanie, że szersza ocena regulacji pod kątem stosowania 
zasady proporcjonalności przyczynić się powinna do ograniczenia nadmiernej liczby przepisów 
i kosztownej biurokracji. Oczekuje się, że ewentualne zmiany zwiększą skuteczność zarządza-
nia ryzykiem bankowym i otworzą pole do uzyskania wyższej efektywności ekonomiczno-fi-
nansowej banków. Dzięki temu zarządy będą mogły zwiększyć swój potencjał intelektualny 
i posiadane zasoby dla zdobycia silnej pozycji w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

2. Istota i cechy zasady proporcjonalności

Istota tej zasady sprowadza się do tego, aby nie wprowadzać do porządku prawnego legi-
slacji (regulacji), które dla podmiotów regulowanych kreują ciężary (obciążenia) regulacyjne 
(głównie wyrażone w kosztach) wyższe od oczekiwanych korzyści (pozytywnych efektów), 
przy danym poziomie ryzyka.

Literatura dotycząca wykorzystania zasady proporcjonalności w ocenie skutków regulacji 
finansowych nie jest zbyt obszerna3; dominują publikacje z dziedziny prawa4. Niemniej wzra-

1 Y. Gam, Basel III LCR: A Regulatory Shock on a Bank and Beyond, Olin Business School, Washington Uni-
versity in St. Louis, 2017; J. F. Izquierdo, S. Muñoz, A. Rubio, C. Ulloa, Impact of capital regulation on SMEs cre-
dit, BBVA Research, Working Paper 2017, 01; Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, 
red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013 i in.

2 Wyniki badań z 2013 r. przedstawione zostały w publikacji: S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Zasada propor-
cjonalności w świetle wyników badania ankietowego banków, w: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zaso-
bów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Kraków 2014.

3 Na uwagę zasługują obszerniejsze publikacje: Proportionality in Banking Regulation. A Report by the EBA 
Banking Stakeholders Group, EBA, London 2014; S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada proporcjonal-
ności. Przełom w ocenie regulacji, ALTERUM, Warszawa 2014.

4 N. Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law: A Comparative Study, Kluwer Law Interna-
tional, London 1996; E. Engle, The History of the General Principle of Proportionality: An Overview, „Dartmouth 
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sta częstotliwość odwoływania się do tego zagadnienia w aspekcie ekonomicznym (w tym 
w odniesieniu do rynków finansowych) zarówno w publikacjach naukowych, jak i doku-
mentach regulatorów, firm konsultingowych i innych opracowaniach.

Podobnie jak to się dzieje w naukach ekonomicznych i społecznych, w praktyce nie ma 
zgodności w doprecyzowaniu definicji zasady proporcjonalności i jest to naturalne zjawisko. 
W dotychczas opublikowanych pracach na uwagę zasługują trzy jej ujęcia.

Pierwsze ujęcie to tzw. ogólna (prawna) definicja zasady proporcjonalności. Zgodnie 
z europejskim prawem wymaga, aby działania wynikające z regulacji były adekwatne do 
założonych celów. W Traktacie o Unii Europejskiej art. 5 respektowanie zasady proporcjo-
nalności uznaje się wtedy, gdy przyjmowane miary5:
• nie pozwalają przekraczać limitów adekwatnych i koniecznych, aby osiągać uzasadnione 

cele proponowane w regulacji,
• wskazują, że w warunkach rozpatrywania różnych alternatyw decyzyjnych wybiera się 

wariant najmniej uciążliwy,
• ograniczają obciążenia związane z regulacją, czyli nie powinny one być nadmierne (nie-

proporcjonalne) do realizowanych celów.
Ogólna definicja zasady proporcjonalności dąży do uzyskania dwóch wyraźnych warun-

ków: z jednej strony – chronienie podmiotów regulowanych przed niekorzystnymi działa-
niami instytucji legislacyjnych, a z drugiej – ustalanie klarownych limitów dla tych obciążeń. 
Syntezą tej ogólnej definicji zasady proporcjonalności są trzy jej składowe: odpowiedniość, 
konieczność i proporcjonalność sensu stricto.

Drugie ujęcie zasady proporcjonalności określić można jako jej definiowanie z perspek-
tywy ekonomicznej. Wymaga ona, aby proponowana regulacja adresowała realny problem 
do rozwiązania z wyraźnie określonymi kosztami, była efektywna kosztowo i uwzględniała 
w szerokim zakresie korzyści oraz koszty dla całej gospodarki. Stąd regulacje powinny być 
poddane trzem testom: skuteczności (czy regulacja wpływa w sposób istotny na rozwiązanie 
zidentyfikowanego problemu), efektywności kosztowej (pozwala osiągnąć zamierzone cele 
w stosunku do innych analizowanych opcji, przy ponoszeniu najniższego kosztu) i racjonal-
ności ekonomicznej (generuje dodatnie korzyści dla gospodarki). Podejście ekonomiczne do 
przestrzegania zasady proporcjonalności sprowadza się do przeprowadzenia specyficznego 
rachunku efektywności regulacji w skali mikro i makro.

Law Journal” 2009, vol. 10; J. M. Beard, The Principle of Proportionality in an Era of High Technology, https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119384, dostęp 26.04.2018; M. Curtis, The Proportionality Princi-
ple and What it Means in Practice, „Psychiatrist” 2011, vol. 35, no. 3; V. Vadi, A History of Success? Proportionality 
in International Economic Law, w: The Reform of International Economic Governance. Global Law and Sustain-
able Development, A. Seguro Serrano, Routledge Publishing, New York, London 2016. W polskim piśmiennictwie 
uwagę można zwrócić na publikacje J. Maliszewskiej-Nienartowicz, Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot 
Europejskich, ATELIER, Toruń 2007; K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności 
norm, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, praca zbiorowa, Biuro Trybunału Konstytu-
cyjnego, Warszawa 2006.

5 Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 202, t. 59, 2016, art. 5.
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Trzecie ujęcie zasady proporcjonalności, które określić można jako podejście społeczne, 
koncentruje się na uwzględnieniu w ocenie regulacji w szerokim zakresie społecznych i eko-
logicznych efektów zjawisk, które prowadzą do powstawania głębokich nierówności docho-
dowych, rozwojowych, wykluczenia cywilizacyjnego, zagrożeń życia, zdrowia, degradacji 
różnorodności ekosystemu czy upadku dotychczasowych wartości kulturowych itp.

Reasumując: przedstawione propozycje definicji prowadzą do odmiennych metodyk oceny 
skutków regulacji, w szczególności pomiaru stopnia respektowania zasady proporcjonalności.

Koncepcje związane z rolą, interpretacją i kwestiami teoretyczno-aplikacyjnymi ewolu-
owały w czasie. Początkowo zasada proporcjonalności była przedmiotem rozważań w naukach 
prawnych (prawo konstytucyjne, wyborcze, karne, w procedurach i orzeczeniach sądowych)6, 
później zaczęto dostrzegać inne obszary zastosowań, zwłaszcza w sferze sektora publicznego. 
W ostatnich dziesięciu latach XXI w. można zaobserwować wzrost zainteresowania wdroże-
niem zasady proporcjonalności do koncepcji regulowania instytucji finansowych. Najczę-
ściej w jej badaniu odnosi się ją tylko do skali działalności instytucji – podziału na podmioty 
małe i duże. Jest to podejście zbyt wąskie7.

Aktywność w zakresie upowszechnienia zasady proporcjonalności (zwłaszcza ekono-
micznych aspektów) należy przypisać instytucjom Unii Europejskiej, które coraz śmielej 
promują tę zasadę w stanowieniu prawa (np. program Better Regulation). Powstaje pytanie, 
co się stało, że ta zasada nie pozostała tylko w sferze deklaratywnej, ale zaczyna być dostrze-
gana w działalności legislacyjnej, zwłaszcza dla podmiotów finansowych?

W raporcie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, 
EBA) podkreśla się liczne przesłanki przemawiające za wykorzystywaniem zasady propor-
cjonalności dla regulowania sektora bankowego, aby przeciwdziałać zjawisku arbitrażu regu-
lacyjnego i niepożądanym zmianom w systemie konkurowania8.

Ogólny poziom dojrzałości zasady proporcjonalności jest stosunkowo niski, w tym rów-
nież w dziedzinie usług finansowych. Nie ma zbyt wielu analiz empirycznych9, a wyniki 
podejmowanych prób są niezwykle rzadko publikowane. Nie dokonuje się ilościowej ana-
lizy stopnia zgodności regulacji z wymogami zasady proporcjonalności. Jednakże pojawia się 
coraz więcej opinii o konieczności weryfikacji planowanych regulacji pod tym kątem. HM 
Treasury (2016) w odpowiedzi na zapytanie Komisji Europejskiej w sprawie regulacji usług 
finansowych stwierdza, że „Sektor finansowy jest wyjątkowo zróżnicowany w odniesieniu 

6 J. Rivers, Proportionality and Variable Intensity of Review, „Cambridge Law Journal” 2006, March; The Pro-
tein Principle of Proportionality: How Different is Proportionality in EU Contexts, „Cambridge Law Journal” 2016, 
July; J. H. Jans, Proportionality Revisited, „Legal Issues of Economic Integration” 2000, no. 3.

7 Zasada proporcjonalności odnosi się również do dużych instytucji bankowych przez fakt ich silnego powią-
zania z innymi podmiotami sektora finansowego oraz z działalnością firm świadczących usługi, ale niepodlega-
jące instytucjom nadzorczym (np. ogół firm fintechowych). 

8 Proportionality…, op.cit.
9 Do wyjątków należy publikacja dotycząca rynku ubezpieczeń, analizująca 76 ubezpieczycieli w Austrii, Niem-

czech i Szwajcarii – M. Eling, D. Pankoke, Costs and Benefits of Financial Regulation – An Empirical Assessment 
for Insurance Companies, Working Papers on Finance 2014, 20, Institute of Insurance Economics. Na podstawie 
wyników badania okazało się, że nie jest potwierdzona hipoteza o przestrzeganiu zasady proporcjonalności.
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do działalności, ryzyka generowanego dla klientów i systemu finansowego, skali działania 
firm i stopnia ich powiązań. Zastosowanie zróżnicowanego podejścia do regulacji, zwłasz-
cza mniejszych firm i reprezentujących mniejszy stopień złożoności, może spowodować, że 
byłyby one bardziej skuteczne w realizacji celów w zarządzaniu specyficznymi rodzajami 
ryzyka i potrzebami”10.

W podobnym tonie wyraża swoją opinię FCA11. Ten brytyjski nadzorca silnie opowiada 
się za zasadą proporcjonalności w obszarze zarządzania ryzykiem w legislacji usług finan-
sowych. Pojawiły się też publikacje, które uznają szczególną celowość zastosowania zasady 
proporcjonalności, np. w regulowaniu innowacji finansowych12.

Problematyka stosowania zasady proporcjonalności w pełni odnosi się również do pol-
skich regulacji dotyczących sektora finansowego, zwłaszcza że należy on do jednego z najsil-
niej uregulowanych w Unii Europejskiej. Polski nadzorca – KNF, która faktycznie w dużym 
stopniu pełni funkcję regulatora, m.in. poprzez wydawane rekomendacje, również takową 
potrzebę dostrzega. Jednakże bardzo często sprowadza się to deklaracji zawartych w pream-
bułach poszczególnych dokumentów wydawanych przez KNF, ale nie znajduje potwierdze-
nia w szczegółowych wytycznych, niestety często budowanych na zasadzie one size fits all. 
Sytuacja ta niewiele się zmieniła od czasu naszego poprzedniego badania z 2013 r. Dlatego 
też warto po raz kolejny zwrócić uwagę na samą zasadę proporcjonalności, ale dodatkowo 
także prześledzić poszczególne regulacje (zwłaszcza rekomendacje) i rozpatrzeć rozwiązania 
pod kątem jej stosowania. Temu służyła ankieta przeprowadzona w połowie 2016 r. wśród 
banków spółdzielczych, która stanowiła główną podstawę niniejszego artykułu.

3. Weryfikacja zastrzeżeń banków spółdzielczych

Respektowanie zasady proporcjonalności ma szczególne znaczenie dla sektora banko-
wości spółdzielczej. Doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują, że uwaga ta nie odnosi się 
tylko do intensywności stosowanych regulacji, ale także do ich dostosowania do poszcze-
gólnych grup podmiotów regulowanych. Mimo istnienia w Polsce bardzo restrykcyjnych 
wymogów ostrożnościowych, uzupełnionych o dodatkowe regulacje unijne wprowadzone 
po ostatnim kryzysie finansowym, to znaczące problemy w sektorze bankowym wystąpiły 
właśnie w przypadku podmiotów spółdzielczych (włącznie z upadłością największego banku 
spółdzielczego w Polsce – SK Banku).

10 Response to the EU Commission. Call for Evidence on EU Regulatory Framework for Financial Services, HM 
Treasury, London 2016, s. 5.

11 Financial Conduct Authority’s to the European Commission’s Call for Evidence on the EU regulatory Frame-
work for Financial Services, FCA, London 2016, s. 4.

12 Stocktaking and Challenges of the EU Financial Service Regulation, European Parliament, Brussels 2014, s. 3; 
L. Pacheco, D. Tuesta, Basel Committee on Regulation and Supervision for Financial Inclusion, BBVA Research, 
Madrid 2016, s. 4.
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Poniżej zaprezentowane zostaną konkretne przykłady, wskazane przez banki spółdziel-
cze, gdzie należałoby rozważyć zastosowanie zasady proporcjonalności. Lista obejmuje 7 
Rekomendacji KNF: C, G, P, S, T, U, W.

3.1. Obowiązek zarządzania ryzykiem stóp procentowych

Sterowanie ryzykiem stóp procentowych niewątpliwie należy do podstawowych obsza-
rów zarządzania aktywami i pasywami dla każdego banku, bez względu na jego wielkość 
i specyfikę. Decyzje w tej materii mają bardzo duży wpływ na kondycję każdego podmiotu, 
w szczególności zajmującego się przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów. Do takich 
z pewnością należą banki spółdzielcze. W celu optymalizacji ryzyka stóp procentowych bank 
może posługiwać się wieloma metodami i narzędziami, jednakże winny one być dostosowane 
do konkretnych warunków, w tym skali potencjalnych zagrożeń. Za pewną miarę w tej dzie-
dzinie można przyjąć kryterium zastosowane w Dyrektywie CRD IV, mówiące o istotności 
20% wpływu na bilansową, zaktualizowaną wartość kapitału banku w przypadku zmiany 
stóp procentowych o 200 punktów bazowych13. Zatem, gdy wpływ ten dla banków spółdziel-
czych w Polsce jest marginalny, co wynika z krótkich terminów przeszacowania zarówno 
produktów aktywnych, jak i pasywnych, to należy rozpatrzeć zasadność (celowość) stosowa-
nia zaawansowanych metod w tym zakresie. Praktycznie luka stopy procentowej w okresie 
powyżej 1 miesiąca w bankach spółdzielczych nie występuje (rysunek 1).

W tym kontekście rozpatrzenia wymaga regulacja: Rekomendacja G14, a w szczególności 
postanowienia nr 5 i 6, m.in. pod kątem stosowania artykułów 97 (ust. 1) i 98 (ust. 5) CRD 
IV15. Zastrzeżenia wynikają z konieczności analizowania wpływu stóp procentowanych 
na bilansową zaktualizowaną wartość kapitału oraz badania ryzyka opcji i ryzyka krzywej 
dochodowości. Wątpliwości swoje banki spółdzielcze uzasadniały:
• nieznacznym wpływem zmiany stóp procentowych na zaktualizowaną wartość kapitału;
• bardzo niską wrażliwością aktywów i pasywów na zmiany stóp procentowych, nawet 

przy wzroście stóp procentowych o 200 punktów bazowych – wpływ na zmianę fundu-
szy własnych mniejszy niż 1%;

• marginalnym znaczeniem niedostosowania stóp procentowych dla całości zarządzania 
ryzykiem w banku, gdyż praktycznie nie ma kredytów i depozytów na stałą stopę pro-
centową na okresy powyżej 12 miesięcy;

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredyto-
wymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 
2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV). 

14 Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, KNB, Warszawa 2002.
15 Dyrektywa…, op.cit.
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• niskimi wskaźnikami zrywania umów depozytowych i spłacania kredytów przed ter-
minem ich zapadalności.

Rysunek 1. Kontraktowa luka stopy procentowej w bankach spółdzielczych

Źródło: Raport o stabilności system finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016, s. 50.

Zapisy 5 i 6 Rekomendacji G, tak jak i wszystkich innych rozpatrywanych regulacji, można 
oceniać z punktu widzenia zastosowania przede wszystkim dwóch zasad składowych: ogól-
nej zasady proporcjonalności, tj. odpowiedniości, i proporcjonalności sensu stricto. Wynika 
to z faktu, że uwaga w tym przypadku skupia się na skutkach już obowiązujących przepisów, 
a nie na procesie legislacyjnym. Stąd też odniesienie się do ewentualnych alternatywnych roz-
wiązań regulacyjnych, do których głównie ma zastosowanie zasada konieczności, nabiera 
znaczenia drugoplanowego i w niniejszej analizie będzie pominięta. Natomiast zastosowane 
zostały kryteria (tabela 1, z wagami od 0 do 6 pkt16) uwzględnianie przy ocenie zasad odpo-
wiedniości i proporcjonalności sensu stricto. Szersza prezentacja tej metodyki (Model RZP) 
zawarta jest w publikacji autorów z 2014 r.17.

Teoretycznie związek pomiędzy zarządzaniem ryzykiem zmiany stóp procentowych 
a ogólnym poziomem ryzyka w banku jest wysoki. Jednakże w przypadku banków spół-
dzielczych w praktyce znaczenie to znacząco spada. Sytuacja ta wynika przede wszystkim 
z małej ekspozycji na ten rodzaj ryzyka (w ujęciu mikro i sektorowym), wzmocnionej wpły-
wem środowiska niskich stóp procentowych na rynkach finansowych i bardzo minimalnej 

16 Wagę 6 pkt. nadaje się wtedy, gdy w opinii oceniającego dane kryterium jest w pełni respektowane, czyli 
ma całkowite zastosowanie zasada proporcjonalności w danym przekroju. Wynik zerowy oznacza zupełny brak 
spełnienia tego warunku.

17 S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada…, op.cit.
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inflacji. Zatem ryzyko regulacyjne w tym obszarze nie będzie wysokie, gdyż samo to ryzyko 
jest niewielkie. Równocześnie spełnienie wszystkich wymogów wiąże się z dużymi kosztami, 
niewspółmiernymi z efektami. Należy też podkreślić, że oferta usług i produktów banko-
wych w bankach spółdzielczych jest skromniejsza (są one prostsze) w porównaniu do ban-
ków komercyjnych, a lepsza znajomość lokalnych klientów ogranicza ryzyko wystąpienia 
nieoczekiwanych zdarzeń. W tych okolicznościach ocena respektowania zasady odpowied-
niości wynosi 2,16 punktu i świadczy o niskim poziomie w modelu RZP (por. tabela 1).

Tabela 1. Rekomendacja G (zalecenia 5 i 6) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 4

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 1

Dostępne zasoby i motywacje banku 1

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 2

Możliwości egzekwowania regulacji 3

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 2

Średnia liczba punktów 2,16

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Rekomendacja G (zalecenia 5 i 6) – respektowanie zasady proporcjonalności sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 1

Proporcjonalność funkcjonalna 2

Proporcjonalność sektorowa 1

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 1

Średnia liczba punktów 1,25

Źródło: opracowanie własne.

W ujęciu makroekonomicznym znaczenie bankowości spółdzielczej jest niewielkie, 
to jedynie 9,1% (2016 r.) udziału w aktywach całego sektora bankowego (włącznie z bankami 
zrzeszającymi)18. Przy niskiej istotności ryzyka stóp procentowych ocenę proporcjonalności 
można uznać za śladową. Nieco istotniejsze jest odniesienie funkcjonalne, związane z relacją 
pomiędzy regulacją a skutkami w postaci odpowiedniego ukształtowania struktury produk-
tów aktywnych i pasywnych. Wreszcie proporcjonalność w przekroju interesariuszy pokazuje 
powstawanie dysproporcji – nadmierne obciążenie kosztami operacyjnymi małych banków 
powoduje trudności w osiąganiu efektywności w stosunku do dużych podmiotów. Dlatego też 
ogólne porównanie kosztów tych regulacji z potencjalnymi efektami wypada zdecydowanie 

18 Raport o stabilności system finansowego, NBP, Warszawa 2016, s. 10.
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negatywnie (tabela 2). Istotna jest też opinia, zawarta w Raporcie o stabilności systemu finan-
sowego, zgodnie z którą: „Banki są w ograniczonym stopniu narażone na ryzyko rynkowe, 
(…) Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej jest ograniczone w skali całego sektora 
[spółdzielczego S. K., L. K.]”19.

Wobec powyższych argumentów banki spółdzielcze postulują, aby KNF zwolniła je z obo-
wiązku realizacji rekomendacji G zapisanych w punktach 5 i 6. Według opinii autorów nie 
należy zwalniać banków z zarządzania ryzykiem stóp procentowych, choć jest to uciążliwe, 
żmudne, pracochłonne oraz kosztowne działanie, wymagające od zarządu i pracowników 
niemal codziennego zaangażowania. W szczególności dotyczy to ustalania polityki i strategii 
zarządzania ryzykiem, zarządzania procesem identyfikacji ryzyka, metod pomiaru (wyboru 
metody wyniku finansowego czy metody ekonomicznej wartości kapitału), systemu monito-
wania i sprawozdawczości w tej dziedzinie, a także wyznaczania limitów ryzyka i procedur 
kontrolnych. Dlatego też decyzje regulatora w odniesieniu do Rekomendacji G powinny poszu-
kiwać kompromisu między rangą tego ryzyka, a obciążeniami, które mają wpływ na wyniki 
finansowe, zarządzanie i na strukturę organizacyjną, a przez to rzutują na konkurencyj-
ność banków. Nie powinno się też lekceważyć wysokiego prawdopodobieństwa wzrostu stóp 
procentowych w najbliższej perspektywie. Nie będą one stabilne i bliskie zera w dłuższym 
okresie, lecz z pewnością ujawnią się trwalsze ich tendencje wzrostowe. W związku z tym 
autorzy proponują poszukanie zdecydowanych uproszczeń w zakresie wymagań dotyczących 
zarządzania ryzykiem stóp procentowych w bankach spółdzielczych, tam gdzie obciążenia 
przekraczają osiągane efekty. W praktyce oznaczać by to mogło wprowadzenie kryteriów 
istotności ryzyka stóp procentowych (ustalenie skwantyfikowanego poziomu), skutkującego 
obligatoryjnością stosowania rekomendowanych wymogów oraz przygotowanie uproszczo-
nych zasad i narzędzi zarządzania ryzykiem stóp procentowych dostosowanych do banków 
z niską ekspozycją na tego rodzaju ryzyko.

3.2. Obowiązek zarządzania ryzykiem płynności

Kolejne uwagi banków spółdzielczych dotyczyły Rekomendacji P20, a w jej ramach posta-
nowień (rekomendacji cząstkowych) nr 14 i 15. Zastrzeżenia budzi obowiązek stosowania 
systemu wewnętrznych cen transferowych, z uwzględnieniem kosztów i korzyści w pomiarze 
rentowności oraz w procesie zatwierdzania nowych produktów, w obszarze istotnych linii 
biznesowych oraz wymóg zarządzania płynnością śróddzienną.

W przypadku banków spółdzielczych dyskusyjne jest stosowanie wewnętrznych cen 
transferowych, opartych na skompilowanym modelu. Rozbudowywanie tego rodzaju meto-
dyki praktycznie oznacza wzrost kosztów bez korzyści z tego tytułu. W praktyce na strukturę 

19 Ibidem, s. 10.
20 Rekomendacja P dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków, KNF, Warszawa 2015.
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wymagalności depozytów wpływa się tylko poprzez ofertę oprocentowania. To jest powszechna 
i w obecnych uwarunkowaniach jedynie możliwa praktyka. Rekomendacja zakłada istnienie 
kilku linii biznesowych, co w przypadku małego banku nie ma miejsca. Także w odniesie-
niu do zatwierdzania nowych produktów przyjmowane są uproszczone metody. Dlatego też 
faktycznie sztuczne jest wprowadzenie wielu stawek transferowych, uzależnionych m.in. od 
efektywnych terminów zapadalności lub wymagalności produktów. Nie miałoby to istotnej 
wartości dodanej. Natomiast zarządzanie płynnością śróddzienną w praktyce jest wykony-
wane, ale znowu w uproszczony sposób. Dla banków spółdzielczych bufor zabezpieczający 
płynność śróddzienną stanowi bank zrzeszający, który w ciągu dnia realizuje wszystkie zle-
cenia, nawet w sytuacji braku pokrycia w środkach na rachunku. Wymaganie sporządzania 
dokumentacji potwierdzającej prowadzone działania i analizy odnośnie do płynności śród-
dziennej stanowi silne obciążenie administracyjne.

Tabela 3. Rekomendacja P (zalecenia 14 i 15) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 5

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 2

Dostępne zasoby i motywacje banku 1

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 3

Możliwości egzekwowania regulacji 3

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 1

Średnia liczba punktów 2,5

Źródło: opracowanie własne.

Relatywnie niski poziom informatyzacji banków spółdzielczych często wymaga prowa-
dzenia rejestracji zdarzeń związanych z ryzykiem płynności i jego kalkulacją w sposób, który 
można nazwać „technikami ręcznymi”, nierzadko opierającymi się na opracowaniu własnych 
programów excelowych. Wyjątkową trudność dla banków stanowi ocena kosztów i korzyści 
związanych z kalkulacją ryzyka płynności, natomiast wartość dodana takiego podejścia jest 
znikoma. Również problem powiązania procesów tworzenia i zatwierdzania nowych pro-
duktów oraz oceny rentowności placówek z zaawansowanym systemem cen transferowych 
ma charakter marginesowy do całościowego zagadnienia zarządzania płynnością krótko-
okresową i długoterminową banków. W mniejszych lub średniej wielkości bankach korzyści 
netto z tego tytułu są ujemne (tabela 3).

Rekomendacja P w przedstawionym obszarze (tabela 4) prowadzi do generowania istot-
nych kosztów dla banków, przynosząc minimalne korzyści w przekroju makroekonomicznym, 
funkcjonalnym oraz sektorowym. Natomiast w przekroju poszczególnych grup interesariu-
szy zmusza banki spółdzielcze do działań, które ograniczają im wykorzystywanie posiada-
nych zasobów do zwiększania konkurencyjności, przy w zasadzie niezmienionym poziomie 
ryzyka płynności. Kluczowe współczynniki płynności (krótkoterminowe i długoterminowe) 
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są na umiarkowanym poziomie i relatywnie stabilne w czasie. Te pierwsze w okresie I kwar-
tał 2005 r. do II kwartału 2016 r. wahają się w przedziale 1,4–1,9, zaś długoterminowe w prze-
dziale 1,2–1,321.

Tabela 4.  Rekomendacja P (zalecenia 14 i 15) – respektowanie zasady proporcjonalności  
sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 1

Proporcjonalność funkcjonalna 2

Proporcjonalność sektorowa 1

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 1

Średnia liczba punktów 1,25

Źródło: opracowanie własne.

Banki spółdzielcze postulują, aby wyłączyć je z postanowień zalecenia nr 14 i 15, za 
wyjątkiem tych banków, które posiadają fundusze własne powyżej 5 mln euro, działających 
poza strukturami zrzeszeniowymi. Według autorów, uwagi te wydają się uzasadnione, czemu 
powinno towarzyszyć zwiększenie swobody w doborze procedur, metod i modeli w zarzą-
dzaniu płynnością w bankach spółdzielczych.

3.3. Obowiązek zarządzania ryzykiem koncentracji

W odniesieniu do Rekomendacji C22, wątpliwości budzą postanowienia (rekomendacje 
cząstkowe) nr 7.5, 7.7 i 7.10. Dotyczą one konieczności stosowania różnych miar i wskaźni-
ków ryzyka koncentracji, wykorzystywania adekwatnych modeli oraz zbyt dużych wymagań 
informacyjnych związanych z stosowaniem Rekomendacji W23. Według opinii ankietowa-
nych banków wymienione postanowienia Rekomendacji C nakładają na banki obowiązek 
stosowania narzędzi zarządzania ryzykiem koncentracji nieadekwatnych do prostych modeli 
biznesowych bankowości spółdzielczej. Chodzi o takie wskaźniki, jak: Herfindahla-Hir-
schmanna, Ginniego, miary graficzne – krzywa koncentracji Lorenza.

Rekomendacja C w prezentowanych postanowieniach szczegółowych w dużym stopniu 
spełnia wymagania zasady proporcjonalności (tabela 5; wynik 5,66 pkt.), gdyż nie wprowa-
dza obligatoryjności stosowania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem koncentracji 
opartych na powyższych wskaźnikach lub modelach. Banki mogą wykorzystywać uproszczone 
metody, adekwatne do ich wielkości i pozycji rynkowej. Jednakże ze względu na znaczenie 

21 Raport o stabilności…, op.cit., s. 76.
22 Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji, KNF, Warszawa 2016.
23 Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach, KNF, Warszawa 2015.
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tego rodzaju ryzyka nie wolno go pomijać. Natomiast wskazywanie przez banki na ten pro-
blem świadczy o potrzebie jasnej interpretacji i poprawy komunikacji pomiędzy KNF a śro-
dowiskiem bankowym.

Tabela 5. Rekomendacja C zalecenia (7.5, 7.7 i 7.10) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 6

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 5

Dostępne zasoby i motywacje banku 3

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 4

Możliwości egzekwowania regulacji 5

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 5

Średnia liczba punktów 5,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Rekomendacja C (7.5, 7.7 i 7.10) – respektowanie zasady proporcjonalności sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 5

Proporcjonalność funkcjonalna 6

Proporcjonalność sektorowa 6

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 5

Średnia liczba punktów 5,5

Źródło: opracowanie własne.

Ocena z perspektywy zasady proporcjonalności sensu stricto jest zbliżona do oceny zasady 
odpowiedniości (tabela 6). W przypadku odmiennej interpretacji, nakazującej wszystkim 
bankom stosowanie wymienionych wskaźników, brak możliwości uproszczonego podej-
ścia do zagadnienia zarządzania ryzykiem koncentracji oznaczało diametralnie inną ocenę 
respektowania zasady proporcjonalności. Jednakże według autorów takowego bezwzględ-
nego wymogu nie ma. Rekomendacja C uwzględnia zasadę proporcjonalności – brak jest 
obligatoryjności stosowania zaawansowanych modeli, a wymieniane propozycje są tylko 
przykładowymi.
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3.4.  Obowiązek stosowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

Banki spółdzielcze zgłosiły uwagi do Rekomendacji S24 – jej postanowienia (rekomenda-
cji cząstkowej) nr 20.3 lit. g na temat konieczności sporządzania analiz w zakresie koncen-
tracji geograficznej, w kontekście ryzyka kredytowego. Ma ono uzasadnienie w przypadku 
banków działających na zróżnicowanym terytorium (pod względem charakteru prowadzo-
nej działalności gospodarczej, klimatu, rodzaju gleb, kultury agrarnej, koncentracji danego 
rodzaju przemysłu itd.), a w praktyce funkcjonowania lokalnego banku spółdzielczego mija 
się to z celem.

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby mały, jedno-, dwu- lub trzyoddziałowy bank 
posiadał tak szeroki portfel kredytowy, który mógłby koncentrować się w różnych rejonach 
geograficznych, cechujących się różnym ryzykiem (tabela 7).

Tabela 7. Rekomendacja S (zalecenie 20.3 lit. g) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 1

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 1

Dostępne zasoby i motywacje banku 2

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 1

Możliwości egzekwowania regulacji 3

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 2

Średnia liczba punktów 1,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8.  Rekomendacja S (zalecenie 20.3 lit. g) – respektowanie zasady proporcjonalności  
sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 1

Proporcjonalność funkcjonalna 2

Proporcjonalność sektorowa 1

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 1

Średnia liczba punktów 1,25

Źródło: opracowanie własne.

24 Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczo-
nymi hipotecznie, KNF, Warszawa 2013.
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Koszty związane z wypełnianiem tego obowiązku ewidentnie przekraczają korzyści 
(tabela 8), gdyż nawet wskazanie zerowego poziomu tego ryzyka wymaga uzasadnienia. 
W pełni uzasadnione jest zatem odstąpienie od wymogu Rekomendacji S, postanowienia 
(rekomendacji cząstkowej) nr 20.3 lit. g dla banków jednooddziałowych lub posiadających 
placówki w jednym rejonie geograficznym (np. gminie, powiecie).

3.5.  Obowiązek stosowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

Analizie poddana została również Rekomendacja T25 i jej postanowienia (rekomendacje 
cząstkowe) nr 7 i 17.4. Banki zgłosiły problemy z wąskim zakresem możliwości stosowania 
metod uproszczonych przy ocenie zdolności kredytowej oraz zbyt szerokimi obowiązkami 
(w tym częstotliwością) raportowania. Ograniczenie wykorzystania prostej metodyki kre-
dytowej tylko do przypadków określonych w rekomendacji powoduje, że banki są zmuszone 
do odmowy udzielania kredytów dobrym klientom lub są niekonkurencyjne wobec podmio-
tów pożyczkowych czy szarej strefy. Rekomendacja powinna dopuszczać stosowanie metod 
uproszczonych przynajmniej dla osób, które od określonej liczby lat posiadają w banku 
rachunek bieżący, na który wpływa wynagrodzenie. Rozbudowane wymogi sprawozdawcze 
dotyczą także sytuacji, gdy portfel kredytów detalicznych nie jest istotny w bilansie banku. 
Raportowanie śladowych kwot oznacza praktycznie te same koszty, jak dla wielkości gene-
rujących istotny poziom ryzyka.

Tabela 9. Rekomendacja T (postanowienie 7) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 5

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 4

Dostępne zasoby i motywacje banku 3

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 2

Możliwości egzekwowania regulacji 4

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 1

Średnia liczba punktów 3,12

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno dla zasady odpowiedniości (tabela 9), jak i proporcjonalności sensu stricto 
(tabela 10) oceny poszczególnych kryteriów układają się w sposób zrównoważony, co świad-
czy o istocie tego rodzaju ryzyka, ale też konieczności jego zrelatywizowania.

25 Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredy-
towych, KNF, Warszawa 2013.
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Tabela 10.  Rekomendacja T (postanowienie 7) – respektowanie zasady proporcjonalności  
sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 2

Proporcjonalność funkcjonalna 4

Proporcjonalność sektorowa 2

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 4

Średnia liczba punktów 3,0

Źródło: opracowanie własne.

W tej sytuacji oceniana regulacja ma uzasadnienie dla ograniczania ryzyka kredytowego, 
zwłaszcza w kontekście znacząco pogorszonego portfela kredytów detalicznych (konsumpcyj-
nych) po 2008 r. Z drugiej jednak strony, dla lokalnego banku jego znajomość mikrorynku, 
na którym funkcjonuje (lokalni klienci), można porównać z doświadczeniem wynikającym 
z formalnej współpracy, o której mowa w Rekomendacji (postanowienie nr 7). Dlatego też 
pewne uelastycznienie możliwości stosowania omawianej regulacji powinno się rozważyć.

Inny obraz rysuje się w kontekście postanowienia nr 17.4. Tutaj kwestia respektowania 
zasady proporcjonalności musi być oceniona słabo. Dotyczy to zarówno odpowiedniości 
(tabela 11), jak i proporcjonalności sensu stricto (tabela 12).

Tabela 11. Rekomendacja T (postanowienie 17.4) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 2

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 1

Dostępne zasoby i motywacje banku 2

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 1

Możliwości egzekwowania regulacji 3

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 1

Średnia liczba punktów 1,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12.  Rekomendacja T (postanowienie 17.4) – respektowanie zasady proporcjonalności  
sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 1

Proporcjonalność funkcjonalna 2

Proporcjonalność sektorowa 1

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 1

Średnia liczba punktów 1,25

Źródło: opracowanie własne.
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Jeśli portfel kredytów detalicznych nie ma znaczenia dla banku (np. nie przekracza 10% 
całości zaangażowania kredytowego), to uzasadnione jest ograniczenie wymogów sprawoz-
dawczych w celu uniknięcia zwiększonych kosztów administracyjnych. Można też zauważyć, 
że w bankach prowadzi się bardzo szczegółową analizę kredytów detalicznych, stanowiących 
np. 10% portfela, bo tego nakazuje regulacja nadzorcza, a pobieżnie analizuje się pozostałe 90% 
kredytów, w tym kredyty dla podmiotów gospodarczych, bo tego formalnie się nie wymaga. 
Zastosowanie zasady proporcjonalności powinno mieć w tej sytuacji pełne uzasadnienie.

3.6. Obowiązek stosowania dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Następna rozpatrywana regulacja to Rekomendacja U26, a w jej ramach postanowienia 
(rekomendacje cząstkowe) nr 4 i 8.7, odnoszące się do uwzględniania prowizji otrzymywanej 
przez bank z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, wyliczanej na podstawie rachunku efek-
tywnej stopy procentowej (ESP), oraz obowiązku raportowania do rady nadzorczej odmów 
wypłaty świadczeń, przypadków odstąpienia przez bank z wnioskiem o wypłatę świadcze-
nia itp. Skala otrzymywanych dochodów z tytułu ubezpieczeń w bankach spółdzielczych 
nie jest istotna. Brak narzędzi (niedostosowane oprogramowanie) znacząco utrudnia pro-
wadzenie wyżej wymienionej sprawozdawczości. Porównanie wartości prowizji przy jedno-
razowym ujęciu jako przychód prowizyjny i jako element ESP wskazuje na znikomą różnicę 
w wyniku. Ustalenie progu otrzymywanych prowizji w odniesieniu do przychodów prowi-
zyjnych banków spółdzielczych lub wyniku z działalności bankowej, powyżej którego należy 
stosować rozliczenia wg ESP, rozwiązałoby problem w mniejszych bankach spółdzielczych. 
Raportowanie, o którym mowa w postanowieniu nr 4, jest zasadne, jeśli skala działalności 
banassurance przyjmuje istotne rozmiary.

Tabela 13. Rekomendacja U (postanowienia 4 i 8.7) – respektowanie zasady odpowiedniości

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Związek między celami regulatora a regulacją 3

Zakres wpływu regulacji na przyczyny problemu 1

Dostępne zasoby i motywacje banku 1

Uniknięcie ryzyka regulacyjnego 1

Możliwości egzekwowania regulacji 3

Brak wpływu na osłabienie konkurencyjności banku 1

Średnia liczba punktów 1,66

Źródło: opracowanie własne.

26 Rekomendacja U dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach, KNF, Warszawa 2014.
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Ocenę zastosowania zasady proporcjonalności w odniesieniu do obu jej składowych czę-
ści potwierdza wyżej zaprezentowane uzasadnienie (tabele 13 i 14).

Tabela 14.  Rekomendacja U (postanowienia 4 i 8.7) – respektowanie zasady proporcjonalności 
sensu stricto

Kryterium Ocena kryterium od 0 do 6 punktów

Proporcjonalność makroekonomiczna 1

Proporcjonalność funkcjonalna 2

Proporcjonalność sektorowa 1

Proporcjonalność w przekroju interesariuszy 1

Średnia liczba punktów 1,25

Źródło: opracowanie własne.

Pojawiający się wniosek, aby banki spółdzielcze w całości zwolnić z Rekomendacji U, jest 
z pewnością za daleko idący, natomiast wprowadzenie skalowania jej stosowania ma uzasad-
nienie, co najmniej w sferze stosowania rachunku ESP czy też raportowania.

3.7. Obowiązki dotyczące zarządzania ryzykiem modeli

Ostatnią regulacją zgłaszaną przez banki spółdzielcze w ankietach była Rekomendacja W27, 
postanowienia (rekomendacje cząstkowe) nr 1.3; 3; 4; 8.2; 8.6; 9.6; 15; 16. Uwagi odnosiły się 
do stosowania zaawansowanych modeli i oceny ryzyka z nimi związanego. System regulacji 
sektora bankowego jest słusznie uznawany jako konserwatywny, ale Rekomendacja W temu 
przeczy. Wynika to z tego, że wprowadza do zarządzania ryzykiem w bankach nowoczesne 
zasady (w tym akcentuje zasadę proporcjonalności), dobre praktyki związane z wykorzysta-
niem ilościowych modeli w ocenie ryzyka. Zagadnienia te były już poruszane we wcześniej-
szych legislacjach28. Jednakże na tle ostatniego kryzysu finansowego pojawiła się dość silna 
krytyka tych narzędzi. Przedmiotem negatywnych ocen była praktyka nadmiernego zaufania 
zarządów banków do wyników otrzymywanych z wysoce zaawansowanych modeli ryzyka 
(np. metoda VaR, ekonometryczne modele DSGE), przyjmowania bezkrytycznych założeń, 
na jakich oparte były te modele. Wiara w wysoką jakość modeli spowodowała duże straty 
dla banków, co stanowiło inspirację do opracowania Rekomendacji W. W Polsce zagadnienia 
te poruszają w swoich publikacjach m.in. K. Jajuga i W. Żółtkowski29. Autorzy zgadzają się 

27 Rekomendacja W…, op.cit.
28 CRD IV art. 85 ust. 1; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 czy Supervisory 

Guidance on Model Risk Management, SR – Letter 11–7, Board of Governance of the Federal Reserve System Office 
of the Comptroller of the Currency, April 4, 2011.

29 K.  Jajuga, Ryzyko modelu a  miary ryzyka, cejsh.icm.edu.pl/…/6_K.Jajuga_Ryzyko_modelu_a_miary_ry 
zyka.pdf, dostęp 23.01.2017; W. Żółtkowski, Ryzyko modeli, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015, nr 12.
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z wysuwanymi przez banki spółdzielcze wątpliwościami i zastrzeżeniami, co do konieczności 
respektowania tej rekomendacji w ich działalności. Jednakże nie ma bezwzględnego wymogu 
posługiwania się tymi modelami. Natomiast otwarta jest kwestia, gdy stosuje się ich uprosz-
czone wersje. Pojawia się wtedy problem m.in. przestrzegania Rekomendacji W w zakresie 
oceny ryzyka kredytowego (np. spełnianie kryterium istotności) oraz zdolności przeprowa-
dzenia walidacji modelu ze względu na brak odpowiednich baz danych.

Wbrew potocznemu rozumieniu typowy model nie jest prostym narzędziem analizy 
ryzyka. Obejmuje trzy ważne składowe. Pierwsza odnosi się do informacji użytych w modelu 
oraz przyjętych założeń i danych. Druga składowa obejmuje proces szacowania parametrów 
modelu. Natomiast trzecia, w formie raportu, może najważniejsza, transformuje uzyskane 
wyniki na użyteczną informację biznesową. Reasumując, można stwierdzić, że wykorzy-
stanie w szerokim zakresie zarządzania ryzykiem modelu wymaga ogromnego programu 
szkoleń pracowników, zdobywania doświadczeń, budowania kosztownej infrastruktury 
danych i zakupu programów oraz silnej intelektualnej motywacji pracowników do stoso-
wania modeli w codziennej praktyce zarządczej. Niestety, banki spółdzielcze są dość daleko 
od tych modelowych wymagań.

Jednakże banki działające w ramach IPS, niekorzystające z zaawansowanych metod sco-
ringowych lub ratingowych, nie są zobowiązane do stosowania Rekomendacji W, a zatem 
nie ma potrzeby weryfikacji zasady proporcjonalności, gdyż jest ona zastosowana. Inną jest 
natomiast kwestia, co powinno się przyjmować jako model, w przypadku którego należy sto-
sować Rekomendację W, a co można uznać za uproszczoną metodę oceny ryzyka (niebędącą 
modelem w tym rozumieniu) niepodlegającą rygorom tej regulacji.

4. Podsumowanie

Chociaż koncepcja implementacji zasady proporcjonalności w procesie legislacyjnym 
znajduje coraz większe wsparcie ze strony środowisk naukowych i regulatorów, to praktyka 
jej respektowania jest jeszcze w początkowym stadium rozwoju. Uwaga ta dotyczy zarówno 
regulatorów, jak i podmiotów regulowanych oraz innych interesariuszy. W ramach tej dru-
giej grupy pewnym potwierdzeniem może być skromność uzyskanych informacji ankieto-
wych, otrzymanych tylko z 8 banków spółdzielczych i dwóch podmiotów IPS, w okresie od 
lipca do sierpnia 2016 r. Jednakże, biorąc pod uwagę, że oba systemy ochrony instytucjonalnej 
obejmują 556 banków spółdzielczych, tj. 87% ich ogólnej liczby, a także fakt przedstawienia 
przez IPS-y bardzo dokładnych i najszerszych odpowiedzi na pytania ankietowe, to uzyskane 
rezultaty można potraktować jako co najmniej częściowo reprezentatywne dla całego sektora. 
Dokonana analiza kwestionowanych przepisów regulacyjnych wsparta została przez Zespół 
Prawny ZBP. Natomiast autorzy skupili się na ocenie kryteriów dotyczących kluczowych 
składowych zasady proporcjonalności, tj. zasady odpowiedniości i zasady proporcjonalności 
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sensu stricto. Nie mniej istotną słabością przedstawionych analiz jest brak szerszych danych 
ilościowych i praktycznie oparcie się na ocenach jakościowych.

Po analizie wszystkich zgłoszonych przypadków (w odniesieniu do szczegółowych posta-
nowień) z wyłączeniem Rekomendacji C i częściowo Rekomendacji W, autorzy uznali za 
zasadne przyjęcie postulatów banków i szersze uwzględnienie zasady proporcjonalności. 
Wyjątek stanowi Rekomendacja C, gdzie jest ona respektowana i banki spółdzielcze (więk-
szość) nie mają obowiązku przestrzegania rozpatrywanych wymogów – są z nich zwolnione. 
Podobna uwaga dotyczy Rekomendacji W, aczkolwiek problemem tu mogą być proste modele, 
które nie powinny być nią objęte. Jednakże otwartą pozostaje wtedy kwestia rozgraniczenia 
pomiędzy modelami prostymi a zaawansowanymi.

Autorzy wyraźnie podkreślają, że przeprowadzona ewaluacja badanych regulacji pod 
kątem respektowania zasady proporcjonalności wskazuje na pewne istotne „rysy” (słabości) 
wybranych przepisów zawartych w rekomendacjach, najbardziej dotkliwie odczuwanych 
przez sektor banków spółdzielczych. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyrażane zastrzeżenia 
nie odnoszą się do negowania całości rozpatrywanych rekomendacji, ale wykazane słabości 
przekładają się na obniżenie skuteczności, efektywności i wzrostu ryzyka w sektorze banków 
spółdzielczych. Regulator nadal kreuje niewspółmiernie wysokie obciążenia i koszty dosto-
sowania się do wymogów i zasad zarządzania ryzykiem dla podmiotów małych, o prostych 
modelach biznesowych. Zmniejszają one ich konkurencyjność i narażają na zagrożenie wyeli-
minowaniem z rynku. Mimo braku szczegółowej analizy ilościowej skutków omawianych 
regulacji, to dokonany prosty ich przegląd potwierdza, że istnieją realne możliwości ogra-
niczenia tego niepożądanego wyścigu do stanowienia coraz ostrzejszych progów i limitów 
regulacyjnych, poprzez ich eliminacje lub złagodzenie. Ten kierunek podjęty już został przez 
regulatora unijnego, co najmniej w doniesieniu do pakietu CRD IV/CRR i innych wymogów.
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Respecting the Proportionality Principle in the Opinion 
of Cooperative Banks on the Example of KNF Recommendations

Summary

This article is a review of approaches to how proportionality principle is defined and implemented 
in the regulatory practice of the EU and Poland. We discuss selected reservations of interviewed coop-
erative banks concerning the infringement of the principle with respect to Recommendation 7 of the 
Polish Financial Supervisory Authority (Polish abbr. KNF). The analysis is based on a quality-quantity 
model of Respecting the Proportionality Principle. It juxtaposes practical postulates with researchers’ 
opinion. Final conclusions address the necessity for a broader discussion, better communication and 
cooperation of the banking sector and other stakeholders with the regulator in better law making. The 
authors highlight the risk of generating regulatory chaos potentially leading to the loss of such impor-
tant features as: investment attractiveness, innovation, permanent benefits to the economy and society, 
and ensuring safety to clients’ transactions.

Keywords: cooperative banking, proportionality principle, regulations





168/2018
s. 101–112

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 168

Iwona Staniec
Katedra Zarządzania 
Politechnika Łódzka

Karol Marek Klimczak
School of Economics and Business, University of Navarra

Wojciech Machowiak
Wyższa Szkoła Logistyki

Yochanan Shachmurove
City College of The City University of New York

Przedsiębiorczość technologiczna: istota, znaczenie, 
wybrane kierunki badań1

Streszczenie

W artykule przedstawiono definicje i cechy charakterystyczne dla przedsiębiorczości technologicznej. 
Wskazano, że przedsiębiorczość technologiczna jest badana pod kątem nurtów występujących w na-
ukach o zarządzaniu, m.in. kształtujących – teorii przedsiębiorczości i teorii innowacji oraz warun-
kujących jej rozwój – dynamicznych umiejętności organizacyjnych, teorii zasobowej, teorii wiedzy, 
teorii behawioralnej itp.
Opracowanie podejmuje problematykę uwarunkowań i ich znaczenia w przedsiębiorczości techno-
logicznej. Wskazuje, jak zmiany uwarunkowań globalnego rynku doprowadziły w ostatnich latach 

1 Praca zrealizowana w  ramach projektu 2014/13/B/HS4/01517 finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki.
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do stwierdzenia, że jednym z kluczowych sposobów na poprawę innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw jest przedsiębiorczość technologiczna.

Słowa kluczowe: innowacje technologiczne, przedsiębiorczość technologiczna, uwarunkowania roz-
woju, nurty nauk o zarządzaniu, systematyczny przegląd literatury
Kody klasyfikacji JEL: 032, J53, D81

1. Wprowadzenie

Coraz częstszym obiektem zainteresowań zarówno teoretyków, jak i praktyków są deter-
minanty rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstw, pobudzania procesów transfor-
macji i komercjalizacji wiedzy, zwiększania świadomości technologicznej. W opracowaniach 
pojawia się połączenie zarządzania technologią z przedsiębiorczością w ujęciu przedsiębior-
czości technologicznej, gdyż z punktu widzenia gospodarki szczególnego znaczenia nabiera 
rozwój podmiotów, które są nasycone nowoczesną technologią oraz posiadają umiejętność 
szybkiej i elastycznej adaptacji osiągnięć nauki.

Celem artykuł jest określenie nurtów badawczych nauk o zarządzaniu, realizowa-
nych w obrębie przedsiębiorczości technologicznej. W analizie szczególną uwagę zwrócono 
na zamieszczane w publikacjach naukowych definicje przedsiębiorczości technologicznej, 
definiowanie w badaniach empirycznych zbiorowości oraz mechanizmy i uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, rozumiane jako atrybuty cech organizacji i jej 
otoczenia.

Rysunek 1. Przedsiębiorczość technologiczna – analiza zmiennych niezależnych
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Źródło: opracowanie własne.
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Tak postawiony cel został osiągnięty poprzez dokonanie systematycznego przeglądu lite-
ratury. W ramach kryteriów wyszukiwania zdecydowano się na bazę „Publish or Perish” 
i słowo kluczowe przedsiębiorczość technologiczna oraz publikacje pojawiające się po 2001 r. 
(autorom zależało na zidentyfikowaniu trendów w literaturze polskojęzycznej). W bazie 
wyszukano 15 tytułów z czego 4 były powtórzeniami i zdecydowano się na uzupełnienie 
dokonanego wyboru na zasadzie kuli śnieżnej o pozycje cytowane w przeglądanych pracach, 
z których zaczerpnięto motywy badawcze podawane analizie. Zatem rozszerzono analizo-
waną bazę do 26 pozycji. Przeglądu wyłonionych pozycji dokonano pod kątem: pojawiającej 
się definicji przedsiębiorczości technologicznej, uwarunkowań wypływających na jej rozwój 
oraz nurtów badawczych zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu (rysunek 1).

2. Definicja przedsiębiorczości technologicznej

Formalne wyodrębnienie przedsiębiorczości technologicznej jako obszaru wiedzy datuje 
się na 2001 r., kiedy to w USA zorganizowano sympozjum firm technologicznych i uniwersy-
tetów badawczych będących katalizatorem dla przedsięwzięć opartych na technologii. Usta-
lono, że w tego typu przedsiębiorczości równie ważne są uniwersytety, stanowiące domeny 
badaczy oraz przedsiębiorcy kreujący nowe działania lub produkty i znajdujący dla nich rynki 
zbytu. Ogólnie uznano, że przedsiębiorczość technologiczna wywodzi się z WCRS (West Coast 
Research Symposium on Technology Entrepreneurship), będącego samoorganizującym się 
i samofinansującym się klasterem społecznym bez formalnej współpracy infrastrukturalnej 
i międzyludzkiej. C. Beckman, K. Eisenhardt, S. Kotha, A. Meyer i N. Rajagopolan2, opisu-
jąc przedsiębiorczość technologiczną, zawracają uwagę na wieloznaczność tego pojęcia oraz 
podają kilka modeli realizacji tego rodzaju biznesu. Tutaj przedsiębiorczość technologiczna 
rozumiana jest jako proces motywowania i sterowania badań naukowych w kierunku więk-
szej ich użyteczności praktycznej, a następnie transferu wyników badań do sfery gospodarczej 
w celu zwiększenia innowacyjności oraz konkurencyjności towarów i usług. W USA pionie-
rami takiego podejścia były Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz Uniwersy-
tet Stanforda – uczelnie, które jako pierwsze przestały traktować komercjalizację dorobku 
naukowego jako działanie uboczne. Rozwój ten zdynamizowała ustawa Bayh-Dole’a z 1980 r., 
która zapewniała uczelniom wyższym oraz innym jednostkom naukowym prawa własności 
intelektualnej do wyników badań finansowanych z funduszy rządowych.

W ujęciu innych badaczy przedsiębiorczość technologiczna odnosi się bezpośrednio do 
aspektów innowacji technologicznych, do dotychczas nieznanych sposobów produkcji, świad-
czenia usług, tworzenia nowych produktów, usług i systemów, nowatorskiego organizowania 
procesów oraz innych rodzajów aktywności, które opierają się na wykorzystaniu wiedzy i/lub 

2 C. Beckman, K. Eisenhardt, S. Kotha, A. Meyer, N. Rajagopolan, Technology Entrepreneurship, „Strategic 
Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, no. 2, s. 89–93.
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współpracy z uczelniami czy ośrodkami naukowo-badawczymi3. P. Kordel4 zwraca uwagę, 
że przedsiębiorczość technologiczna to eksploracja i eksploatacja nowoczesnych technolo-
gii, prowadząca do reorganizacji struktur oraz realizowanych przez nią procesów. K. Rostek 
i A. Skala5 określają proces przedsiębiorczości technologicznej jako strategię rozwoju opartą 
na kreowaniu, odkrywaniu i eksploatowaniu szans technologicznych. A. Motyka6 i Ł. Wściu-
biak7 zjawisko przedsiębiorczości technologicznej wiążą nie tylko z postępem technicznym, 
lecz także z transferem nauki, nowej wiedzy i wynalazków do biznesu. S. Lachiewicz i in.8 
przedstawiają przedsiębiorczość technologiczną jako pomost łączący takie zjawiska, jak: 
transfer technologii, przedsiębiorczość intelektualną oraz akademicką. M. Ławecki9 z kolei 
proponuje, aby przedsiębiorczość technologiczną traktować jako element przedsiębiorczości 
innowacyjnej, a akademicką jako podzbiór technologicznej. A. Motyka10 wskazuje, że imma-
nentną cechą przedsiębiorstw należących do sektora przedsiębiorczości technologicznej jest 
działalność badawczo-rozwojowa, oznaczająca własne zaplecze badawcze lub bliską współpracę 
z instytucjami naukowymi, np. z uczelniami lub pozauczelnianymi instytutami badawczymi.

Przy tak wieloznacznej definicji oraz braku oficjalnych statystyk w badaniach pojawia 
się problem związany z identyfikacją podmiotu badań: przedsiębiorczości technologicznej. 
K. Rostek i A. Skala11 w swoich badaniach za podmioty gospodarcze, które można zaliczyć 
do przedsiębiorczości technologicznej, uznały:
• przedsiębiorstwa wytwórcze w obszarze HT (wysokich technologii), czyli takie, które 

samodzielnie tworzą i produkują wyroby w zakresie farmaceutyki, elektroniki oraz prze-
mysłu lotniczego i kosmicznego,

• przedsiębiorstwa KET (kluczowych technologii wspomagających), czyli takie, które 
patentują rozwiązania w zakresie: nanotechnologii, biotechnologii przemysłowej, nano-

 3 Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, red. S. Lachiewicz, M. Mate-
jun, A. Walecka, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 12–13; M. Ławecki, Wielowymiarowa przedsiębiorczość 
technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organi-
zacja i Zarządzanie” 2014, nr 73.

 4 P.  Kordel, Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 356.

 5 K. Rostek, A. Skala, Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce w kontekście KET, „Prze-
gląd Organizacji” 2016, nr 1.

 6 A. Motyka, Zakres i korzyści rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębior-
stwach, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2015, nr 16.

 7 Ł. Wściubiak, Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawi-
rowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce, „Przed-
siębiorczość–Edukacja” 2015, nr 11.

 8 Przedsiębiorczość…, op.cit.
 9 M. Ławecki, Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczości, 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 73.
10 A. Motyka, Zakres…, op.cit.
11 K. Rostek, A. Skala, Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsię-

biorstw KET oraz ICT, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 
2016, nr 281, s. 158.
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elektroniki, fotoniki, zaawansowanych materiałów oraz zaawansowanych technologii 
produkcyjnych,

• przedsiębiorstwa ICT (producentów oprogramowania w branży informatycznej), czyli 
takie, które realizują usługi programistyczne, zaliczane do usług opartych na wiedzy 
w zakresie wysokiej techniki.
Niewątpliwie za K. Rostek i A. Skalą12 można uznać, że te trzy grupy przedsiębiorstw 

reprezentują ważny podzbiór przedsiębiorczości technologicznej, ale nie wyczerpują tego 
typu podmiotów. W ujęciu empirycznym badacze najczęściej ograniczają się do jednego 
konkretnego sektora lub stosują deklaratywny udział w badaniach.

Uogólniając przedstawione definicje, można przyjąć, że przedsiębiorczość technologiczna 
to firma z sektora mikro, małych i średnich firm, stosująca w swojej działalności nowe roz-
wiązania techniczne (w tym również materiałowe i z zakresu ICT), będące wynikiem wła-
snych prac B+R lub korzystająca z rozwiązań opracowanych przy współpracy lub przez inne 
jednostki (uczelnie i instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe itp.), również pomy-
sły osób fizycznych.

3. Uwarunkowania realizacji przedsiębiorczości technologicznej

Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej zachodzi wtedy, gdy rozwój nauki i techniki 
tworzy kluczowy element szansy przedsiębiorczej, umożliwiający wygenerowanie danego 
przedsięwzięcia. Zatem typowe cechy przedsiębiorczości technologicznej to13:
• przewidywanie zmian technologicznych,
• zarządzanie relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
• sposób organizacji zasobów oraz ich eksternalizacji, pozwalający na rozwój poprzez 

wykorzystanie pojawiającej się szansy technologicznej.
C. Beckman, K. Eisenhardt, S. Kotha, A. Meyer i N. Rajagopolan14 pokazują, że przed-

siębiorczość technologiczna wykorzystuje elementy szansy, które opierają się na efektach 
sieciowych przewag, standardach technicznych i spadku kosztów. Ł. Wściubiak15 podaje, że 
miernikiem efektywności przedsiębiorczości technologicznej jest umiejętność transformacji 
nowych rozwiązań technologicznych w strumień korzyści ekonomicznych.

A. Pyka i G. Kuppers16 pokazują, że przedsiębiorstwa technologiczne najczęściej podej-
mują działanie w sieciach ze względu na możliwości wzajemnego uczenia się czy dzielenia 

12 Ibidem, s. 158.
13 I. Staniec, Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu” 2016, nr 419, Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy.
14 C. Beckman, K. Eisenhardt, S. Kotha, A. Meyer, N. Rajagopolan, Technology…, op.cit., s. 89.
15 Ł. Wściubiak, Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 193.
16 A. Pyka, G. Kuppers, Innovation Networks: Theory and Practice, Edward Elgar Publishing Limited, Chen-

telham 2002, s. 5.
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wiedzą. W przypadku przedsiębiorczości technologicznej istotne znaczenie ma transfer tech-
nologii realizowany w trakcie współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi i nauko-
wymi. Zatem ważne jest pozyskanie technologii:
• materialnej, polegającej na wdrożeniu maszyn, urządzeń i usług pozwalających na osią-

gnięcie nowej jakości czy też stworzenie nowych produktów;
• niematerialnej, polegającej na zakupie wiedzy w postaci licencji, patentów czy usług tech-

nologicznych.
P. Kordel17 pokazuje w swoich badaniach, że krytyczną rolę w przedsiębiorczości techno-

logicznej w procesie przekształcania szans w nowe wartości odgrywa kategoria czasu, gdyż 
w momencie eksplorowania szansy technologicznej dochodzi do interakcji między działaniem 
przedsiębiorstwa a zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu. Są to tzw. interakcje rekur-
sywne, pozwalające na kształtowanie się zdolności przedsiębiorczych na skutek oddziaływań 
zewnętrznych. Ich skutkiem są dynamiczne zdolności do efektywnego przebiegu przedsię-
biorczości technologicznej od fazy eksploracji szansy technologicznej poprzez jej konceptu-
alizację do fazy eksploatacji prowadzącej do innowacji technologicznej.

M. Fritsch18 w swoich badaniach pokazuje, że warunkiem koniecznym pobudzania 
przedsiębiorczości technologicznej jest absorpcja wiedzy generowanej poza regionem i jest 
on wyższy tam, gdzie poziome sieci lokalne są istotnie powiązane z zewnętrznym światem.

A. Świadek i J. Wiśniewska19 w ramach badania przedsiębiorstw technologicznych pod-
kreślają, że źródła przewagi przedsiębiorstw na rynku uzależnione są od wyników współ-
pracy z otoczeniem oraz ryzyka zmian technologii – przyczyniających się do redukcji kosztów, 
ograniczenia niepewności i wzrostu zaufania.

Sushil20 pokazuje, że przedsiębiorczość technologiczna jest elastyczna, a jej istota spro-
wadza się do możliwości dokonania swobodnego wyboru, tak aby umożliwić jak najspraw-
niejsze wprowadzanie danej zmiany. Elastyczność w przedsiębiorczości technologicznej 
to zdolność do radzenia sobie z niepewnością otoczenia i umiejętność reagowania na prze-
widywalne i nieprzewidywalne zmiany poprzez tworzenie i wybór odwracalnych opcji funk-
cjonowania i rozwoju, a także kreowanie sposobów i środków dokonywania zmian tych opcji 
przy zachowaniu ciągłości działania oraz optymalnym zaangażowaniu nakładów i czasu.

Na rysunku 2 wskazano w podziale na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne czyn-
niki determinujące, w przeprowadzonym przeglądzie literatury, rozwój przedsiębiorczości 
technologicznej.

17 P. Kordel, Przedsiębiorczość…, op.cit., s. 23.
18 M. Fritsch, Cooperation in Regional Innovation Systems, „Regional Studies” 2001, no. 35 (4), s. 298.
19 A. Świadek, J. Wiśniewska, Współpraca przedsiębiorstw, a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty, 

Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015, s. 5, 11.
20 Sushil, Enterprise Flexibility, „Global Journal of Flexible Systems Management” 2001, vol. 2, no. 4, s. 53.
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Rysunek 2. Uwarunkowania realizacji przedsiębiorczości technologicznej
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Źródło: opracowanie własne.

4.  Nurty nauk o zarządzaniu w badaniach przedsiębiorczości 
technologicznej

Przedsiębiorczość technologiczna wywodzi się z głównego nurtu przedsiębiorczości 
poprzez skupienie się na tym, jakie są możliwości wspierania innowacji w nauce i inżynie-
rii. Dotyczy przede wszystkim wprowadzania innowacji technicznych oraz rodzących się 
rynków i nowych produktów, które to umożliwiają21. Badania w zakresie przedsiębiorczości 
technologicznej to powiązanie ze sobą: pól przedsiębiorczości i innowacji technologicznych. 
Przedsiębiorczość technologiczna wiąże przedsiębiorczość jako domenę nauk społecznych 
z naukami technicznymi.

N. Panteli i S. Sockalingam22, nawiązując do zarządzania wiedzą, relacji międzyorga-
nizacyjnych i teorii zaufania, pokazali, że dzielenie się wiedzą jest pozytywnie związane 
z relacjami międzyorganizacyjnymi, o ile partnerzy wykazują typ zaufania, który zniechęca 
do dysfunkcjonalnego konfliktu. Ponadto pokazano w tych badaniach, że dynamika relacji 
między zaufaniem a konfliktem jest ważnym czynnikiem sukcesu w porozumieniach między-
organizacyjnych. Utrzymywanie bliskich relacji ułatwiających zaufanie pozwala na unikanie 
potencjalnych przyszłych konfliktów.

21 J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006; 
E. Stawasz, Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego 265, nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług” 2007, nr 8, s. 265–276; P. Kordel, Przedsiębiorczość…, 
op.cit.; D.  Gregoire, D.  Shepherd, Technology-market Combinations and the Identification of Entrepreneurial 
Opportunities: An Investigation of the Opportunity-individual Nexus, „Academy of Management Journal” 2012, 
no. 4.

22 N. Panteli, S. Sockalingam, Trust and Conflict Within Virtual Inter-organizational Alliances: A Framework 
for Facilitating Knowledge Sharing, „Journal Decision Support Systems” 2005, vol. 39, iss. 4.
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D. Ribeiro-Soriano i D. Urbano23 w swoich badaniach pokazują, że współpraca pozwala 
firmie być przedsiębiorczym i nieustannie innowacyjnym przez eksplorację nowych rynków.

R. Katila, E. Chen i H. Piezunka24 do analizy przedsiębiorczości technologicznej wykorzy-
stali teorię ewolucji oraz dynamiczne podejście do konkurencyjności. W badaniach oceniają 
możliwość konkurowania przedsiębiorczości technologicznej na nowych lub dotychczaso-
wych rynkach. Zawracają uwagę, że ruchy konkurencyjne (w ujęciu dynamicznym) różnią 
się w zależności od tego, czy rynek jest nowy, czy dotychczasowy. Na nowych rynkach firmy 
technologiczne odnoszą sukcesy, jeśli się im uda wejść na te rynki wcześniej niż duże firmy. 
Ruchy konkurencyjne, które w swej dynamice podkreślają umiejętne poszukiwanie nowych 
możliwości, mają większe znaczenie dla przedsiębiorczości technologicznej niż dla innych firm.

C. Bingham i J. Haleblian25, prowadząc badania indukcyjne, próbowali opisać reguły two-
rzenia w przedsiębiorczości technologicznej takich procesów, jak: internacjonalizacja, rozwój 
produktu i współpraca. W tym celu wykorzystali osiągnięcia nauki o organizacji oraz teorii 
uczenia się. Pokazali, że w przedsiębiorczości technologicznej formalna komunikacja wpływa 
istotnie na konwergencję i rozbieżność celów. Duże znaczenie dla atrybutów organizacji ma 
zbieżność lub rozbieżność celów na różnych poziomach hierarchicznych.

V. P. Rindova i in.26, wykorzystując teorie sieci i teorię zasobową, badają strategiczne 
decyzje, pozwalające na budowanie współpracy w pierwszej dekadzie życia firmy. Wskazują 
na wysoce wydajne przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości, pozwalające na dostęp do 
zasobów i ich rekombinacje. Międzyorganizacyjne związki pozwalają w przedsiębiorczości 
technologicznej wspierać różne logiki tworzenia wartości. Te logiki pomagają im następnie 
wygenerować i utrzymywać różne wzorce wzrostu i wydajność.

V. Gaba i S. Bhattacharya27 wykorzystują teorię behawioralną w celu opisania procesu 
tworzenia przedsiębiorczości technologicznej. Autorzy stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
stworzenia innowacji technologicznej jest wyższe w wyoutsourcowanej jednostce, stworzo-
nej tylko do tego celu. Na wydajność (przyjęcie) innowacji ma istotny wpływ poziomy aspi-
racji społecznych.

W. W. Powell i K. W. Sandholtz28 poprzez nawiązanie do teorii wyborów strategicznych 
dokonali oceny konsekwencji wyborów dokonywanych przez nowe firmy. Według ich badań 
przedsiębiorcy, podejmując działania na dotychczasowych rynkach, zazwyczaj dążą do 

23 D. Ribeiro-Soriano, D. Urbano, Overview of Collaborative Entrepreneurship: An Integrated Approach Between 
Business Decisions and Negotiations, „Group Decision and Negotiation” 2009, 18 (5).

24 R. Katila, E. Chen, H. Piezunka, All the Right Moves: How Entrepreneurial Firms Compete Effectively, „Stra-
tegic Entrepreneurship Journal” 2012, nr 6/2.

25 C. Bingham, J. Haleblian, How Firms Learn Heuristics: Uncovering Missing Components of Organizational 
Learning, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2.

26 V. P. Rindova, A. Yeow, L. L. Martins, S. Faraj, Partnering Portfolios, Value-creation Logics, and Growth Trajec-
tories: A Comparison of Yahoo and Google (1995 to 2007), „Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2.

27 V. Gaba, S. Bhattacharya, Aspirations, Innovation, and Corporate Venture Capital: A Behavioral Perspective, 
„Strategic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2.

28 W. W. Powell W. Sandholtz, Amphibious Entrepreneurs and the Emergence of Organizational Forms, „Stra-
tegic Entrepreneurship Journal” 2012, vol. 6, iss. 2.
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osiągnięcia celów organizacyjnych i wykorzystują w tym celu znane formy działania. Gdy 
jednak podejmują działania na nowych rynkach, są otwarci na nowe struktury i formy dzia-
łania oraz często adaptują nowe elementy w swojej działalności.

A. Rezazadeh i N. Nobari29 przeprowadzili badania nad relacjami międzyorganizacjami, 
w ujęciu kwestii przedsiębiorczości. Przedstawili oni antecedencje i konsekwencje kształ-
towania postaw przedsiębiorczych u partnerów. Wyniki ich badań wskazują na znaczący 
pozytywny wpływ przedsiębiorczych postaw partnerów na antecedencje w ujęciu: komple-
mentarność i zgodność oraz na konsekwencje, takie jak: sprawność, zarządzanie relacjami 
z klientami, uczenie się, innowacyjność i zaufanie. Badania te popierają wyniki D. Ribeiro-
-Soriano i D. Urbano30 wskazujące, że bodźcem do współpracy międzyorganizacyjnej jest 
efektywność zarządzania wiedzą oraz wskazywana przez D. R. Bamforda i P. L. Forrestera31 
redukcja kosztów. Badania te też wskazują na istotną z punktu widzenia wyników i porów-
nywalności prowadzonych badań konceptualizację i operacjonalizację pojęć.

Rysunek 3.  Nurty nauk o zarządzaniu zidentyfikowane w badaniach przedsiębiorczości 
technologicznej

Innowacje
Przedsiębiorczość

Nurty nauk o zarządzaniu

Przedsiębiorczość 
technologiczna

Teoria ewolucji Dynamika 
konkurencji

Teoria zasobowa Teoria sieci Zachowania 
behawioralne

Relacje międzyorganizacyjneZarządzanie wiedzą

Innowacje
technologiczne

Teoria zaufania

Wybory 
strategiczne

Nurty nauk o zarządzaniu kształtujące badane zjawisko

Źródło: opracowanie własne.

29 A. Rezazadeh, N. Nobari, Antecedents and Consequences of Cooperative Entrepreneurship: A Conceptual 
Model and Empirical Investigation, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2017, 9 August, 
in press.

30 D. Ribeiro-Soriano, D. Urbano, Overview…, op.cit.
31 D. R. Bamford, P. L. Forrester, Managing Planned and Emergent Change Within an Operations Management 

Environment, „International Journal of Operations & Production Management” 2003, vol. 23, iss. 5.
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Podsumowując: na rysunku 3 przedstawiono nurty nauk o zarządzaniu zidentyfikowane 
w pracach wyłonionych w ramach systematycznego przeglądu literatury oraz kształtujące 
przedsiębiorczość technologiczną.

5. Podsumowanie

Uogólniając: podstawą przedsiębiorczości technologicznej jest innowacyjny pomysł lub 
rozwiązanie technologiczne, pozwalające na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu, 
procesu lub usługi. Produkt ten może być np. nową maszyną, niewielkim elementem jakiegoś 
produktu, rozwiązaniem informatycznym typu portal, system lub algorytm matematyczny, 
znajdującym praktyczne zastosowanie itp. Istotne jest to, aby rozwiązanie wnosiło nową 
w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań jakość. Źródłem tworzonego rozwiąza-
nia jest wiedza naukowa twórców – przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków naukowo-
-badawczych lub przedsiębiorstw czy osób fizycznych32.

Istotą przedsiębiorczości technologicznej jest zdolności dokonywania zmian pod wpły-
wem impulsów wewnętrznych lub zewnętrznych w taki sposób, aby stworzyć warunki do 
konkurowania na rynku i urzeczywistnienia wybranych celów. Umiejętność przeprowadza-
nia zmian o charakterze reaktywnym lub proaktywnym w dowolnym obszarze będzie sta-
nowić o przewadze konkurencyjnej i dalszym rozwoju przedsiębiorczości technologicznej.

W badaniach empirycznych ważnym aspektem jest holistyczne dotarcie do przedsiębior-
czości technologicznej, a nie stosowane do tej pory podejście wybiórcze, ograniczające się do 
łatwo dostępnych podzbiorów danych. Warto zauważyć, że oficjalne klasyfikacje i statystyki 
nie przewidują podziału na przedsiębiorczość technologiczną i nietechnologiczną, również 
bardzo mało informacji pojawia się na temat innowacji technologicznych jako oddzielnego 
obszaru wiedzy.

Z przedstawionego przeglądu literatury widać, że coraz więcej nurtów klasycznych jest 
badanych w ujęciu przedsiębiorczości technologicznej. Badacze33 zwracają uwagę na koniecz-
ność konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć w nowym i prężniej rozwijającym się obsza-
rze wiedzy, jakim jest przedsiębiorczość technologiczna.
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Technological Entrepreneurship: Substance, 
Meaning, Selected Directions in Research

Summary

The paper presents definitions and streams in technological entrepreneurship. It is stressed that tech-
nological entrepreneurship is investigated in the light of trends in management sciences, which:

 – shaping – entrepreneurship and innovation theories,
 – and condition its development – dynamic organisational skills, resource theory, theory of knowl-

edge, behavioural theory, etc.
The paper addresses conditions and their relevance to technological entrepreneurship. It demonstrates 
how changes in conditions in the global market have led to the conclusion that technological entrepre-
neurship is one of key factors for the improvement of innovation and competitiveness in companies.

Keywords: technological innovation, technological entrepreneurship, development conditions, trends 
in management sciences, systematic literature review
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Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie, czy partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest szansą, czy zagrożeniem 
dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtwo-
rzenie przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy 
case study (n = 15) projektów PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia (w Wielkiej Brytanii n = 5; 
w Portugalii n = 5 i w Polsce n = 5) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (n = 32) z partnerami 
publicznymi i prywatnymi realizującymi projekty PPP, w tym w sektorze ochrony zdrowia w Polsce 
(n = 2), a także rozmów przeprowadzonych w ramach panelu ekspertów z przedstawicielami: partnerów 
publicznych i prywatnych, świata nauki, instytucji wspierających rozwój PPP w Polsce i z reprezentan-
tami firm doradczych. PPP jest uznawane przez wielu naukowców za sprawdzoną i efektywną metodę 
realizacji inwestycji w sektorze ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu nie brakuje jednak głosów 
krytycznych pod adresem PPP. Pomimo toczącego się sporu, w Europie w latach 2012–2016 podpi-
sanych zostało w sektorze ochrony zdrowia ponad 60 umów PPP, w modelu DBFO/DBFM, o warto-
ści powyżej 10 mln euro. W Polsce mamy tylko jedną taką umowę PPP o wartości powyżej 10 mln zł, 
w modelu DBFOM, która jest w fazie realizacji (budowy). Tym niemniej odpowiedź na pytanie: czy 
PPP jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, nie jest jednoznaczna. Więk-
szość realizowanych na świecie projektów PFI/PPP w sektorze ochrony zdrowia jest obecnie w fazie 
eksploatacji/utrzymania, a tylko nieliczne uległy już zakończeniu. Tak więc nie jest jeszcze możliwe 
oszacowanie całkowitych kosztów cyklu życia wybudowanej w PFI/PPP infrastruktury, np. szpitali. Wy-
niki audytów projektów PFI/PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii czy 



Małgorzata Godlewska   114

Portugalii również nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Mimo tych wątpliwości, 
w obliczu rosnącego zadłużenia podmiotów publicznych i wygaszania środków unijnych po 2020 r., 
jedynym źródłem doinwestowania sektora ochrony zdrowia w Polsce może być właśnie współpraca 
pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi w ramach PPP.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), sektor ochrony zdrowia, PFI
Kody klasyfikacji JEL: D02, E02, K23, H70, B52

1. Wprowadzenie

Sektor ochrony zdrowia to jeden z głównych fundamentów polskiej gospodarki naro-
dowej. Ochrona zdrowia natomiast jest gwarantowana każdemu obywatelowi przez art. 68 
Konstytucji1, który mówi, iż „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Władze publiczne 
mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, 
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. System 
ochrony zdrowia w państwie, będącym członkiem Unii Europejskiej, powinien realizować 
podstawowe wartości wspólnoty, takie jak powszechne zabezpieczenie zdrowotne, równość 
dostępu czy oferowanie opieki medycznej wysokiej jakości2.

Tempo wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w krajach UE i OECD od lat 90. XX w., 
w związku m.in. ze starzeniem się społeczeństwa oraz coraz to większymi oczekiwaniami 
pacjentów, przekroczyło tempo wzrostu PKB. Sytuacja ta powoduje, że finansowanie ochrony 
zdrowia jest obecnie jednym z największych wyzwań dla finansów publicznych3. W rządowej 
„Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Narodowa Służba Zdrowia” podkre-
śla się niedofinansowanie ochrony zdrowia4. Tymczasem, zgodnie z założeniami Wielolet-
niego Planu Finansowego Państwa na lata 2017–2020, publiczne wydatki na ochronę zdrowia 
w Polsce będą wynosić w 2020 r. zaledwie 4,7% PKB podobnie jak w roku 20155.

Niedobór środków finansowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest główną przy-
czyną niskiego poziomu nakładów na inwestycje, np. w nowoczesne szpitale6. Taka sytuacja 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 
2 Rada UE, Konkluzje Rady dotyczące wspólnych podstaw i  wartości systemów ochrony zdrowia krajów 

członkowskich, Dz.U. UE C 146 z dnia 22.06.2006 r., s. 1.
3 E. Nojszewska, Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i propozycje roz-

wiązań, „Problemy Zarządzania” 2015, vol. 13, 2 (53), t. 2, s. 15–36.
4 Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, 

lipiec 2016, http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/narodowa-sluzba-zdrowia-bez-dat.pdf, dostęp 
18.10.2017.

5 Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017–2020, Rada Ministrów, Warszawa, kwiecień 2017, http://
www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=fa797f6a-5ef3-4984-b949-b6f32544394f&groupId=764034, 
dostęp 16.10.2017.

6 A. Bem, Struktura i źródła finansowania inwestycji w ochronie zdrowia, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 99, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2012, 
red. A. Kropiwiec, s. 175–188.
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powoduje, że w sektorze ochrony zdrowia infrastruktura jest przestarzała i wyeksploato-
wana, co niejednokrotnie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi oraz 
powoduje, iż infrastruktura ta wymaga pilnego odtworzenia. Potwierdzają to także wyniki 
kontroli NIK z roku 20117. Polska ma największą lukę spośród państw Europy Środkowo-
-Wschodniej w zakresie brakującej infrastruktury, m.in. w sektorze ochrony zdrowia8.

Wobec problemów z reformą służby zdrowia w Polsce, przy rosnącym popycie na świad-
czenia medyczne oraz niedoborze środków finansowych, możliwym wyjściem z tej sytuacji 
jest poszukiwanie nowych źródeł i/lub mechanizmów finansowania sektora ochrony zdro-
wia w Polsce9. Rozwiązaniem może być partnerstwo publiczno-prywatne (zwane dalej PPP), 
gdyż dzięki wykorzystaniu tej formuły możliwe jest doinwestowanie sektora ochrony zdro-
wia i podniesienie jakości świadczonych usług medycznych10. Rozwój infrastruktury oraz 
zgodny z oczekiwaniami społecznymi wzrost standardu świadczonych usług są kluczowymi 
elementami rozwoju gospodarczego Polski. Potrzebę rozwoju PPP w Polsce, w tym rów-
nież w sektorze ochrony zdrowia, podkreślają zapisy rządowej „Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju”. Zdaniem rządu, PPP powinno być rozważane przez jednostki sektora 
finansów publicznych jako alternatywna formuła, równoważna z tradycyjnymi metodami 
realizacji zadań publicznych11.

Warto podkreślić, iż PPP w sektorze ochrony zdrowia umożliwia realizację celów wska-
zanych przez E. Nojszewską12, takich jak: dostarczenie świadczeń zdrowotnych o wysokiej 
jakości, równy dostęp do tych świadczeń, efektywność w ich dostarczaniu czy stabilność ich 
finansowania przez partnera prywatnego. Dzięki współpracy w ramach PPP podmiotów 
publicznych z sektora ochrony zdrowia z partnerami prywatnymi możliwe jest zwiększe-
nie strumienia kapitału niezbędnego dla inwestycji infrastrukturalnych w sektorze ochrony 
zdrowia. W ramach PPP partnerzy mogą także osiągnąć wzrost wydajności czy jakości we 
wspólnie realizowanym projekcie. PPP umożliwia też uniknięcie zaklasyfikowania wydat-
ków na budowę nowej infrastruktury w sektorze ochrony zdrowia do długu publicznego13.

 7 Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag z kontroli nr P/09/147 pt. „Stan techniczny obiek-
tów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2011, https://
www.nik.gov.pl/kontrole/K/11/003/LKA/, dostęp 19.10.2017.

 8 Evaluating the Environment for Public Private Partnerships in Eastern Europe and the Commonwealth of 
Independent States, The Economist Intelligence Unit, Londyn, Nowy Jork, Hongkong, Genewa 2012, http://www.
ebrd.com/downloads/news/eecis.pdf, dostęp 18.10.2017.

 9 S. Kamiński, Partnerstwo publiczno-prywatne a ochrona zdrowia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
„Nauki Społeczne – Social Sciences” 2012, 2 (6), s. 65–73.

10 R. Cieślak, Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, KDG C&K, War-
szawa 2011.

11 Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, załącznik do uchwały nr 116/2017 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. nr RM-111-83–17, https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/POLI-
TYKA_PPP_0717.pdf, dostęp 19.10.2017.

12 E. Nojszewska, Publiczne i prywatne…, op.cit., s. 15–36.
13 O. Mikołajczyk, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi na zasadach 

PPP, w: Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym, red. M. Rokicka, Oficyna Wydawnicza SGH 
w Warszawie, Warszawa 2015, s. 99–110.



Małgorzata Godlewska   116

Dynamiczny rozwój projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia jest spowodowany 
m.in. trudnościami, z jakimi borykają się finanse publiczne w państwach UE i OECD14. Inne 
przyczyny rozpowszechniania się PPP w ostatnich dziesięcioleciach to rosnące zadłużenie 
publiczne, spadające przychody podmiotów publicznych oraz rosnące oczekiwania społeczne 
w zakresie dostępności infrastruktury i usług o charakterze publicznym15. Formuła PPP 
może być zastosowana np. do modernizacji i budowy szpitala; utworzenia ośrodków opieki 
ambulatoryjnej, diagnostycznej i zabiegowej; budowy, finansowania i prowadzenia ośrodków 
specjalistycznych czy świadczenia zróżnicowanych usług pozamedycznych16. W światowej 
literaturze przedmiotu badacze spierają się jednak na temat korzyści (szans) oraz zagrożeń 
wynikających z realizacji projektów PPP.

Celem artykułu jest zbadanie, czy PPP jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony 
zdrowia w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtworzenie prze-
starzałej i wyeksploatowanej infrastruktury. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy 
case study (n = 15) projektów PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia (w Wielkiej 
Brytanii n = 5; w Portugalii n = 5 i w Polsce n = 5) oraz indywidualnych wywiadów pogłę-
bionych (n = 32) z partnerami publicznymi i prywatnymi realizującymi projekty PPP, w tym 
w sektorze ochrony zdrowia w Polsce (n = 2), a także panelu ekspertów z przedstawicielami 
partnerów publicznych, prywatnych, nauki, instytucji wspierających rozwój PPP w Polsce 
oraz doradców.

2. Charakterystyka PPP w sektorze ochrony zdrowia

PPP w Polsce podlega regulacjom wynikającym z prawa unijnego, tj. dyrektywy klasycz-
nej 2014/24/UE17, dyrektywy sektorowej 2014/25/UE18 i koncesyjnej 2014/23/UE19 oraz prawa 
krajowego, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych20, ustawy z dnia 
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi21 oraz ustawy 

14 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
15 Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum PPP, Warszawa 2013.
16 Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, ABC a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2011.
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/24/UE z  dnia 26  lutego 2014 r. w  sprawie zamówień 

publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE L 94, 2014).
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/25/UE z  dnia 26  lutego 2014 r. w  sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE L 94, 2014).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia kon-
cesji (Dz.U. UE L 94, 2014).

20 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.). 
21 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1920).
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z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym22 (zwana dalej u.p.p.p.) wraz 
z aktami wykonawczymi, jak np. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 
2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. Zgodnie 
z art. 1 ust. 2 u.p.p.p. PPP jest wspólną realizacją przez podmiot publiczny i prywatny przed-
sięwzięcia opartego na podziale zadań i ryzyka między nimi. Według art. 2 pkt 24 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.23 PPP 
oznacza „formę współpracy między partnerem publicznym i prywatnym, której celem jest 
poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizu-
jących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej 
wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału”.

Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce oparte jest na ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych24 (zwanej dalej UoŚOZFzeŚP) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej25. Zgodnie z art. 156 UoŚOZFzeŚP „Umowa o udzielenie świadczeń opieki zdro-
wotnej nie może być zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem art. 159 ust. 2a26. Zawar-
cie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na czas dłuższy niż 5 lat, a umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej na okres dłuższy niż 10 lat, 
wymaga zgody Prezesa Funduszu”. Brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie świad-
czeń opieki zdrowotnej na czas nieoznaczony oraz brak gwarancji pozyskania wieloletnich 
kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia (zwanego dalej NFZ) w całym okresie reali-
zacji projektu PPP, który w przypadku budowy nowego szpitala może trwać nawet 30 lat, 
ma negatywny wpływ na rozwój formuły PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Tym 
niemniej podobne problemy jak w Polsce z wieloletnim kontraktowaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej występują w innych państwach członkowskich UE, a mimo tego Wielka Bryta-
nia w latach 1996–2016 zrealizowała ponad 130 projektów PPP, w sektorze ochrony zdrowia 
i jest uznawana za światowego lidera.

22 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.).
23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347, 2013).

24 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938).

25 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.). 
26 2a. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjąt-

kiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawiera się na czas nieoznaczony.
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Specyfiką polskiego rynku PPP, w tym w sektorze ochrony zdrowia, jest mała wartość 
realizowanych projektów PPP. Wartość 3 z 5 realizowanych projektów PPP w sektorze ochrony 
zdrowia była poniżej 10 mln zł (tabela 1). Przedsiębiorstwa duże i instytucje finansowe ze 
względu na stałe koszty transakcyjne związane z PPP nie są zainteresowane (jak wynika 
z przeprowadzonych przez autorkę wywiadów pogłębionych i panelu ekspertów) projektami 
o wartości niższej niż 40 mln zł. Co więcej, tylko 1 z 5 polskich projektów PPP w sektorze 
ochrony zdrowia dotyczy budowy nowego szpitala, mimo że większość budynków szpitalnych 
w Polsce powstała w drugiej połowie XX w., a niejednokrotnie jest jeszcze starsza. W Polsce 
jedyny projekt PPP na budowę nowego szpitala jest realizowany w modelu zintegrowanym, 
który jest obecnie stosunkowo rzadko stosowany w praktyce (m.in. ze względu na obowiązu-
jące regulacje w zakresie kontraktacji usług medycznych), tj. podmiot prywatny odpowiada 
za budowę oraz eksploatację wybudowanej infrastruktury i za świadczenie usług medycz-
nych oraz usług niemedycznych, takich jak np. żywienie, transport, apteka, sprzęt medyczny, 
sterylizacja, sprzątanie czy ochrona.

Ponadto administracja rządowa (według stanu na 31.10.2017 r.) uczestniczy w realizacji 
tylko jednego projektu infrastrukturalnego w formule PPP, tj. w budowie nowego budynku 
sądu rejonowego w Nowym Sączu.

3.  PPP w sektorze ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii 
i w Portugalii

System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii działa na podstawie Narodowej Służby 
Zdrowia (ang. National Health Service, NHS), która powstała w 1948 r., w celu zapewnienia 
powszechnej i darmowej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom. Wielka Brytania zastoso-
wała Inicjatywę Prywatnego Finansowania (ang. Private Finance Initiative, PFI), opracowaną 
w 1992 r., w sektorze ochrony zdrowia po raz pierwszy w 1996 r., aby zwiększyć efektywność 
usług medycznych przy równoczesnym zmniejszeniu ryzyka finansowego. W 1997 r. inicjatywa 
PFI została zastąpiona przez PPP, na podstawie modelu DBFO (ang. Design-Build-Finance-
-Operate, Projektuj–Buduj–Finansuj–Eksploatuj) czy DBFM (ang. Design-Build-Finance-Ma-
intain, Zaprojektuj–Wybuduj–Sfinansuj–Utrzymuj). Wielka Brytania w związku z realizacją 
ponad 130 projektów PPP o łącznej wartości ponad 12 mld funtów w sektorze ochrony zdrowia 
jest niekwestionowanym liderem wśród państw członkowskich UE zarówno pod względem 
wartości, jak i liczby zrealizowanych projektów27. Na świecie równie bogate doświadczenie 
w sektorze ochrony zdrowia mają takie państwa, jak Kanada czy Australia.

27 Health and Economics Analysis for an Evaluation of the Public Private Partnerships in Health Care Delivery 
across EU, EHAC/2011/Health/20, Ecorys I Erasmus University Rotterdam dla Komisji Europejskiej, Komisja 
Europejska, 2013.
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Wielka Brytania realizuje większość projektów PPP z obszaru ochrony zdrowia w modelu 
mieszanym (tabela 2), tj. partner prywatny odpowiada za wybudowanie infrastruktury i świad-
czenie usług niemedycznych, takich jak żywienie, sprzątanie, ochrona, pranie, sterylizacja, IT, 
apteka, zaopatrzenie, a usługi medyczne są dostarczane przez NHS w porozumieniu z wła-
dzami lokalnymi. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi opłata za dostępność wraz 
z opłatą serwisową za świadczenie usług niemedycznych. Ponadto partner prywatny odpo-
wiada za pozyskanie finansowania projektu PPP. Niejednokrotnie środki finansowe pochodzą 
z emisji obligacji projektowych przez spółki celowe powołane dla realizacji projektu PPP przez 
partnera prywatnego, w tym instytucje finansujące, jak banki czy fundusze inwestycyjne28.

Według raportu Ministerstwa Zdrowia z 2013 r. Wielka Brytania osiągnęła następujące 
korzyści z realizacji projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia: poprawę efektywności oraz 
wydajności dzięki zaadaptowaniu technologii i innowacji od partnerów prywatnych, odpo-
wiednie dzielenie ryzyka pomiędzy partnerami przez cały okres trwania projektu, realizowanie 
projektów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i budżetem czy dostęp do alternatyw-
nych źródeł finansowania usług publicznych29. W literaturze przedmiotu naukowcy kwestio-
nują jednak efektywność projektów PPP, podnosząc, iż koszt wybudowanego szpitala w PPP 
jest wyższy niż w metodzie tradycyjnej, m.in. w związku z wyższymi kosztami transakcyj-
nymi. Narodowe Biuro Audytu (ang. National Audit Office, NAO) przeprowadziło w 2009 r. 
audyt 72 projektów PFI/PPP realizowanych w Wielkiej Brytanii, w wyniku czego okazało 
się, że PFI/PPP może przynosić korzyści, jednak nie w każdych okolicznościach i nie przy 
każdym poziomie ceny może zostać zastosowane. Autorzy nie byli w stanie jednoznacznie 
stwierdzić, czy zastosowanie PFI/PPP przyniosło większą czy mniejszą wartość dodaną dla 
podmiotu publicznego niż tradycyjne zamówienia publiczne30. NAO stwierdziło, że więk-
szość inicjatyw PFI/PPP w sektorze ochrony zdrowia osiąga zadawalające efekty i spełnia 
oczekiwania strony publicznej, aczkolwiek jest również dużo obszarów do poprawy zarówno 
po stronie prywatnej, jak i publicznej31. Zgłaszane przez NAO i badaczy zastrzeżenia do efek-
tywności projektów PFI/PPP spowodowały, że w 2014 r. Ministerstwo Finansów (ang. HM 
Tresury) opracowało politykę przedwczesnego rozwiązywania umów PPP/PFI, m.in. w sek-
torze ochrony zdrowia w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy doprowadzi do istotnej poprawy 
jakości świadczeń otrzymywanych przez pacjentów32.

28 M. McKee, N. Edwards, R. Atun, Public-private Partnerships for Hospitals, „Bulletin of the World Health 
Organization” 2006, 84 (11).

29 Healthcare in  UK, 07 Public Private Partnership, UK Trade & Investment, Department of Helath, NHS, 
Ref: UKTI/13/1307, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_
PPP_28.11.13.pdf, dostęp 10.10.2017.

30 Lessons from PFI and Other Projects, HC 920, Session 2010–2012, National Audit Office, 28 April 2011, https://
www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/04/1012920.pdf, dostęp 4.10.2017.

31 The Performance and Management of Hospital PFI Contracts, HC 68, Session 2010–2011, National Audit 
Office, 17 June 2010, https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2010/06/101168.pdf, dostęp 4.10.2017.

32 Early Termination of PPP and PFI Contracts, DO (GEN) 02/14, HM Treasury, 3 March 2015; https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409291/DAO_02-14_addendum_-_Early_
Termination_of_PPP_and_PFI_Contracts.pdf, dostęp 4.10.2017.
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Natomiast system ochrony zdrowia w Portugalii, za którego regulację i finansowanie 
odpowiedzialne jest państwo, składa się z Narodowej Służby Zdrowia (Servico National de 
Saude), która powstała w 1979 r. i jest finansowana z podatków; publicznych i prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych dla niektórych zawodów oraz dobrowolnego ubezpieczenia zdro-
wotnego33. Portugalia ma równie długą jak Wielka Brytania historię w zakresie realizacji 
projektów w formule PPP. Formuła ta w sektorze ochrony zdrowia została po raz pierwszy 
zastosowana dopiero w 2003 r. Portugalia wykorzystała przy realizacji projektów w sektorze 
ochrony zdrowia inicjatywę PFI/PPP, rozwiniętą przez Wielką Brytanię. W latach 2003–2006 
Portugalia, inaczej niż Wielka Brytania, wykorzystywała przy budowie szpitali model zinte-
growany, łączący budowę infrastruktury ze świadczeniem usług medycznych34. Do realizacji 
tych projektów PPP wykorzystywano dwie spółki celowe35. Jedna spółka celowa była zakła-
dana w celu wybudowania infrastruktury z okresem umowy na zarządzanie wybudowaną 
infrastrukturą wynoszącym 30 lat, a druga spółka celowa była zakładana do świadczenia 
usług medycznych z umową na 10 lat z możliwością jej ponownego przedłużenia36. Za zarzą-
dzenie infrastrukturą, w tym świadczenie usług, takich jak ochrona, sprzątanie, sterylizacja, 
żywienie, utylizacja odpadów czy pranie, spółka celowa otrzymywała opłatę za dostępność, 
a za świadczenie usług medycznych oprócz opłaty za dostępność spółka celowa otrzymy-
wała również opłatę za faktycznie wyświadczone usługi opieki medycznej oraz wykorzystane 
w leczeniu pacjentów leki farmaceutyczne (tabela 3). W drugiej fali PPP w latach 2008–2011 
Portugalia odstąpiła od modelu zintegrowanego realizacji projektów PPP w sektorze ochrony 
zdrowia na rzecz modelu mieszanego, podobnie jak Wielka Brytania pozostawiając świadcze-
nie usług medycznych w gestii partnera publicznego. Umowa na zarządzenie infrastrukturą 
ze świadczeniem usług niemedycznych była zawierana na okres 30 lat, a na usługi w zakresie 
drobnego wyposażenia na okres 7 lat. Jednak w związku z kryzysem zadłużenia, jaki dotknął 
Portugalię w 2011 r., oraz poczynionymi uzgodnieniami z Komisją Europejską i Międzyna-
rodowym Funduszem Walutowym Portugalia została zmuszona do zawieszenia nowych 
projektów PPP, m.in. w sektorze ochrony zdrowia, aż do czasu ukończenia tych, które były 
w trakcie realizacji. Rozpoczęto też audyty realizowanych projektów PPP, aby ocenić gene-
rowaną przez PPP wartość dodaną w porównaniu z tradycyjnymi metodami realizacji zadań 
publicznych37.

33 P. P. Barros, S. R. Machado, J. A. Simões, Portugal. Health system review, „Health Systems in Transition” 2011, 
13 (4).

34 M. A. de Sousa, PPP Hospitals in Portugal from the SNS Health Service Perspective, PPP Days 2012 – UNECE, 
Geneva, 21 February 2012, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2012/ppp/ppp_days/Day1/
Abrantes.pdf, dostęp 5.10.2017.

35 J. A. Simões, G. F. Augusto, I. Frontiera, C. Hernandez-Quevedo, Portugal Health System Review, „Health 
System in Transition” 2017, 19 (2).

36 J. A. Simões, Public-Private Partnership in Healthcare: The Portuguese Approach to Health PPP’s, Ministry of 
Health, Conference „PPP in the Health Service”, Czech Institute for EU Integration, 21 April 2005, Praha; http://
www.naseevropa.cz/portal/port_data.nsf/927b725e08d36a78c1256ea50030ae62/53872bfb6253d55ac1256feb003
13c9b/$FILE/Health%20PPPs%20Project%20in%20Portugal.jas.ppt, dostęp 5.10.2017.

37 M. Protásio, C. Coimbra, F. Quintela, Portugal, The Public-Private Partnership Law Review, ed. 3, May 2017.
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Według ekspertów Banku Światowego Portugalia osiągnęła następujące korzyści zwią-
zane z realizacją projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia: wysoką jakość i efektywność 
świadczonych usług opieki medycznej, gdyż szpitale budowane w ramach PPP musiały speł-
niać wyższe kryteria niż budowane metodą tradycyjną ze środków publicznych. Doświad-
czenia Portugalii wskazują na znaczenie dobrej strategii rozwoju PPP w sektorze ochrony 
zdrowia wraz z planem jej implementacji38. Według oceny Ministerstwa Finansów Portuga-
lii i ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego strona publiczna wzięła na siebie 
zbyt wiele ryzyk związanych z PPP, których w dodatku nie była w stanie kontrolować ani 
należycie wycenić, a także bez zastosowania kar finansowych godziła się na to, aby strona 
prywatna dokonywała zmian w strukturze projektu i w warunkach umowy39. Court of Audi-
tors (odpowiednik polskiej NIK) podczas przeprowadzonego w 2012 r. audytu realizowanych 
przez Portugalię projektów PPP wykazał, że Ministerstwo Finansów mocno zaniżyło koszty 
związane z realizowanymi projektami dla strony publicznej. Agencja Regulacyjna ds. Zdrowia 
(ang. Health Regulatory Agency), która oceniała cztery projekty PPP realizowane w sektorze 
ochrony zdrowia w modelu zintegrowanym pod względem efektywności, jakości, kosztów 
regulacji czy skuteczności nie była w stanie stwierdzić, czy PPP było korzystne czy też nie 
dla sektora ochrony zdrowia w Portugalii40.

4.  Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania PPP 
w sektorze ochrony zdrowia

PPP jest obecnie powszechnie wykorzystywaną formułą do rozwiązywania problemów 
z systemem ochrony zdrowia na całym świecie41, mimo to w literaturze zarówno krajowej, 
jak i zagranicznej nie brakuje zwolenników i przeciwników tej formuły współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym a prywatnym. W obliczu braku publicznych środków na sfinansowa-
nie odtworzenia zużytej infrastruktury oraz problemów związanych z realizacją pierwszego 
modelu zintegrowanego PPP na budowę nowego powiatowego szpitala w Żywcu powstaje 
pytanie, czy PPP jest szansą, czy zagrożeniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia?

Na podstawie doświadczeń w realizacji projektów PPP przez Wielką Brytanię i Portu-
galię, które należą do liderów europejskiego rynku PPP, oraz na podstawie realizowanych 

38 I. A. Nikolic, H. Maikisch, Public-Private Partnerships and Collaboration in the Health Sector, An Overview 
with Case Studies from Recent European Experience, The World Bank, HNP Discussion Paper 2006.

39 F. C. Diu, PPP Sector Reform and Portfolio Restructuring, 9th Meeting of the Network of Public Finance 
Economist in Public Administration, Brussels, February 10th 2015, Unidade Tecnica de Acompanhamento de 
Projetos, Ministerio das Financas, http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2015/20150210-ecfin_public_
finance_network/documents/04_utap_fernando_crespo_diu_en.pdf, dostęp 5.10.2017.

40 J. A. Simões, G. F. Augusto, I. Frontiera, C. Hernandez-Quevedo, Portugal Health…, op.cit.
41 D. A.  Barr, A  Research Protocol to  Evaluate the Effectiveness of Public-Private Partnerships as a  Means 

to Improve Health and Welfare Systems Worldwide, „American Journal of Public Health” 2007, 97 (1), s. 19–25.
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projektów PPP w Polsce i krytycznego przeglądu literatury przedmiotu można stwierdzić, 
że PPP daje podmiotom publicznym wymienione niżej szanse.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy, nowoczesnej technologii czy doświadczenia partnera 
prywatnego42, dzięki którym można zrealizować projekt zgodnie z zaplanowanym budżetem 
i harmonogramem przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań. Jednak trzeba wziąć pod 
uwagę fakt, iż niejednokrotnie partnerzy prywatni, jak pokazały wyniki audytu projektów 
PPP w Wielkiej Brytanii, w obliczu presji terminów i budżetów mogą dokonywać kompro-
misów w zakresie jakości43.

Wzrost efektywności wykorzystania funduszy UE poprzez realizację projektów łączą-
cych środki unijne i prywatne, tzw. projekty hybrydowe PPP44.

Świadczenie usług medycznych na rzecz obywateli bez ponoszenia całości nakładów 
inwestycyjnych dzięki dostępności kapitału prywatnego45. Jak pokazują wyniki audytów 
projektów PPP realizowanych w Wielkiej Brytanii i Portugalii, ich łączne koszty są zaniżone 
w zobowiązaniach partnerów publicznych, co w przyszłości może doprowadzić do tego, że 
w całym okresie cyklu życia tej infrastruktury wybudowanej w PPP jej koszt będzie znacz-
nie wyższy niż w metodzie tradycyjnej.

Poprawa działania administracji publicznej poprzez wprowadzenie mechanizmów 
konkurencji w proces świadczenia usług medycznych46. Audytorzy i niektórzy badacze 
zwracają uwagę, że eksploatując infrastrukturę, partner prywatny dokonuje optymaliza-
cji zmniejszających wydatki po swojej stronie, co niejednokrotnie nie przekłada się jednak 
na zmniejszenie opłaty za dostępność czy poprawę jakości dostarczanych usług niemedycz-
nych, ale przekształca się tylko i wyłącznie w zysk partnera prywatnego. Dzięki PPP partner 
prywatny może zyskać pozycję niemalże monopolistyczną na lokalnym czy regionalnym 
rynku, co nie będzie sprzyjało podnoszeniu jakości czy obniżaniu ceny47.

Podział ryzyka inwestycyjnego między partnera publicznego a prywatnego, zgodnie 
z umiejętnościami i możliwościami zarządzania danym ryzykiem48, czyli każdy z partne-
rów powinien odpowiadać za ryzyko, którym potrafi najlepiej zarządzać. Jak jednak poka-
zuje doświadczenie Portugali, partnerzy publiczni wzięli na siebie zbyt dużo ryzyka, podczas 
gdy w Polsce to partnerzy prywatni z reguły biorą na siebie ryzyko, którymi nie są w stanie 
zarządzać, co w kilku przypadkach skończyło się ich bankructwem.

42 G. Hamilton, M. Kachkynbaeva, I. Wachsmuth, E. Masaki, Discussion Paper, A Preliminary Reflection on 
the Best Practice in PPP in Healthcare Sector: A Review of Different PPP Case Studies and Experiences, UNECE, 
WHO & ADB 2012.

43 Lessons…, op.cit.
44 Polityka Rządu…, op.cit.
45 S. Serwatka, Z. Wyszkowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu sektora ochrony zdrowia, 

„Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe” 2013, nr 145, s. 173–184.
46 B. Korbus, T. Srokosz, M. Wawrzyniak, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, UZP, Warszawa 2010, 

s. 24.
47 M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2014.
48 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, A. Sarnacka, Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach, Wol-

ters Kluwer, Warszawa 2014.
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Budowa zaufania publicznego dzięki współpracy partnera publicznego z prywatnym49. 
Z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wynika, że partnerzy, realizując wspólnie 
projekt PPP, kierują się mocno ograniczonym zaufaniem. Co potwierdzają również wyniki 
ankiety European Social Survey z roku 201450.

PPP może także stanowić dla pomiotów publicznych z sektora ochrony zdrowia wymie-
nione niżej zagrożenia.

Czasochłonne i kosztowne przygotowanie projektów PPP51 w sektorze ochrony zdrowia 
wiąże się z wysokimi kosztami transakcyjnymi zarówno dla partnera publicznego, jak i pry-
watnego, które wynikają m.in. z zaangażowania doradców finansowych, technicznych czy 
prawnych, kosztów związanymi z negocjowaniem postanowień umowy czy podziału zadań 
i ryzyka pomiędzy partnerów.

Długookresowość przedsięwzięcia, wymagane duże nakłady finansowe oraz różno-
rodne kompetencje potrzebne do wybudowania i zarządzania infrastrukturą, np. szpitala, 
co powoduje, że wynegocjowanie warunków zabezpieczających interes publiczny, a jedno-
cześnie pozwalających partnerowi prywatnemu osiągnąć zakładane rezultaty ekonomiczne, 
jest niezwykle trudne52. Jak pokazuje jednak doświadczenie Wielkiej Brytanii, partnerzy 
prywatni osiągają znaczne stopy zwrotu z inwestycji, np. dzięki sprzedaży udziałów w zało-
żonej spółce celowej w fazie eksploatacji/utrzymania wybudowanej infrastruktury, a part-
nerzy publiczni mogą w tym samym czasie borykać się z deficytem z racji niedoszacowania 
pełnych kosztów53.

Ograniczone możliwości zmiany warunków w czasie trwania umowy ze względu na dłu-
goterminowy okres ich obowiązywania54 powodują, że umowa PPP może po kilkunastu 
latach nie odpowiadać panującym realiom społeczno-ekonomicznym.

Obniżenie poziomu świadczonych usług i ograniczenie dostępności do usług55, w związku 
z uzyskaniem przez partnera prywatnego pozycji monopolistycznej na lokalnym czy regio-
nalnym rynku usług medycznych, gdzie nie ma konkurencji, np. gdy funkcjonuje tylko 
jeden szpital powiatowy. Partner prywatny może dążyć do długookresowej maksymalizacji 
oszczędności związanych z eksploatacją wybudowanej infrastruktury, co może przekładać 
się na niższą jakość świadczonych usług, np. wyżywienia czy sprzątania.

49 K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, War-
szawa 2010.

50 European Social Survey 2014, http://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS7e01&y=2014, 
dostęp 15.10.2017.

51 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, A. Sarnacka, Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.cit.
52 S. Kamiński, Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.cit., s. 65–73.
53 V.  Vecchi, M.  Hellowell, S.  Gatti, Does the Private Sector Receive an Excessive Return from Investments 

in Health Care Infrastructure Projects? Evidence from the UK, „Health Policy” 2013, 110 (2–3).
54 K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.cit.
55 M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.cit.
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5. Podsumowanie

Rozwój PPP w Polsce w sektorze ochrony zdrowia napotyka na wiele przeszkód, które 
wynikają zarówno z nieznajomości przez partnerów dobrych praktyk zagranicznych, jak 
i błędów popełnionych w przeszłości przy realizacji podobnych projektów PPP w Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii czy Portugalii.

Pomimo dużego zainteresowania formułą PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce 
w latach 2009–2013, obecnie PPP nie cieszy się już zainteresowaniem podmiotów publicz-
nych ani prywatnych. Wytłumaczeniem zaistniałej sytuacji mogą być problemy, z jakimi 
w latach 2011–2014 borykała się strona publiczna i prywatna przy próbie skutecznego uzy-
skania zamknięcia finansowego projektu PPP na budowę nowego powiatowego szpitala 
w Żywcu. Tym niemniej w 2018 r. powinien być oddany do użytku pierwszy w Polsce szpital 
wybudowany w formule PPP, w modelu zintegrowanym.

Powstaje więc pytanie, czy w obliczu niedoborów środków finansowych na odtworze-
nie przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury, PPP jest szansą na wzrost efektywności 
i jakości usług w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, czy też jest zagrożeniem? Odpowiedź 
na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ większość realizowanych projektów PFI/PPP 
w sektorze ochrony zdrowia jest obecnie w fazie eksploatacji/utrzymania, a tylko nieliczne 
uległy już zakończeniu. Nie ma więc jeszcze możliwości oszacowania całkowitych kosztów 
cyklu życia wybudowanych w PFI/PPP szpitali. Wyniki audytów projektów PFI/PPP realizo-
wanych w sektorze ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii czy Portugalii również nie pozwa-
lają na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Mimo tych wątpliwości, w obliczu rosnącego 
zadłużenia podmiotów publicznych i wygaszania środków unijnych po 2020 r. jedynym 
źródłem doinwestowania sektora ochrony zdrowia w Polsce, może być właśnie współpraca 
z partnerami prywatnymi w ramach PPP.
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Public-Private Partnership in the Healthcare Sector

Summary

The paper seeks to find out whether public-private partnership (PPP) is an opportunity or threat to the 
healthcare sector in Poland, which suffers from shortages of funds for modernisation and replacement 
of old and over-exploited healthcare infrastructure. The research has been conducted based on a case 
study (n=15) of PPP projects delivered in the healthcare sector (in the UK n=5; in Portugal n=5, and 
in Poland n=5) and individual in-depth interviews 3 (n=32) with partners from the public and private 
sectors involved in PPP projects, including (n=2) projects carried out in the healthcare sector in Po-
land, as well as on discussions of a panel of experts with representatives of: partners from the public 
and private sector, academia, institutions that promote PPP arrangements in Poland, and consulting 
companies. Many researchers believe PPP is a proven and effective method to carry out investment 
projects in the healthcare sector. Yet, subject-matter literature is also full of critical opinions about PPP 
projects. Despite the ongoing debate, in Europe over the period 2012–2016 more than 60 PPP con-
tracts were signed in the DBFO/DBFM model worth in total over EUR 10 mio. In Poland there is only 
one such PPP contract, worth over PLN 10 mio in the DBFOM model, for a project that is currently 
under construction. Nevertheless, an answer to the question whether PPP arrangement is an oppor-
tunity or a threat to the healthcare sector in Poland remains ambiguous. Most PFI/PPP projects deliv-
ered across the world in the healthcare sector are currently in the exploitation/maintenance stage and 
only very few have already been finalised. Hence, it is not possible to estimate the total cost of a life-
cycle of infrastructure, e.g., hospitals, constructed under the PFI/PPP arrangement. Results of audits 
of PFI/PPP projects in the healthcare sector conducted in the UK or in Portugal are also inconclusive. 
Regardless of these misgivings, in the face of growing indebtedness of public operators and gradual 
phasing out of the EU funding after 2020, cooperation between public and private partners under the 
PPP arrangement may remain the only source of investment funds for the healthcare sector in Poland.

Keywords: public private partnership, healthcare sector, PPP, PFI





168/2018
s. 133–148

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 168

Paweł Lesiak
Kolegium Gospodarki Światowej 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aspekty ekonomiczne, prawne i organizacyjne 
patologii w służbie zdrowia

Streszczenie

Celem opracowania jest uzupełnienie luki w literaturze poświęconej ekonomii służby zdrowia po-
przez przedstawienie patologii w służbie zdrowia, możliwości przeciwdziałania im oraz ich wpływu 
na koszty opieki zdrowotnej. Autor dowodzi, że to głównie środowisko lekarskie wpływa na funkcjo-
nowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Osłabienie solidarności zawodowej wśród lekarzy oraz 
zmniejszenie wpływu lobby lekarskiego na kształtowanie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych 
funkcjonowania służby zdrowia jest warunkiem rozpoczęcia skutecznego jej reformowania. Samo 
zwiększanie nakładów na służbę zdrowia przy jej obecnej mało przejrzystej, korupcjogennej struktu-
rze wcale nie musi rozwiązywać problemów, a może jedynie przyczynić się do jeszcze większego mar-
notrawstwa publicznych środków.

Słowa kluczowe: ekonomia służby zdrowia, korupcja, błędy lekarskie, system kontrolny
Kody klasyfikacji JEL: H42, H51, I18, I19, K32
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1. Wprowadzenie

Głównym nurtem debaty publicznej i literatury fachowej na temat służby zdrowia jest 
problem niedoboru środków finansowych. Nawet jeśli dyskusje toczą się wokół reorganizacji 
służby zdrowia, a zwłaszcza systemu jej finansowania, to w większości przypadków zmierzają 
w kierunku tezy, że bez dodatkowych nakładów z budżetu państwa bądź bez prywatyzacji 
usług medycznych system opieki zdrowotnej w Polsce nie może ulec poprawie. Natomiast 
w marginalnym stopniu poruszane jest „wstydliwe” dla części białego personelu zjawisko 
marnotrawstwa środków publicznych, korupcji i oszustw. Mimo braku usystematyzowanej 
wiedzy na ten temat, czyli braku wiedzy o faktycznej wysokości kosztów funkcjonowania 
służby zdrowia w Polsce, przeważająca część środowiska medycznego regularnie domaga się 
podwyższania nakładów na tę dziedzinę, kategorycznie twierdząc, że to główna droga roz-
wiązania jej problemów1.

Celem artykułu jest wypełnienie luki w debacie publicznej i literaturze ekonomicznej 
poświęconej służbie zdrowia w obszarze analizy wpływu patologii wśród białego personelu 
na koszty świadczeń zdrowotnych. Skupiono się przy tym na scharakteryzowaniu uwarun-
kowań organizacyjno-prawnych i mechanizmu powstawania patologii w środowisku lekar-
skim, poddając w wątpliwość ekonomiczny sens zwiększania nakładów na służbę zdrowia 
bez ustalenia rzeczywistych potrzeb i zapewnienia efektywnej kontroli wydatkowania środ-
ków publicznych w tym obszarze.

Analizowanego zjawiska nie badano od strony ilościowej ze względu na brak wiarygod-
nych danych. W Polsce nie prowadzi się choćby centralnego rejestru zdarzeń niepożąda-
nych, zaś dostęp do istniejących danych jest utrudniony zakresem obowiązywania instytucji 
prawnej „tajemnicy lekarskiej” i przepisami o ochronie danych osobowych. Ponadto zde-
cydowana większość pacjentów i ich rodzin, które uważają, że stały się ofiarami zdarzenia 
niepożądanego, nie zgłasza oficjalnie tego faktu2. Zauważyć natomiast należy, że zdarzenia 
niepożądane, w tym błędy lekarskie, z pewnością powodują wzrost kosztów funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej i pogorszenie jego wskaźników jakościowych. Niestety, przeważnie 
nie wiąże się niepowodzeń terapeutycznych, wysokich kosztów leczenia czy długiego czasu 
oczekiwania na świadczenia medyczne z nieprzestrzeganiem procedur medycznych i orga-
nizacyjnych oraz łamaniem przepisów prawnych przez biały personel. Gdy – przykładowo 

1 Jako przykład może posłużyć debata publiczna wywołana ogólnopolskim protestem lekarzy rezydentów 
w 2017 r.

2 Z Badania opinii publicznej na temat zdarzeń niepożądanych i postrzegania bezpieczeństwa opieki zdro-
wotnej przeprowadzonego na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2015 r. na losowej 
próbie 2942 osób wynika, że spośród respondentów, którzy uważali, że stali się ofiarą zdarzenia niepożądanego, 
tylko 5% złożyło oficjalną skargę (źródło: Raporty z polskich badań na temat bezpieczeństwa opieki. Badanie opi-
nii publicznej na temat zdarzeń niepożądanych i postrzegania bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, www.cmj.org.pl/
raporty.php, dostęp 14.07.2018; Zdarzenia niepożądane i postrzeganie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Wyniki 
badania opinii publicznej. Fala I–III, Centrum Badania Opinii Społecznej, listopad 2015 r., s. 27.
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– podnoszony jest fakt wyraźnie gorszych, w porównaniu międzynarodowym, wyników 
leczenia polskich pacjentów w ramach poszczególnych jednostek chorobowych, wskazuje 
się z dużą dozą pewności na niedoinwestowanie służby zdrowia w naszym kraju, z zasady 
pomijając możliwość zaistnienia zaniedbań w sferze pozafinansowej.

Ze względu na jakościowy charakter analizy, autor wykorzystał do poznania badanego 
zjawiska i realizacji opracowania metodę obserwacji wybranych jednostek organizacyjnych 
z trzech największych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie w latach 2008–2018, 
a także pogłębione wywiady indywidualne przeprowadzone w tym samym okresie z: sied-
mioma lekarzami, kilkunastoma przedstawicielami prokuratury w Warszawie (od szcze-
bla prokuratury rejonowej do regionalnej – wcześniej apelacyjnej), pięcioma pracownikami 
Ministerstwa Zdrowia, przedstawicielami środowisk pacjentów z fundacji/stowarzyszeń „Ali-
via”, „Primum Non Nocere” i „MY Pacjenci” oraz portalu internetowego bledylekarskie.pl, 
kilkudziesięcioma poszkodowanymi pacjentami i członkami ich rodzin, a także dziennika-
rzami śledczymi, zajmującymi się problematyką medyczną. Powyższe badania skonfronto-
wano z analizą literatury ekonomicznej i prawnej polsko- i niemieckojęzycznej oraz analizą 
dokumentów (głównie z lat 2008–2018), w tym dokumentów prokuratorskich i sądowych, 
dotyczących postępowań w przedmiocie błędów w sztuce lekarskiej, odszkodowań za tego 
typu błędy oraz postępowań sądowych w przedmiocie zniesławienia lekarzy przez pacjen-
tów i dziennikarzy. Część zbadanych dokumentów jest ogólnodostępna na portalach inter-
netowych zawierających orzeczenia sądowe, część została udostępniona autorowi przez sądy 
w trybie zapytań dziennikarskich, zaś dokumenty niejawne zostały udostępnione bezpośred-
nio przez strony postępowań prokuratorskich i sądowych.

2. Istota patologii w polskiej służbie zdrowia

Przez patologie rozumie się nieprawidłowe zjawiska występujące w życiu społecznym3. 
Pojęciem obejmującym szerszy zakres tego zjawiska są „patologie społeczne”, czyli zacho-
wania jednostek i grup oraz funkcjonowanie instytucji społecznych, pozostające w sprzecz-
ności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez dane społeczeństwo4. Rozróżnia się 
przy tym „patologię społeczną indywidualną”, gdy nosicielami i przekaźnikami negatyw-
nych cech i zachowań są jednostki (np. pracownicy służby zdrowia), oraz „patologię życia 
zorganizowanego”, gdy źródłem ujemnych oddziaływań są struktury społeczne i stosunki 
międzyludzkie5 (w naszym przypadku będzie to system służby zdrowia i korporacyjnie 
zorganizowane środowisko lekarskie, ze wszystkimi swoimi formalnymi i nieformalnymi 
powiązaniami z innymi instytucjami społecznymi, np. odpowiedzialnymi za nadzorowanie 

3 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/patologia.html, dostęp 12.12.2017.
4 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patologie-spoleczne;3955029.html, dostęp 12.12.2017.
5 Ibidem.
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służby zdrowia). Autorzy Encyklopedii PWN do najważniejszych zjawisk patologii społecz-
nych zaliczają przykładowo: przestępczość, pijaństwo i alkoholizm oraz patologię struktur 
organizacyjnych (np. kliki, nepotyzm, niekompetencję, niejasny podział obowiązków i odpo-
wiedzialności między komórkami organizacyjnymi). Jak widać, pojęcie patologii społecznej 
dosyć dobrze odzwierciedla struktury społeczne i stosunki międzyludzkie panujące w służ-
bie zdrowia w zakresie objętym analizą w niniejszym opracowaniu6.

Przeciwdziałanie patologiom w medycynie jest trudniejsze niż w innych dziedzinach. 
Nie jest to polska specyfika, lecz cecha medycyny bardziej uniwersalna, wynikająca ze złożo-
nego charakteru usług medycznych czy trudności dowodowych, związanych z odtwarzaniem 
przebiegu procesu leczenia. Dodatkowo nadzorowanie pracowników medycznych utrudnia 
asymetria w dostępie do wiedzy specjalnej (medycznej), nadużywanie naturalnego zaufania, 
jakim pacjenci pragną obdarzać lekarzy jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, 
nacechowany powołaniem do pomocy chorym7, i wreszcie – powszechna w zawodach medycz-
nych solidarność zawodowa, osadzona w silnie zhierarchizowanej korporacyjnej strukturze.

Sytuację w Polsce pogarszają nieudolne, a czasami wręcz niechętne pacjentom prokura-
tura i sądy. Można domniemywać, że ma to związek z formalnymi (poprzez instytucję bie-
głego sądowego, którym w zakresie medycyny zawsze jest lekarz) i nieformalnymi związkami 
między korporacją lekarską a prawniczą (ze względu na właściwość miejscową prokuratur 
i sądów spory karnoprawne o błędy w sztuce lekarskiej z określonych placówek służby zdrowia 
trafiają z reguły do tych samych prokuratur i sądów rejonowych, co skutkuje powstawaniem 
znajomości między lekarzami, ich pełnomocnikami prawnymi a prokuratorami i sędziami8).

Charakteryzując istotę i przyczyny patologii w polskiej służbie zdrowia, należy wymie-
nić jeszcze inne problemy. Są to:
• przenikanie do instytucji publicznych sprawujących nadzór nad służbą zdrowia i two-

rzących regulacje prawne dla służby zdrowia członków korporacji lekarskiej,
• sprzyjające patologiom regulacje prawne, jak ustawowy obowiązek zrzeszania się leka-

rzy w jednej organizacji samorządu lekarskiego, co w połączeniu z niektórymi zapisami 
Kodeksu Etyki Lekarskiej9 (KEL) nadaje środowisku lekarskiemu charakter korporacyjny 
i sankcjonuje zmowę milczenia,

6 Trzeba oczywiście podkreślić, że niecała struktura systemu służby zdrowia i niecałe środowisko medyczne 
w Polsce są patologiczne.

7 Chodzi o  pojmowanie powołania w  rozumieniu Maxa Webera, który działalność lekarzy wybrał nawet 
jako najbardziej wyrazisty przykład zawodu uosabiającego koncepcję „zawodu jako powołania” (niem. Beruf als 
Berufung). Według Webera, lekarz to człowiek czujący nieodpartą potrzebę niesienia pomocy osobom chorym, 
upatrujący w tym zarówno jedyną szansę samorealizacji, jak i spełnienie powołania do bycia użytecznym dla spo-
łeczeństwa, patrz: T. Biedermann, Max Weber: Drei Arbeiten, Verlag Thomas Biedermann, Hamburg 2011, s. 57.

8 W uzupełnieniu należy nadmienić, że zarówno lekarze, jak i prawnicy tworzą z reguły elity lokalnych spo-
łeczności, co dodatkowo sprzyja tworzeniu nieformalnych powiązań towarzyskich. Przez to może dochodzić do 
występowania konfliktów interesów, na przykład gdy rodzina prokuratora prowadzącego postępowanie przygo-
towawcze w sprawie lokalnego szpitala korzysta z usług lekarzy, zatrudnionych właśnie w tym szpitalu.

9 Kodeks Etyki Lekarskiej przyjęto w 1991 r. na Nadzwyczajnym II Krajowym Zjeździe Izb Lekarskich i zno-
welizowano dwa razy: w 1993 r. na III Krajowym Zjeździe Lekarzy oraz w 2003 r. na Nadzwyczajnym VII Krajo-
wym Zjeździe Lekarzy.
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• wykluczenie czynnika społecznego z systemu nadzoru i kontroli służby zdrowia,
• paternalistyczny charakter relacji między lekarzami a pacjentami,
• brak obowiązku ewidencjonowania zdarzeń niepożądanych,
• brak jednolitego systemu informacyjnego, umożliwiającego identyfikację i klasyfikację 

kosztów służby zdrowia, a także ułatwiającego wykrywanie nadużyć10.
W debacie publicznej często obarcza się winą za problemy służby zdrowia „system 

opieki zdrowotnej”. System ten nie jest jednak dziełem przypadku. Trzeba zwrócić uwagę, 
że po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na 32 osoby kierujące resortem zdrowia kolejno 
w II RP, PRL i III RP (część z nich piastowała urząd Ministra Zdrowia więcej niż raz) tylko 
3 nie posiadały wykształcenia medycznego. Łącznie ministrowie nie-lekarze urzędowali 
krócej niż 2 lata. Ostatni z nich – ekonomista Marian Czekański – musiał złożyć rezygnację 
w 2004 r., po 34 dniach pracy na czele resortu, z powodu krytycznych wypowiedzi na temat 
służby zdrowia11. Dla porównania – na 28 urzędujących ministrów odpowiedzialnych za 
resort zdrowia w państwach członkowskich UE (według stanu na 17.03.2018 r.), tylko dzie-
więciu jest lekarzami12. Gdyby do tego zestawienia dodać kraje powiązane z UE w ramach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub posiadające umowy o współpracy (Szwajcarię, 
Norwegię i Islandię,), to dysproporcja ta byłaby jeszcze większa. W tym kontekście warto 
też zwrócić uwagę, że łączenie funkcji ministra zdrowia i lekarza może budzić wątpliwo-
ści ze względu na potencjalne występowanie konfliktu interesów – środowiska lekarskiego, 
pacjentów i publicznego płatnika. R. Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji zauważa 
że, w przypadku ministra zdrowia niebędącego lekarzem zdecydowanie mniejsze jest 
ryzyko wystąpienia takiego konfliktu interesów13. Jego zdaniem, zasady ładu organizacyj-
nego i publicznego wymagają, aby szczególnie tam, gdzie zaangażowane są środki publiczne 
oraz decyduje się o zdrowiu i bezpieczeństwie, „dążyć w maksymalnym stopniu do unikania 
nawet potencjalnego konfliktu interesu”.

Przez środowisko lekarskie zdominowana jest także Sejmowa Komisja Zdrowia, która 
odgrywa kluczową rolę w merytorycznym przygotowaniu procesu legislacyjnego w odnie-
sieniu do problematyki zdrowotnej14. Według stanu na 15.10.2017 r. na 38 członków komisji 
23 posiadało wykształcenie medyczne, zaś 6-osobowe prezydium komisji w całości składało 
się z absolwentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych. W przeszłości ton obradom 
tej Komisji również nadawali przedstawiciele środowiska lekarskiego.

10 Por. E. Nojszewska, Reforma służby zdrowia. Pomysły rządu ocenia ekspert SGH, www.youtube.com/watch?v 
=KN17oAFMQeQ (patrz fragment wypowiedzi od 0:51 do 1:50), 12.09.2016.

11 L. Sulikowska, Jak minister, to nie lekarz? Polska jest wyjątkiem, „Gazeta Lekarska”, http://gazetalekarska.
pl/?p=40432; Wikipedia, hasło: Marian Czekański, https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Czaka%C5%84ski, 
dostęp 13.12.2017.

12 L. Sulikowska, Jak minister…, op.cit.
13 Ibidem.
14 Zgodnie z art. 17 Regulaminu Sejmu RP (Uchwała Sejmu RP z 30.07.1992 r. Regulamin Sejmu RP, M. P. 1992 

nr 26 poz. 185) zadaniem komisji sejmowych jest rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przed-
miot prac Sejmu oraz kontrola sejmowa.
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Podkreślenia wymaga fakt, że instytucje publiczne odpowiedzialne za nadzór nad pra-
widłowością funkcjonowania służby zdrowia i przeprowadzanie kontroli placówek zdrowia 
(np. Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ) również nie mogą funk-
cjonować bez przedstawicieli środowiska lekarskiego. Wynika to wprost z regulacji praw-
nych stanowiących, że w praktyce wyłącznie lekarze (osoby wykonujące zawód medyczny) 
mogą kontrolować pracę innych lekarzy pod względem merytorycznym oraz w dużym stop-
niu także formalnym i organizacyjnym15. O ile niewątpliwie do fachowej oceny leczenia 
niezbędna jest wiedza specjalna z zakresu medycyny, to wątpliwym jest już, aby brak takiej 
wiedzy uniemożliwiał obserwację zabiegów medycznych, sprawdzanie prawidłowości pro-
wadzenia dokumentacji medycznej pod względem formalnym czy ocenę dostępności świad-
czeń zdrowotnych. Wyeliminowanie czynnika niezależnego od środowiska lekarskiego (czyli 
de facto korporacji zawodowej) ze współuczestniczenia w procesie kontroli i nadzoru nad 
służbą zdrowia oznacza pozbawienie pacjentów możliwości sprawowania społecznej kon-
troli nad służbą zdrowia. Taka sytuacja prowadzi do konfliktu interesów. Lekarz kontrolu-
jący kolegów po fachu z natury rzeczy nie jest zainteresowany wykryciem błędu lekarskiego, 
co kłóci się z interesem pacjentów oraz publicznego płatnika pokrywającego koszty leczenia.

W tym kontekście nadmienić trzeba, że lekarze zobligowani są do członkostwa w samo-
rządzie lekarzy, który jest tylko jeden, reprezentowany przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL), 
pod którą w strukturze organizacyjnej znajdują się Okręgowe Izby Lekarskie (OIL). Two-
rzy to silne podstawy do istnienia hermetycznej, opartej na zmowie milczenia, dbającej 
głównie o własne interesy struktury korporacyjnej. Trwałość tej struktury jest wzmacniana 
uprawnieniami, jakie ustawodawca jej nadał. Zgodnie z art. 5 Ustawy o izbach lekarskich 
z 2.12.2009 r.16 w związku z art. 17 Konstytucji RP z 2.04.1997 r.17, samorząd lekarzy sprawuje 
pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza, ustanawia zasady etyki lekarskiej 
spisane w KEL, a także ma uprawnienia do przyznawania i odbierania prawa wykonywania 
zawodu oraz uznawania kwalifikacji lekarzy na terenie Polski.

Z kolei KEL ma typowo korporacyjny i alienacyjny charakter, czego nie zmieniają użyte 
w jego wstępie ogólnikowe sformułowania o powołaniu lekarza do ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego (art. 2). Z punktu widzenia interesu publicznego o wiele ważniejsze są bowiem 
zapisy precyzyjnie regulujące postępowanie lekarzy w sytuacjach konfliktowych. Najbar-
dziej kontrowersyjny zapis, zawarty w art. 52 KEL, wyraża tzw. zasadę lojalności, nakazującą 
zachowanie należytej ostrożności przy formułowaniu opinii o działalności innego lekarza 

15 Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm., 
art. 111 ust. 4 oraz art. 118 ust. 4) takie czynności kontrolne i nadzorcze, jak: obserwowanie czynności związa-
nych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wgląd do dokumentacji medycznej oraz jej ocena, ocena realizacji 
zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie dostępności i  jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, mogą być realizowane wyłącznie przez 
osobę wykonującą zawód medyczny. Podobne przepisy zawarte były w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 
z 30.08.1991 r., która straciła moc wraz z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy.

16 Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.
17 Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
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oraz zakazującą jego publicznej dyskredytacji18. Na podstawie art. 52 KEL dochodziło już do 
skazywania lekarzy przez sądy lekarskie, a także do ostracyzmu i pozbawiania w praktyce nie-
których lekarzy możliwości wykonywania zawodu (chociaż nieformalnie, gdyż sądy lekarskie 
takiej kary przeważnie nie orzekały). Z tego powodu lekarze obawiają się publicznie kwestio-
nować postępowanie kolegów czy wypowiadać o wątpliwych etycznie zjawiskach w służbie 
zdrowia19. Często też lekarze nie zgadzają się występować w roli świadków pokrzywdzonych 
pacjentów w postępowaniach sądowych o odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej, 
pomimo że „prywatnie” przyznają pacjentom rację. Niektórzy z tej samej przyczyny odma-
wiają sporządzania opinii sądowo-lekarskich w przypadku zaistnienia błędów lekarskich.

Wypada w tym miejscu zauważyć, że KEL nie nakazuje lekarzom zachowywania szcze-
gólnej ostrożności w formułowaniu opinii na temat zachowania pacjentów czy ich rodzin, 
nawet pogrążonych w żałobie po śmierci bliskiej osoby. Jest to przejawem zakorzenionego 
w środowisku lekarskim paternalistycznego stosunku do pacjentów20. Personel medyczny 
mający poczucie wyższości uważa, że tylko eksperci mają kompetencje do ustalania roz-
poznania i wyboru metody leczenia, a wszystkie decyzje powinny zależeć wyłącznie od ich 
wiedzy. Dlatego też pacjent powinien biernie poddawać się opiece lekarskiej i nie ingerować 
w proces diagnostyczno-terapeutyczny21. Światowa Organizacja Zdrowia promuje jednak 
odmienny model relacji lekarz–pacjent, w którym w procesie diagnostyczno-terapeutycznym 
wykorzystuje się wiedzę pacjenta o jego własnym ciele, świadomość potrzeb i oczekiwań oraz 
większą otwartość do współpracy z lekarzem w warunkach partnerskiego stosunku22. Taki 
model relacji określany jest mianem „zaangażowania pacjenta”, „partnerstwa”, „wzmocnie-
nia roli pacjenta” czy „opieki zorientowanej na pacjenta” (ang. patient collaboration, patient 
involvement, partnership, patient empowerment, patient-centered care)23. Można pokusić się 

18 Art. 52 KEL stanowił nawet przedmiot skargi do Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 23.04.2008 r. 
uznał go za niezgodny z art. 63 Konstytucji. Trybunał stwierdził, że „Osiągnięcie pożądanego rezultatu może 
nastąpić przez zmianę wykładni art. 52 ust. 2 KEL, dokonywanej w orzecznictwie sądów lekarskich, w kierunku 
zgodnym z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże jest pożądana taka zmiana treści art. 52 KEL, 
która uniemożliwiłaby wypaczenie sensu tego postanowienia podczas jego stosowania” (Wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego z 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07 Wolność słowa a etyka lekarska, OTK ZU 2008, nr 3A, poz. 45). Mimo 
upływu niemalże dekady od wydania tego wyroku, treść kwestionowanego zapisu KEL nie uległa żadnej zmianie.

19 Informacje uzyskane od kilkunastu osób –  głównie lekarzy, adwokatów, dziennikarzy oraz pacjentów 
w latach 2009–2017.

20 Wyraża się to choćby w niechętnym używaniu pojęcia służba zdrowia i preferowaniu określenia ochrona 
zdrowia lub opieka zdrowotna. Interesujące rozważania na ten temat zawarto w: Służba czy ochrona zdrowia?, 
„Rynek Zdrowia”, www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Sluzba-czy-ochrona-zdrowia,167586.html, 18.11.2016 r. 
W dokumentach Ministerstwa Zdrowia pojęć służba i ochrona zdrowia używa się wymiennie – patrz np. Wspól-
nie dla zdrowia – narodowa debata o zdrowiu. Ogólnonarodowa debata o kierunkach zmian w ochronie zdrowia, 
www.gov.pl/zdrowie/wspolnie-dla-zdrowia, 19.04.2018

21 Y. Longtin, H. Sax, L. L. Leape, S. E. Sheridan, L. Donaldson, D. Pittet, Zaangażowanie pacjenta: stan wiedzy 
i wpływ na bezpieczeństwo opieki (tytuł oryginału: Patient Participation: Current Knowledge and Applicability 
to Patient Safety), tłum. K. Kurek, „Medycyna po Dyplomie” 2010, nr 6.

22 Pacjent przestraszony okolicznościami własnej słabości i choroby, niewysłuchiwany, często potrafi np. prze-
milczeć ważne z diagnostycznego punktu widzenia objawy choroby.

23 Y. Longtin, H. Sax, L. L. Leape, S. E. Sheridan, L. Donaldson, D. Pittet, Zaangażowanie…, op.cit.
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o stwierdzenie, że większe zaangażowanie pacjenta w szeroko pojęty proces leczenia sta-
nowi czynnik kontrolny, nie tylko utrudniający łamanie prawa przez biały personel, ale 
także zwiększający bezpieczeństwo pacjenta dzięki zmniejszeniu ryzyka popełnienia błędów 
diagnostyczno-terapeutycznych.

Innym kontraproduktywnym (z punktu widzenia interesu publicznego i możliwości 
zapobiegania patologiom) zapisem KEL jest art. 55. Zgodnie z nim „Lekarz kontrolujący 
pracę innych lekarzy powinien, w miarę możliwości, zawiadomić ich wcześniej, aby umoż-
liwić im obecność w czasie kontroli i bezpośrednie przekazanie uwag o jej wynikach”. Prze-
pisowi temu należy zarzucić po pierwsze to, że łamie zasadę anonimowości i zaskoczenia. 
Aby kontrola była skuteczna, powinna być przeprowadzona bez zapowiedzi, a kontroler nie 
powinien zawczasu na ten temat rozmawiać z kontrolowanym podmiotem i ujawniać swojej 
tożsamości. Biorąc pod uwagę wysoce naganne i nierzadkie zjawisko absencji lekarzy w miej-
scu pracy24, treść omawianego przepisu można de facto uznać za nakłanianie do udzielania 
pomocy w zacieraniu śladów przestępstwa. Po drugie, art. 55 KEL jest sprzeczny z art. 120 
Ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nim to minister zdrowia ma informować pod-
miot tworzący palcówkę zdrowia o wynikach przeprowadzonej kontroli, a nie bezpośrednio 
po przeprowadzeniu kontroli osoba kontrolująca osoby kontrolowane.

Kolejnym problemem znacząco zmniejszającym możliwości zapobiegania patologiom 
poprzez nadzorowanie procesu leczenia jest ograniczony dla rodziny chorego dostęp do indy-
widualnej dokumentacji medycznej. Zasada, że rodzina może mieć dostęp do dokumentacji 
medycznej bliskiej osoby tylko pod warunkiem udzielenia przez tę osobę wyraźnej imien-
nej zgody, jest nieżyciowa i tworzy duże pole do nadużyć ze strony personelu medycznego, 
który dzięki temu może łatwiej ukrywać błędy lekarskie. W praktyce zasada ta jest trakto-
wana jako przywilej lekarzy związany z tzw. tajemnicą lekarską. Stan prawny wygląda jed-
nak odwrotnie. Zachowanie tajemnicy lekarskiej jest obowiązkiem lekarza, zaś przywilej 
stanowi dla pacjenta i jego rodziny. Co więcej, opaczne interpretowanie tajemnicy lekarskiej 
i odmawianie dostępu do dokumentacji medycznej zmarłej osoby może w niektórych przy-
padkach stanowić zagrożenie zdrowotne dla rodziny zmarłego, chociażby w przypadku cho-
rób uwarunkowanych genetycznie, jak nowotwory złośliwe. Z tych względów zasady dostępu 
do dokumentacji medycznej powinny zostać zmienione w tym kierunku, żeby dokumenta-
cja medyczna była co do zasady udostępniana najbliższej rodzinie chorego, chyba że chory 
zadecydowałby inaczej i z grona osób uprawnionych wykluczyłby niektórych bądź wszyst-
kich członków rodziny.

Skutkiem funkcjonowania tak specyficznie ukształtowanego systemu służby zdrowia 
(w szerokim znaczeniu, obejmującym również instytucje stworzone do nadzorowania służby 
zdrowia, tworzenia prawa medycznego i odpowiadające za resort zdrowia w ramach struktur 

24 Zdarza się przykładowo, że niektórzy lekarze w tym samym czasie świadczą usługi zdrowotne w kilku odle-
głych od siebie miejscach albo są nieobecni na dyżurze, niezaznaczając jednak tego w dokumentacji.
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administracji rządowej i samorządowej) są wysokie koszty leczenia pacjentów w Polsce. Przy-
kładami ukrytych źródeł kosztów w służbie zdrowia w naszym kraju są:
• podwójne wynagrodzenia wypłacane za jedną i tę samą pracę czy świadczenie zdrowotne, 

np. na podstawie umowy o pracę i z tytułu umowy zlecenia;
• rozliczanie jednej i tej samej pracy czy świadczenia zdrowotnego u pacjenta (prywatnie) 

i drugi raz u płatnika publicznego;
• rozliczanie fikcyjnych prac i świadczeń zdrowotnych25;
• rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonanych w tym samym czasie przez jednego 

lekarza, ale w kilku różnych placówkach zdrowia;
• tuszowanie błędów lekarskich i organizacyjnych26;
• popełnianie tragicznych w skutkach acz prostych błędów w wyniku tzw. błędów pisar-

skich i bałaganu organizacyjnego27;
• nieuzasadnione nieobecności lekarzy w pracy, skracanie dyżurów;
• przeprowadzanie kosztownych o wątpliwej skuteczności ogólnopolskich akcji na rzecz 

profilaktyki zdrowotnej czy badań przesiewowych.
Niegospodarność i marnotrawstwo środków publicznych powodowane są też przez nie-

właściwie ukształtowaną politykę wyceny procedur medycznych. Prowadzi to – ogólnie rzecz 
ujmując – do upubliczniania kosztów leczenia i prywatyzacji zysków. Dochodzi do sytuacji, 
gdy lekarze i placówki zdrowia skupiają się na leczeniu pacjentów, których leczenie jest naj-
bardziej opłacalne. Tacy pacjenci są w niektórych przypadkach nawet kierowani do prywat-
nych placówek zdrowia (gdzie nie muszą oczekiwać na diagnostykę i leczenie w sztucznie 
wygenerowanych kolejkach28), a wracają do publicznej służby zdrowia w wypadku wystą-
pienia komplikacji w leczeniu.

25 Doniesienia o takich procederach zaczęły pojawiać się na dużą skalę po uruchomieniu przez NFZ interne-
towego Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Do najbardziej kuriozalnych przykładów nadużyć należą operacje 
kobiecych narządów płciowych u mężczyzn czy rehabilitacja osoby nieżyjącej od 12 lat.

26 Tuszowanie błędów oznacza, że nie analizuje się ich zespołowo, np. w ramach oddziału, i nie wyciąga się 
z nich wniosków na przyszłość, a także że nie informuje instytucji centralnych, np. Ministerstwa Zdrowia. Przez 
to nie zapobiega się ich powtarzaniu. W tym kontekście warto przypomnieć, że w okresie 2011–2016 w Polsce 
stwierdzono w trzech różnych szpitalach przypadki omyłkowego wycięcia zdrowych nerek z powodu pomylenia 
strony lewej z prawą. Można przypuszczać, że gdyby po pierwszym takim przypadku dokonano dogłębnej ana-
lizy procedur, to do kolejnych przypadków by już nie doszło.

27 Przykładem są wycięcia zdrowych organów, w przypadku chorób organów parzystych, wskutek pomylenia 
strony lewej z prawą.

28 W opinii autora, powszechne utrudnienia w dostępie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą wyni-
kać z chęci przekierowywania potoku pacjentów do prywatnej płatnej służby zdrowia. Osiągać to można dzięki 
manipulowaniu listami osób oczekujących na zabiegi (listami kolejkowymi), nieobecności personelu medycznego 
w placówkach publicznej służby zdrowia w okresach, gdy powinni oni tam pracować w ramach umów z NFZ, 
wykorzystywaniu infrastruktury i sprzętu publicznej służby zdrowia do celów prywatnych, pobieraniu od pacjen-
tów opłat za świadczenia finansowane przez NFZ.
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3.  Możliwości przeciwdziałania patologiom w służbie zdrowia 
dzięki wykorzystaniu „tajemniczego pacjenta”

Żeby przeciwdziałać jakimkolwiek patologiom, trzeba najpierw posiąść wiedzę o ich istnie-
niu, a następnie o ich przyczynach. Niestety, jak już to przedstawiono, system służby zdrowia 
w Polsce jest ukierunkowany na nieujawnianie zarówno błędów lekarskich, jak i generalnie 
zdarzeń niepożądanych. Źle pojęta solidarność zawodowa w połączeniu z silnym ostracyzmem 
wobec lekarzy łamiących pisane czy zwyczajowe zasady współżycia w środowisku lekarskim29 
powodują, że do rzadkości należą przypadki wydostawania się poza to środowisko informacji 
o niewłaściwym postępowaniu jego członków. W pewnym sensie można tu mówić o zmowie 
milczenia. Biorąc ponadto pod uwagę fakt, że zgodnie z prawem tylko lekarz może kontrolo-
wać pracę innych lekarzy, szanse na ujawnienie przez sam system służby zdrowia własnych 
niedociągnięć są raczej nikłe, nawet przy wykorzystaniu powołanych w tym celu instytucji30.

Dlatego działania mogące przełamać opór systemu powinny wykorzystywać elementy 
pozasystemowe; innymi słowy – powinny być prowadzone przy wykorzystaniu zasobów 
ludzkich niezwiązanych bezpośrednio ze środowiskiem medycznym. Ponieważ tradycyjne 
metody nadzorowania służby zdrowia, jak kontrole, również dlatego zawodzą, że są oficjal-
nie z góry zapowiadane, działania nadzorcze powinny móc być prowadzone także w ukry-
ciu. Metodą spełniającą wymienione kryteria jest kontrola poprzez tzw. tajemniczego klienta. 
Stanowi ona kombinację prawnej instytucji „prowokacji kontrolowanej” oraz badania mar-
ketingowego metodą mystery shopping. Niestety, dotychczas z powodu braku odpowiednich 
regulacji prawnych, „metoda na tajemniczego klienta” w ogóle nie jest stosowana w Polsce 
w odniesieniu do kontrolowania pracy lekarzy.

Prowokacja kontrolowana jest wykorzystywana w Polsce przez służby policyjne od lat 90. 
XX w. Wtedy to do polskiego systemu prawnego wprowadzono takie narzędzia operacyjno-
-rozpoznawcze jak „łapówka kontrolowana” (kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej), 
„zakup kontrolowany” (inaczej „transakcja pozorna”), „przesyłka niejawnie nadzorowana” 

29 Patrz: A. Skibniewska, Spisek lekarzy, „NIE” 2010, nr 29, 36, http://skibniewska.blogspot.com/20 13/02/spi-
sek-lekarzy-nie-292010-oraz-nie.html, 28.02.2013; P. Stauffer, Doktor Szychowska. Czarna owca wśród białych 
kitlów, „Nowa Trybuna Opolska”, www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4503877, doktor-szychowska-czarna-ow-
ca-wsrod-bialych-kitlow,id,t.html, 9.06.2012; K. Bartman, Kodeks nie zabrania krytykować lekarzy, dziennik.pl, 
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/126940, kodeks-nie-zabrania-krytykowac-lekar zy.html, 
22.04.2008.

30 Na podstawie analiz spraw korupcyjnych eksperci policyjni twierdzą, że w środowisku lekarzy, podobnie 
jak wśród urzędników, prawników, poborców podatkowych i celników, piętnowanie „kolegów po fachu” za prze-
stępcze działania należy do rzadkości. Poczucie lojalności powstrzymuje te grupy zawodowe przed współpracą 
z Policją, która nie tylko natrafia na zmowę milczenia, lecz także spotyka się wręcz z usprawiedliwianiem prze-
stępczych zachowań i obroną kolegów przed zarzutami. Szerzej na ten temat w: Policja w walce z korupcją. Opis 
sposobu działania sprawców w  wybranych sprawach, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, 9.12.2010; 
P. Krzemiński, Kontrola operacyjna a tajemnica lekarska. Stosowanie środków techniki operacyjnej wobec osób 
podejrzanych wykonujących zawody medyczne, „Medyczna Wokanda” 2013, nr 5, s. 152.
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i „dostawa kontrolowana”31. Są one wykorzystywane głównie do zwalczania przestępczości 
gospodarczej, w sprawach o łapownictwo, korupcję. Stąd też znajdują zastosowanie wobec 
typowej przestępczości spotykanej w służbie zdrowia – przyjmowania korzyści majątko-
wych przez lekarzy w zamian za obietnicę preferencyjnego taktowania pacjenta, przyjęcia do 
publicznego bezpłatnego szpitala, skrócenia oczekiwania na świadczenie zdrowotne finan-
sowane ze środków publicznych.

Jednak narzędzia te są niewystarczające do pełnego wyeliminowania przestępczości 
w służbie zdrowia, gdyż specyfika działalności medycznej stwarza dużo większe pole do nad-
użyć niż wyłącznie łapownictwo czy „ustawianie” przetargów na sprzęt medyczny. Chodzi 
np. o niezgodne ze stanem faktycznym rozliczanie świadczeń zdrowotnych oraz niewłaściwą 
jakość obsługi pacjentów i leczenia.

Z tej przyczyny właśnie ustawodawca powinien zainteresować się stworzeniem insty-
tucji prawnej tajemniczego pacjenta. W jego rolę mogliby wcielać się np. funkcjonariusze 
publiczni. Pozorując pacjenta, mogliby o wiele skuteczniej weryfikować podejrzenia o nie-
uczciwe praktyki lekarskie, nie budząc podejrzliwości kontrolowanych osób.

Pojęcie tajemniczego pacjenta zapożyczone zostało z marketingu, gdzie do badania jako-
ści usług sklepów detalicznych wykorzystywani są tzw. tajemniczy klienci względnie tajem-
niczy nabywcy (ang. secret client lub mystery shopper)32.

W przypadku kontrolowania personelu medycznego rola tajemniczego pacjenta łączy 
w sobie obserwację uczestniczącą z elementami bardziej aktywnej postawy pozoranta, dzięki 
możliwości przeprowadzenia „kontrolowanej prowokacji”. Innymi słowy, funkcjonariusz 
udający pacjenta nie tylko biernie przypatruje się poczynaniom personelu medycznego, lecz 
także sam może wystawiać na próbę (testować) uczciwość tegoż personelu poprzez prowo-
kowanie niezgodnych z prawem zachowań. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje, czy taka 
metoda może być stosowana w dowolnych przypadkach (na zasadzie badań przesiewowych), 
czy tylko wtedy, gdy występują uzasadnione podejrzenia łamania prawa.

Instytucja tajemniczego pacjenta funkcjonuje od 1.01.2016 r. w Austrii na podstawie 
ustawy o zwalczaniu oszustw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (niem. 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz)33. Zgodnie z tą ustawą tamtejsze kasy chorych mają prawo 
delegowania pracowników z fałszywymi kartami ubezpieczeniowymi e-card (karta chi-
powa potwierdzająca posiadanie austriackiego ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, 

31 Patrz J. Mąka, Prowokacja jako narzędzie działania służb policyjnych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego” 2010, nr 3, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, s. 70–71; W. Gontarski, Granice legalności prowoka-
cji policyjnej – opinia prawna sporządzona na zlecenie Kancelarii Sejmu RP 13 lipca 2007 roku, „Gazeta Sądowa” 
2017, listopad, s. 13.

32 Rola tajemniczego klienta polega de facto na obserwacji uczestniczącej, w trakcie której osoba prowadząca 
takie badanie występuje w miejscu sprzedaży w charakterze kupującego, skrywając swoją prawdziwą tożsamość 
i cel badania. Samą metodę badawczą określa się angielskim mianem mystery shopping. Patrz E. Duliniec, Mar-
keting międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007, s. 165.

33 Bundesgesetz zur Verbesserung der Sozialbetrugsbekämpfung (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz SBBG), 
Bundesgesetzblatt I Nr. 113/2015.
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emerytalnego i na wypadek bezrobocia) do placówek służby zdrowia celem weryfikowania 
uzasadnionych podejrzeń wobec wskazanych lekarzy, podejrzewanych o wystawianie zwol-
nień lekarskich osobom zdrowym albo recept bez zbadania pacjentów34.

Warto odnotować, że przeciwko ukrytym kontrolom lekarzy i placówek służby zdrowia 
bardzo ostro protestuje samorząd lekarski w Austrii, grożąc strajkami i publicznie dezawuując 
tę metodę jako „szpiclowanie” czy tworzenie „NRD 2.0”35. Natomiast kasy chorych i samo-
rząd gospodarczy popierają taką formę kontrolowania środków przeznaczanych na ochronę 
zdrowia.

Wprowadzenie instytucji tajemniczego (pozornego) pacjenta powinno być połączone 
z wprowadzeniem systemu informacyjnego, gromadzącego i przetwarzającego statystycznie 
dane o jakości pracy personelu medycznego oraz jakości funkcjonowania placówek zdrowia. 
Dane pochodzące z tego systemu stanowiłyby później podstawę do inicjowania postępowań 
kontrolnych.

Dane na temat jakości usług medycznych powinny obejmować subiektywne opinie pacjen-
tów oraz zobiektywizowane dane dotyczące efektów leczenia pacjentów przez poszczególnych 
lekarzy i ośrodki zdrowia, oczywiście w zakresie takich schorzeń, gdzie efekty są mierzalne. 
Przykładowo, w systemie można by gromadzić dane o 5-letniej przeżywalności pacjentów 
onkologicznych w podziale na placówki zdrowia i lekarzy prowadzących. Dane musiałyby 
być oczywiście ustrukturyzowane pod względem co najmniej rodzaju nowotworów (typu 
histopatologicznego), stopnia zaawansowania klinicznego i patologicznego choroby, a także 
(wedle potrzeby) ogólnego stanu zdrowia pacjentów, ich wieku i płci. Nie można bowiem 
porównywać skuteczności leczenia pacjenta chorego na najcięższą odmianę raka, który 
rozpoczął leczenie w dużym stopniu zaawansowania klinicznego choroby ze skutecznością 
leczenia pacjenta cierpiącego na nowotwór o małej złośliwości, którego leczenie rozpoczęto 
relatywnie wcześnie. Zatem porównywane ze sobą byłyby tylko przypadki podobnie roku-
jące na początku leczenia, o tym samym bądź zbliżonym stopniu zaawansowania choroby, 
sklasyfikowane na podstawie jednolitych kryteriów medycznych i klasyfikacji, takich jak 
klasyfikacja TNM w przypadku chorób nowotworowych. Za wzór metodyczny mogą służyć 
badania kliniczne leków przeciw rakowi, z tą różnicą, że tu nie analizowałoby się skuteczno-
ści testowanych leków, tylko skuteczność (jakość pracy) nadzorowanych lekarzy.

Obecnie w Polsce nie są prowadzone analizy porównujące jakość pracy personelu medycz-
nego, w tym lekarzy czy placówek zdrowia. Nie ma również oficjalnych statystyk dotyczących 

34 Patrz M. Straub, Was Scheinpatienten der Kassen (nicht) dürfen, derStandard.at, dostęp 28.11.2016; H. Bla-
sius, Verdeckte Ermittler der Kassen gegen Sozialmissbrauch. „Mystery shopping” in Österreich, Deutsche Apothe-
ker Zeitung, DAZ.online, dostęp 3.05.2016.

35 Por.: Ärztekammer gegen Bespitzelung von Ärzten und Patienten, oświadczenie Austriackiej Izby Lekarskiej 
(Österreichische Ärztekammer), www.aerztekammer.at/home/-/asset_publish er/777cp2QuE8 rt/content/
id/5270526, dostęp 12.12.2017; Informationsoffensive gegen „Mystery Shopping”, oświadczenie Austriackiej Izby 
Lekarskiej (Österreichische Ärztekammer), www.aerztekammer.at/nft-gesundheitspolitik/-/asset_publisher/gBt5/
content/id/21684596, dostęp 30.05.2016.
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zdarzeń niepożądanych36. Według wiedzy autora przyczyną takiego stanu rzeczy jest opór 
środowiska lekarskiego.

Jeśli zaś chodzi o opinie pacjentów o lekarzach, to są one gromadzone głównie na pry-
watnych portalach internetowych, takich jak rankinglekarzy.pl czy znanylekarz.pl. Nie-
stety administratorzy tych portali coraz mniej chętnie zezwalają na umieszczanie opinii 
negatywnych. Ma to związek z groźbami zarówno ze strony zainteresowanych lekarzy, jak 
i przedstawicieli samorządu lekarskiego, którzy uważają, że negatywne opinie są przeważ-
nie niezasłużone i podważają zaufanie do lekarzy37. Jako argument podnoszony jest też fakt 
bezprawnego przetwarzania danych osobowych lekarzy.

W takiej sytuacji warte zastanowienia jest stworzenie urzędowego portalu interneto-
wego, na którym pacjenci, bez obawy o konsekwencje prawne (np. oskarżenie przez lekarza 
o zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych), mogliby zgłaszać krytyczne uwagi dotyczące 
pracy lekarzy. Ze względu na interes prawny zarówno lekarzy, jak i pacjentów portal słu-
żyłby tylko do przyjmowania opinii, a nie ich upubliczniania. Obsługę techniczną przedsię-
wzięcia można by zapewnić dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury informatycznej 
Zintegrowanego Informatora Pacjenta, poszerzając obecne funkcjonalności systemu o opcję 
komentowania i oceniania świadczeń zdrowotnych widniejących na indywidualnych kontach 
pacjentów. Jak już wyżej zasygnalizowano, mnożenie się negatywnych opinii skutkowałoby 
uruchamianiem procedury kontroli lekarza czy placówki służby zdrowia, np. z wykorzysta-
niem pozorowanych pacjentów.

4. Podsumowanie

Uogólniając, można stwierdzić, że to środowisko lekarskie kształtuje system służby zdro-
wia w Polsce, w tym regulacje prawne, na podstawie których członkowie korporacji lekar-
skiej prowadzą działalność zawodową. Środowisko lekarskie de facto też samo się nadzoruje, 
a także ma decydujący wpływ na rozstrzygnięcia sporów sądowych o błędy w sztuce lekar-
skiej – sądy opierają bowiem swoje rozstrzygnięcia na opiniach biegłych sądowych, którymi 
zawsze są lekarze. Innymi słowy jest to modelowy przykład zjawiska określanego mianem 
„państwa w państwie”, które istnieje wskutek przekazania nadmiaru kompetencji w ręce jed-
nej zwartej i zdyscyplinowanej korporacji zawodowej. Zatem osłabienie solidarności zawodo-
wej wśród lekarzy oraz zmniejszenie wpływu lobby lekarskiego, a także farmaceutycznego, 

36 Przykładowo, Centrum Onkologii w Warszawie – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, który jest naj-
większym szpitalem onkologicznym w kraju oraz ośrodkiem referencyjnym, prowadzącym oprócz działalności 
leczniczej także działalność naukowo-badawczą, nie gromadzi danych o zdarzeniach niepożądanych i skutecz-
ności/jakości pracy lekarzy.

37 Patrz B. Lisowska, Opinie o lekarzach pod lupą sądu: Internauta oceni lekarza, ale za jego zgodą?, „Gazeta 
Prawna”, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/793561, opinie-o-lekarzach-pod-lupa-sadu-internauta-oceni-leka 
rza-ale-za-jego-zgoda.html, dostęp 29.04.2014 r.; list otwarty Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej M. Hamankiewi-
cza z dnia 14.09.2017 r. (sygn. NRL/ZRP/MBK/604/1592/2017) skierowany do lekarzy.
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na kształtowanie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych funkcjonowania służby zdrowia 
jest warunkiem rozpoczęcia skutecznego jej reformowania. Wymowna jest pod tym wzglę-
dem opinia Banku Światowego, iż „korupcja w sektorze służby zdrowia [w Polsce – przyp. 
autora] jest tak wielka, że reformy służby zdrowia nie zadziałają”38.

Reformy niekoniecznie muszą odbywać się drogą rewolucyjną, co warto zaznaczyć w kon-
tekście powtarzającego się szantażowania społeczeństwa protestami białego personelu przy 
próbach zaostrzania nadzoru nad jego pracą. W niektórych przypadkach wycinkowe działa-
nia również mogą przynosić wymierne efekty, nie powodując przy tym wzburzenia pracowni-
ków medycznych. Przykładowo, niewielka zmiana kodeksu karnego, poprzez wprowadzenie 
penalizacji tzw. błędów pisarskich, mogłaby zredukować liczbę prostych acz nierzadko brze-
miennych w skutki błędów lekarskich. Podobne rezultaty może przynieść odchodzenie od 
biurokracji papierowej na rzecz informatyzacji obiegu dokumentów i informacji medycznych 
w ramach administracji publicznej, co zapowiedział w swoim exposé z 12.12.2017 r. premier 
Mateusz Morawiecki. Warte poważnego rozważenia jest wprowadzenie do przepisów prawa, 
na wzór austriacki, instytucji tajemniczego pacjenta. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste od 
strony organizacyjnej, a pozwalające szybko i bezpośrednio reagować na podejrzenia łama-
nia prawa w służbie zdrowia. Poza tym nie do przecenienia jest jego znaczenie prewencyjne.

Jak widać, problematyka kontroli i nadzoru nad służbą zdrowia wymaga wielowątko-
wego i interdyscyplinarnego podejścia. Niniejsze opracowanie przedstawia tylko wybrane 
elementy tego zagadnienia. Intencją autora nie jest bowiem przedstawienie prostej i całościo-
wej recepty na reformę służby zdrowia w postaci zwiększenia i zaostrzenia kontroli. O wiele 
bardziej chodzi o zainteresowanie uczestników dyskusji naukowej i debaty publicznej tezą, 
iż nieustanne zwiększanie nakładów na służbę zdrowia przy jej obecnej mało przejrzystej, 
korupcjogennej strukturze wcale nie musi rozwiązywać problemów, a może jedynie przy-
czynić się do jeszcze większego marnotrawstwa publicznych środków.

Bibliografia

Dokumenty prawne

1. Bundesgesetz zur Verbesserung der Sozialbetrugsbekämpfung (Sozialbetrugsbekämpfungs-
gesetz SBBG), Bundesgesetzblatt I Nr. 113/2015.

2. Kodeks Etyki Lekarskiej z 1991 r., wersja z 2003 r.
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 16/07.
5. Uchwała Sejmu RP z dnia 30.07.1992 r. Regulamin Sejmu RP, M. P. z 1992 r. nr 26, poz. 185.
6. Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r. nr 91, poz. 408.

38 Korupcja w Polsce: przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku, Warszawskie 
Biuro Banku Światowego, cyt. za: P. Krzemiński, Kontrola operacyjna…, op.cit., s. 152.



Aspekty ekonomiczne, prawne i organizacyjne patologii w służbie zdrowia 147

7. Ustawa z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708.
8. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654.

Wydawnictwa zwarte

1. Biedermann T., Max Weber: Drei Arbeiten, Verlag Thomas Biedermann, Hamburg 2011.
2. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007.
3. Longtin Y., Sax H., Leape L. L., Sheridan S. E., Donaldson L., Pittet D., Zaangażowanie pacjenta: 

stan wiedzy i wpływ na bezpieczeństwo opieki, tłum. K. Kurek, „Medycyna po Dyplomie” 
2010, nr 6.

4. Mąka J., Prowokacja jako narzędzie działania służb policyjnych, „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” 2010, nr 3.

5. Policja w walce z korupcją. Opis sposobu działania sprawców w wybranych sprawach, Biuro 
Kryminalne Komendy Głównej Policji, 9.12.2010.

6. Zdarzenia niepożądane i postrzeganie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Wyniki badania opi-
nii publicznej. Fala I–III, Centrum Badania Opinii Społecznej, listopad 2015 r.

Artykuły prasowe

1. Bartman K., Kodeks nie zabrania krytykować lekarzy, dziennik.pl, 22.04.2008.
2. Blasius H., Verdeckte Ermittler der Kassen gegen Sozialmissbrauch. „Mystery shopping“ in Öster-

reich, Deutsche Apotheker Zeitung, DAZ.online, 3.05.2016.
3. Gontarski W., Granice legalności prowokacji policyjnej – opinia prawna sporządzona na zlece-

nie Kancelarii Sejmu RP 13 lipca 2007 roku, „Gazeta Sądowa” 2007, listopad.
4. Krzemiński P., Kontrola operacyjna a tajemnica lekarska. Stosowanie środków techniki ope-

racyjnej wobec osób podejrzanych wykonujących zawody medyczne, „Medyczna Wokanda” 
2013, nr 5.

5. Stauffer P., Doktor Szychowska. Czarna owca wśród białych kitlów, „Nowa Trybuna Opolska”, 
9.06.2012.

6. Straub M., Was Scheinpatienten der Kassen (nicht) dürfen, derStandard.at, 28.11.2016.

Materiały internetowe

1. Ärztekammer gegen Bespitzelung von Ärzten und Patienten, oświadczenie Austriackiej Izby 
Lekarskiej (Österreichische Ärztekammer), www.aerztekammer.at/home/-/asset_publish 
er/777cp2QuE8 rt/content/id/5270526

2. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patologie-spoleczne;3955029.html
3. Informationsoffensive gegen „Mystery Shopping“, oświadczenie Austriackiej Izby Lekar-

skiej (Österreichische Ärztekammer), www.aerztekammer.at/nft-gesundheitspolitik/-/asset_
publisher/gBt5/content/id/21684596, 30.05.2016.

4. Lisowska B., Opinie o lekarzach pod lupą sądu: Internauta oceni lekarza, ale za jego zgodą?, 
„Gazeta Prawna”, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/793561, opinie-o-lekarzach-pod-
-lupa-sadu-internauta-oceni-lekarza-ale-za-jego-zgoda.html, 29.04.2014.



Paweł Lesiak   148

5. Nojszewska E., Reforma służby zdrowia. Pomysły rządu ocenia ekspert SGH, www.youtube.
com/watch?v =KN17oAFMQeQ, 12.09.2016 r.

6. Raporty z polskich badań na temat bezpieczeństwa opieki. Badanie opinii publicznej na temat 
zdarzeń niepożądanych i postrzegania bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia, www.cmj.org.pl/raporty.php, dostęp 14.07.2018.

7. Skibniewska  A., Spisek lekarzy, „NIE” 2010, nr. 29 i  36, http://skibniewska.blogspot.
com/2013/02/spisek-lekarzy-nie-292010-oraz-nie.html.

8. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/patologia.html
9. Służba czy ochrona zdrowia?, „Rynek Zdrowia”, www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Sluzba-

-czy-ochrona-zdrowia,167586.html, 18.11.2016.
10. Sulikowska L., Jak minister, to nie lekarz? Polska jest wyjątkiem, „Gazeta Lekarska”, http://gaze-

talekarska.pl/?p=40432, 18.05.2018.
11. Wikipedia, hasło: Marian Czekański, https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Czaka%C5%84ski.
12. Wspólnie dla zdrowia – narodowa debata o zdrowiu. Ogólnonarodowa debata o kierunkach 

zmian w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, www.gov.pl/zdrowie/wspolnie-dla-zdro-
wia, 19.04.2018.

Inne materiały

1. Hamankiewicz M., List otwarty Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej do lekarzy z 14.09.2017 r., 
sygn. NRL/ZRP/MBK/604/1592/2017.

Economic, Legal and Organisational Aspects of 
Pathologies in the Healthcare Sector

Summary

The aim of the study is to fill the gap in the literature devoted to health care economics by presenting 
pathologies in the health service, the possibilities of counteracting them and their impact on the costs 
of health care. The author proves that it is mainly the medical community that influences the function-
ing of the health care system in Poland. The weakening of professional solidarity among doctors and 
the reduction of the influence of the medical lobby on shaping the organizational and legal conditions 
of the functioning of health care is a prerequisite for starting reforming it effectively. Just increasing 
the outlays on health services with its current lack of transparent corruption-related structure does 
not have to solve problems, but can only contribute to even greater wastage of public funds.
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Streszczenie

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych szpitalne oddziały ratunkowe niemal na całym 
świecie stosują system TRIAGE, czyli system segregacji medycznej, wykorzystywany w zarządzaniu 
ryzykiem medycznym, stale obecnym w ratownictwie medycznym, pozwalający na przyporządkowa-
nie pacjentów do grup pilności udzielenia pomocy medycznej, a także „zaadresowaniu” ich do sto-
sownych dla nich oddziałów szpitalnych. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań, dotyczących 
funkcjonowania systemu TRIAGE na Izbie Przyjęć wybranego zakładu leczniczego, w szczególności: 
prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji, szybkości i adekwatno-
ści udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby Przyjęć 
oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.
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1. Wprowadzenie

Coraz szybszy rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą, niestety, zwiększoną czę-
stotliwość zdarzeń masowych i katastrof. Na obecnym, zaawansowanym poziomie rozwoju 
medycyny, funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w obliczu 
zdarzeń masowych i katastrof nadal stanowi ogromne wyzwanie. Duża liczba poszkodo-
wanych oraz ograniczone zasoby sił i środków zmuszają do zmiany sposobu postępowania 
ratowniczego. W zdarzeniach, skutkujących dużą liczbą osób potrzebujących pomocy, jed-
nym z najistotniejszych elementów jest segregacja medyczna, której cel stanowi zrobienie jak 
najwięcej, dla możliwie jak największej liczby poszkodowanych, w jak najkrótszym czasie1.

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych szpitalne oddziały ratunkowe nie-
mal na całym świecie stosują system TRIAGE, czyli system segregacji medycznej. To system 
zarządzania ryzykiem medycznym, stale obecnym w ratownictwie medycznym, który służy 
bezpiecznemu podziałowi i przepływowi pacjentów na stosowne dla nich oddziały szpitalne. 
System jest tak zorganizowany, aby zapewnić pacjentowi niezbędną pomoc w optymalnym 
czasie. W szpitalach system segregacji pacjentów, którzy przybywają na izby przyjęć lub 
na oddziały ratunkowe, pozwala na przyporządkowanie pacjentów do grup pilności udzie-
lenia pomocy medycznej, a także „zaadresowaniu” ich do stosownych dla nich oddziałów 
szpitalnych2.

Warto nadmienić, iż system TRIAGE stosuje coraz większa liczba szpitali w kraju. Co 
prawda, Narodowy Fundusz Zdrowia nie premiuje za tego typu usprawnienia, a placówki 
muszą szkolić personel i wprowadzać stosowne wyposażenie komputerowe i systemowe 
na własny koszt, to jednak należy podkreślić, iż od czerwca 2015 r. szpitalne oddziały ratun-
kowe dostają z NFZ wyższe składki przeznaczone na ten cel.

W świetle powyższego podjęto wstępne badania, dotyczące funkcjonowania systemu 
TRIAGE na przykładzie wybranego zakładu leczniczego. Wprowadzony bowiem na Izbie 
Przyjęć system TRIAGE ma uprościć procedurę przyjmowania chorych poprzez kwalifi-
kację pacjentów przez służby medyczne w zależności od stopnia ciężkości ich obrażeń oraz 
rodzaju zachorowania.

Głównym celem podjętych badań jest wstępna ocena funkcjonowania systemu TRIAGE 
na Izbie Przyjęć wybranego zakładu leczniczego. Jego realizacja oparta została na następu-
jących problemach badawczych:
• prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji,
• prawidłowości funkcjonowania systemu,
• szybkości i adekwatności udzielania pomocy,

1 M. Sowa, A. Winnicki, M. Tarkowski, Ł. Saletnik, Segregacja medyczna poszkodowanych w obliczu zdarzeń 
masowych i katastrof, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 5 (10), s. 43–45.

2 https://serwiszoz.pl/pacjent/system-segregacji-medycznej-case-study-3318.html, dostęp 30.10.2017.
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• wpływie wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby Przyjęć,
• zadowoleniu pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.

W badaniu postawiono następujące tezy:
• teza 1: „Pacjenci nie zostali prawidłowo poinformowani o zasadach systemu TRIAGE”,
• teza 2: „System TRIAGE nie działa prawidłowo”,
• teza 3: „Pomoc nie jest udzielana wystarczająco szybko i adekwatnie”,
• teza 4: „System nie usprawnił funkcjonowania Izby Przyjęć”,
• teza 5: „Pacjenci nie są zadowoleni z jakości obsługi na Izbie Przyjęć”.

W podjętym badaniu wykorzystano pierwotne źródła danych. Badanie przeprowadzono 
za pomocą ankiety na próbie 300 pacjentów oczekujących na Izbie Przyjęć. Wykorzystano 
dobór losowy prosty. Badanie przeprowadzono w okresie od 7.12.2016 r. do 5.01.2017 r., a więc 
po upływie około trzech miesięcy od momentu wprowadzenia systemu.

Kwestionariusz ankiety składa się z 15 pytań właściwych oraz 3 pytań metryczkowych. 
Na każde pytanie możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi. Pytania nr 1, 2 oraz 3 
mają pomóc w ustaleniu, czy pacjenci zostali prawidłowo poinformowani o systemie TRIAGE 
i dotyczą tezy nr 1. Do weryfikacji tezy nr 2 służą pytania nr 4, 5 i 6. W celu weryfikacji tezy 
nr 3 sformułowano pytania nr 7 i 8. Pytania od 9 do 11 odnoszą się do tezy nr 4, natomiast 
tezę nr 5 weryfikują pytania od 12 do 15.

Pytania wraz z rozkładem odpowiedzi zostaną przedstawione i omówione w dalszej czę-
ści artykułu.

2. System TRIAGE – próba zdefiniowania

Słownikowe pojęcie terminu „triage” (fr. triage – segregowanie, sortowanie) oznacza pro-
cedurę medyczną, stosowaną w medycynie ratunkowej, umożliwiającą służbom medycznym 
segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania. 
Podział na określone grupy wygląda następująco3:
• czarny (poniżej 4 pkt. SCU4) – brak oddechu i tętna,
• czerwony – transportować w pierwszej kolejności,
• żółty – transportować w drugiej kolejności,
• zielony – transportować w ostatniej kolejności.

Definiując pojęcie triage, trudno jednoznacznie określić, kiedy dokładnie określenie 
to zostało zaadaptowane do działań medycznych. Pierwsze informacje na ten temat dotyczą 

3 R. Youngson, Słownik Encyklopedyczny. Medycyna, „Collins”, RTW, Warszawa 1997.
4 Skala oceny ciężkości urazów (ang. Revised Trauma Score, RTS) jest stosowana do określania stanu zdrowia 

poszkodowanego i prawdopodobieństwa jego przeżycia. Zob.: J. J. Tepas, D. L. Mollitt, J. L. Talbert, M. Bryant, The 
Pediatric Trauma Score as a Predictor of Injury Severity in the Injured Child, „Journal of Pediatric Surgery” 1987, 
no. 1 (22), s. 14–18; M. L. Ramenofsky, M. B. Ramenofsky, G. J. Jurkovich, D. Threadgill, B. H. Dierking, R. W. Powell, 
The Predictive Validity of the Pediatric Trauma Score, „The Journal of Trauma” 1988, no. 7 (28), s. 1038–1042.
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już czasów napoleońskich, a konkretnie osoby chirurga Dominika Larreya w armii Napole-
ona, który jako pierwszy w 1797 r. wprowadził na pole walki ambulanse. Ich zadaniem było 
odnajdywanie rannych żołnierzy i ewakuowanie ich do szpitali polowych. Zadaniem załogi 
ambulansu było odnalezienie i ewakuowanie do punktów medycznych tych rannych, którzy 
rokowali szybkie wyzdrowienie i szybki powrót na pole walki. W 1846 r. brytyjski chirurg 
John Wilson opisał zasady segregacji w wypadkach masowych. Podzielił on urazy na drobne, 
poważne i śmiertelne. W czasie pierwszej wojny światowej określenie TRIAGE używane 
było już powszechnie. Do oznaczonych w ten sposób „punktów segregacyjnych” trafiali 
ranni żołnierze i tam dyżurny lekarz decydował o ich dalszym losie. Od tamtej pory powsta-
wały różne „propozycje” modeli segregacji, jak np. w armii USA w czasie II wojny świato-
wej, oparte na szansach przeżycia rannego żołnierza z urazem brzucha. W latach 80. XX w. 
zespół lekarzy ratunkowych Hoag Memorial Hospital w Kalifornii wspólnie z ratownikami 
straży pożarnej Newport Beach opracowali system TRIAGE. W dzisiejszych czasach okre-
ślenie na stałe związało się z ratownictwem medycznym i jako symbol rozpoznawane jest 
w wielu krajach świata5.

Na świecie obecnie wykorzystywane są różne systemy segregacji poszkodowanych, jednak 
wszystkie mają ten sam cel: uratować / dać szansę przeżyć jak największej liczbie poszkodo-
wanych. Jest to ważne w zdarzeniu, gdy duża liczba poszkodowanych przerasta możliwości 
służb ratowniczych i nie każdy pacjent ma szansę zostać zaopatrzony zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami medycznymi – tak jak ma to miejsce np. w wypadku masowym.

W Polsce obecnie wykorzystywanych jest kilka modeli segregacji6:
• oparty na systemie START (ang. Simple Triage nad Rapid Treatment) oraz jego modyfi-

kacji pediatrycznej JumpSTART, czyli nadawaniu odpowiednich kolorów w zależności 
od priorytetu udzielenia pomocy;

• oparty na ocenie pacjentów na podstawie skali ciężkości urazów: TRTS (ang. Triage Revi-
sed Trauma Score) – stosowany do określania stanu zdrowia poszkodowanego i prawdo-
podobieństwa jego przeżycia; ISS (ang. Injury Severity Score) – standaryzujący nasilenie 
urazu na podstawie najgorszych obrażeń 6 układów ciała oraz BTTR (ang. Baxt Trauma 

5 A. Raczyński, System TRIAGE, http://www.centrumtriage.pl/system-triage.html, dostęp 30.10.2017.
6 Więcej na ten temat można znaleźć w: W. Rutheford, Definition and Classification of Disasters, „The Journal 

of Emergency Medicine” 1990, vol. 8, iss. 5, s. 591–595, www.jem-journal.com/article/0736–4679 (90) 90456–6/pdf, 
dostęp 30.10.017 r.; A. Rasmus, W. Gaszyński, Jaka pomoc doraźna?, „Ratownictwo Polskie” 1996, wyd. 1, s. 20–24; 
L. Brongiel, K. Duda, Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, PZWL, Warszawa 2001, s. 43–47; Ratownictwo 
medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, red. J. Ciećkiewicz, Górnicki Wydawnictwo 
Medyczne, Wrocław 2005, s. 5–34; Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych, red. M. Janiak, A. Wójciak, PZWL, 
Warszawa 2005, s. 53–55; Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycz-
nych, red. M. S. Briggs, K. H. Brinsfield, PZWL, Warszawa 2007, s. 43–47; Medycyna katastrof, red. A. Zawadzki, 
PZWL, Warszawa 2006, s. 505–543; A. Dietrich, S. Shaner, J. Campbell, Pediatric Basic Trauma Life Suport, wyd. 
II, Basic Trauma Life Support International, Oakbrook Terrace 2002, s. 202–205; J. Jakubaszko, Struktura i funk-
cja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, „Medycyna Intensywna i Ratunkowa” 1999, wyd. II, 1, s. 63–72; M. Dąb-
kowska, Rozpoznawanie zespołu stresu pourazowego, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 2008, nr 2, vol. 3, 
s. 34–55; W. Hładki, H. Traczewska, J. Lorkowski, M. Trybus, Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych, 
„Ostry Dyżur” 2010, t. 3, no. 1.
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Triage Rule) – wykorzystujący do identyfikacji dorosłych pacjentów z poważnymi ura-
zami takich parametrów, jak: ciśnienie krwi czy elementy skali śpiączki Glasgow itp.;

• system segregacji stosowany przez KSRG, polegający na jednoliceniu działań o charak-
terze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratowni-
cze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne);

• TRIAGE taktyczny-odwrócony – w ramach TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care), 
polegający na udzielaniu pomocy rannym na polu walk.
Najbardziej rozpowszechnioną wersją systemu jest model START, stosowany przez służby 

ratownicze. Zakłada on nadanie każdemu z poszkodowanych określonego priorytetu, okre-
ślającego kolejność udzielania pomocy/ewakuacji. Poszkodowani zostają oznaczeni poprzez 
nadanie odpowiedniego koloru (czerwony, żółty, zielony lub czarny) w zależności od oceny 
stanu dokonanej na podstawie prostych parametrów, takich jak możliwość chodzenia, obecność 
oddechu, czas nawrotu kapilarnego i stan świadomości. Nadawane kolory oznaczają kolejno:
• czerwony – pacjenci priorytetowi, ewakuacja, pomoc medyczna i transport w pierwszej 

kolejności; pacjenci przy właściwej opiece medycznej rokują na przeżycie i powrót do 
zdrowia;

• żółty – pacjenci, którzy odnieśli obrażenia i wymagają pomocy medycznej, jednak opóź-
nienie w jej wdrożeniu nie zagraża ich życiu; ich właściwe leczenie powinno rozpocząć 
się najpóźniej w pierwszej dobie od zdarzenia;

• zielony – pacjenci, którzy przeżyją, niezależnie od rodzaju udzielonej pomocy;
• czarny – pacjenci prawdopodobnie nie do uratowania w danej sytuacji; pierwotnie poza zało-

żeniem, że poszkodowany nie oddycha po udrożnieniu górnych dróg oddechowych, do 
tej grupy zaliczano także poszkodowanych z oparzeniami prawie całej powierzchni ciała, 
rozległymi zmiażdżeniami, ciężkimi obrażeniami czaszki z widoczną tkanką mózgową.
W niektórych krajach można spotkać się z kolorem niebieskim. Oznaczać on może pacjen-

tów wymagających dekontaminacji, w innych przypadkach – pacjentów niemożliwych do 
uratowania w danej sytuacji w krajach, gdzie kolor czarny oznacza zgon, w TRIAGE wewnątrz 
szpitalnym (SOR) oznacza czas oczekiwania na badania np. do 240 min7.

Warto dodać, iż w Polsce prawne uregulowania dotyczące systemu TRIAGE są określone 
dość nieprecyzyjnie w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym8. Ustawa zobowią-
zała szpitale, w których znajdują się SOR-y, do zapewnienia niezwłocznego transportu sani-
tarnego w razie konieczności do najbliższej placówki udzielającej innych świadczeń opieki 
zdrowotnej. O systemie TRIAGE bezpośrednio nie ma mowy, ale przekładając literę prawa 
na praktykę, w szpitalnych SOR-ach dla niezwłocznego, odpowiedniego udzielenia zaopa-
trzenia medycznego stosuje się system TRIAGE.

7 Więcej na ten temat: M. Conrad, M. D. Stoppler, W. C. Shiel Jr., Medical Triage: Code Tags and Triage Termi-
nology, http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=79529, dostęp 30.10.2017.

8 Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jedn., Dz.U. z 2013 r., poz. 757.
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3. Charakterystyka badanego podmiotu

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to szpital 
działający w obrębie miasta Ruda Śląska. Zlokalizowany jest przy ulicy Wincentego Lipa 
2 w Rudzie Śląskiej. Budynek jest wyposażony w klimatyzację i windy. Posiada też uspraw-
nienia dla pacjentów niepełnosprawnych.

W placówce realizowane są trzy zakresy świadczeń medycznych w ramach umowy z NFZ: 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne oraz opieka psychiatryczna i lecze-
nie uzależnień. Szpital w swojej strukturze posiada szesnaście oddziałów, w których leczeni 
są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział 
Chorób Wewnętrznych, a także Oddział Neurologiczny. Ponadto w szpitalu znajduje się 
piętnaście poradni specjalistycznych; do największych należą: Poradnia Ginekologiczno-
-Położnicza, Poradnia Reumatologiczna, a także Poradnia Chirurgii Ogólnej. W omawia-
nym zakładzie możliwe jest również wykonanie badań diagnostycznych, takich jak: badania 
endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu oraz badania 
USG, RTG czy TK.

Szpital posiada następujące akredytacje: Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 
– usługi medyczne z zakresu całodobowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, diag-
nostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego, pielęgnacji i rehabilitacji, fizykoterapii oraz 
promocji zdrowia.

System TRIAGE wprowadzony został na Izbie Przyjęć w dniu 20 września 2016 r. i miał 
na celu uproszczenie procedury przyjmowania chorych. To według tego właśnie systemu 
odbywa się kwalifikacja pacjentów przez służby medyczne w zależności od stopnia ciężko-
ści ich obrażeń oraz rodzaju zachorowania.

Pacjentem, który trafi na Izbę Przyjęć, w pierwszej kolejności zajmuje się pielęgniarka 
lub ratownik, którzy dokonują wstępnej kwalifikacji. Określają stan pacjenta poprzez pomiar 
podstawowych parametrów życiowych (tętno, ciśnienie i stan świadomości pacjenta), zbie-
rając przy tym wywiad chorobowy. Po dokonaniu tej oceny informują lekarza i przyporząd-
kowują chorego do jednej z trzech grup: czerwonej, żółtej lub zielonej. Pacjent otrzymuje 
na rękę opaskę w danym kolorze.

4. Prezentacja danych

Badania właściwe zostały poprzedzone badaniem pilotażowym w dniu 7.12.2016 r. 
Uczestniczyła w nim grupa 50 respondentów. Głównym celem badania było sprawdzenie 
poprawności procedury badawczej oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących konstrukcji 
oraz zakresu merytorycznego kwestionariusza ankiety. Respondenci wykazali duże zainte-
resowanie tematyką, z łatwością udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, byli zadowoleni 
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z samego faktu przeprowadzenia ich oraz niezwykle ciekawi wyników przeprowadzonej 
ankiety. Badania przeprowadzone zostały pomyślnie, w związku z czym nie wprowadzono 
żadnych zmian w kwestionariuszu.

Badanie właściwe, przeprowadzone na próbie liczącej kolejnych 250 respondentów, odbyło 
się w dniach 8.12.2016 r. – 5.01.2017 r. Badanie przeprowadzono bez jakichkolwiek zarzutów, 
efektywnie i skutecznie. Ankiety zostały wypełnione rzetelnie przez wszystkie osoby popro-
szone o ich wypełnienie. Stopień zwrotu wyniósł 100%.

W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 300 respondentów: 57% stanowiły kobiety 
(170 osób), a 43% mężczyźni (130 osób). Największą liczbę ankietowanych (53% – 160 osób) 
stanowiły osoby w wieku od 41–55 lat. W ankiecie wzięło udział 40 osób w wieku do 25 lat oraz 
po 50 osób w przedziale wiekowym od 26 do 40 lat i 56–70 lat. Wśród ankietowanych nie było 
żadnej osoby powyżej 70. roku życia. Większość ankietowanych stanowili mieszkańcy Rudy 
Śląskiej – 260 osób (87%), natomiast 40 osób (13%) zamieszkiwało w innych miejscowościach.

Rozkład odpowiedzi na pytania 1–15 pokazano w tabelach 1–10.

Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 (w %)

Pytanie TAK NIE

1. Czy słyszał(a) Pan(i) wcześniej o systemie TRIAGE? 17 83

2. Czy pielęgniarka w czasie rejestracji wytłumaczyła, na czym polega wprowadzony system TRIAGE? 30 70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 3 (w %)

Pytanie
Bardzo 
dobrze

Dobrze Przeciętnie Źle
Bardzo 

źle

3. Jak ocenia Pan(i) udzielone podczas rejestracji informacje na temat 
przyjęcia do szpitala?

7 23 33 20 17

Źródło: opracowanie własne.

Dokonując analizy pytań mających na celu weryfikację tezy nr 1, można zauważyć, że 
zdecydowana większość ankietowanych nie słyszała wcześniej o systemie TRIAGE – aż 250 
osób, co stanowi 83% respondentów. Zaledwie 50 ankietowanych wskazało, że słyszało wcze-
śniej o danym systemie. Z kolei 270 osób, tj. 90%, wskazało, że pielęgniarka w czasie rejestra-
cji nie wytłumaczyła, na czym polega wprowadzony system TRIAGE. Tylko 30 osoby (10% 
respondentów) zostało poinformowanych w czasie rejestracji o systemie TRIAGE. Warto 
również zauważyć, iż zaledwie 20 osób, tj. 7% ankietowanych, bardzo dobrze oceniło udzie-
lone podczas rejestracji informacje na temat przyjęcia do szpitala, 70 osób (23%) przyznało 
ocenę dobrą, 33% uczestników badań ankietowych (100 osób) wskazało, że jakość informacji 
ocenia przeciętnie, 60 respondentów (20%) źle oceniło informacje udzielone w czasie reje-
stracji w szpitalu, natomiast 50 osób (17%) – bardzo źle.
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Tabela 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 4 (w %)

Pytanie
Bardzo 
dobrze

Dobrze Przeciętnie Źle
Bardzo 

źle

4. Jak ocenia Pan(i) organizację sposobu przyjęcia do szpitala? 7 23 33 30 7

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytania nr 5 i 6 (w %)

Pytanie TAK NIE

5. Czy został(a) Pan(i) poinformowany(a) o przydzielonym w czasie rejestracji kolorze? 30 70

6. Czy podczas rejestracji otrzymał(a) Pan(i) opaskę identyfikującą? 13 87

Źródło: opracowanie własne.

Oceniając organizację sposobu przyjęcia do szpitala, zaledwie 20 ankietowanych (7%) 
oceniło bardzo dobrze to kryterium, ocenę „dobrą” wystawiło 70 osób (23%), 100 osób (33%) 
przeciętnie oceniło organizację sposobu przyjęcia do szpitala, 90 ankietowanych (30%) wska-
zało na złą, a 20 osób na bardzo złą organizację. Uśredniając powyższy wynik, można uznać, 
iż organizację sposobu przyjęcia bardzo dobrze oraz dobrze ocenia 90 osób (30% ogółu), 
natomiast źle i bardzo źle – 110 osób (36%). Z kolei 210 ankietowanych (70%) stwierdziło, 
że nie zostało poinformowanych o przydzielonym w czasie rejestracji kolorze, natomiast 
90 respondentów (10%) udzieliło odpowiedzi pozytywnej. Na pytanie dotyczące otrzymania 
opaski identyfikującej, aż 260 osób odpowiedziało „nie” (87%), natomiast odpowiedzi „tak” 
udzieliło zaledwie 40 osób (13% ankietowanych).

Tabela 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 7 (w %)

Pytanie Zielony Żółty Czerwony Nie wiem

7. Jaki kolor opaski otrzymał(a) Pan(i) podczas rejestracji? 20 7 3 70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 8 (w %)

Pytanie Do 15 min Do 1 h Ponad 1 h

8. Jak długo czekał(a) Pan(i) na przyjęcie? 60 23 17

Źródło: opracowanie własne.

Spośród adresatów badania ankietowego najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które wska-
zały, iż nie wiedzą, jaki kolor opaski został im przydzielony w czasie rejestracji – jest to grupa 
aż 210 osób (70%). Drugą co do wielkości grupą były osoby, które otrzymały kolor zielony (60 
osób – 20%). Kolor żółty otrzymało 20 osób (7%), natomiast kolor czerwony tylko 10 osób 
(3% ankietowanych). Z kolei 180 ankietowanych (60%) stwierdziło, że czekało maksymalnie 
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15 minut na przyjęcie do szpitala, 70 osób (23%) czekało do 1 godziny, natomiast 50 respon-
dentów (17%) czekało ponad godzinę na przyjęcie.

Tabela 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 9 (w %)

Pytanie TAK NIE

9. Czy personel podał przybliżony czas oczekiwania na przyjęcie? 77 23

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 10 (w %)

Pytanie
Bardzo 
dobrze

Dobrze Przeciętnie Źle
Bardzo 

źle

10. Jak ocenia Pan(i) szybkość załatwienia formalności związanych 
z przyjęciem?

20 40 30 7 3

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 11 (w %)

Pytanie Mniej niż 5 5–10 11–20 Powyżej 20

11. Ile osób przebywało na Izbie Przyjęć w czasie, gdy oczekiwał(a) 
Pan(i) na przyjęcie?

47 40 13 0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Rozkład odpowiedzi na pytania nr 12–15 (w %)

Pytanie
Bardzo 
dobrze

Dobrze Przeciętnie Źle
Bardzo 

źle

12. Jak ocenia Pan(i) uprzejmość personelu? 10 41 33 13 3

13. Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie pacjentem – czas poświęcony 
bezpośrednio pacjentowi?

23 33 37 7 0

14. Jak ocenia Pan(i) reakcje personelu na prośby pacjentów? 3 27 43 24 3

15. Jak ocenia Pan(i) warunki panujące na Izbie Przyjęć? 17 40 33 10 0

Źródło: opracowanie własne.

Analizując powyższe dane, można zauważyć, iż spośród ankietowanych zaledwie 30 
osób (10%) bardzo dobrze oceniło uprzejmość personelu, a 120 ankietowanych (41%) przy-
znało ocenę „dobrą”. Uprzejmość personelu przeciętnie oceniło 100 respondentów, czyli 33% 
ogółu. Negatywnie uprzejmość personelu oceniło łącznie 50 osób, w tym źle – 40 osób (13%) 
oraz bardzo źle – 10 osób (3%). Z kolei 70 ankietowanych (23%) bardzo dobrze oceniło zain-
teresowanie pacjentem, 100 osób (33%) oceniło daną kwestię dobrze, 110 ankietowanych 
(37%) stwierdziło, że czas poświęcony pacjentowi jest przeciętny, 20 osób uznało, że personel 
medyczny nie jest wystarczająco zainteresowany pacjentem, natomiast nikt nie ocenił bardzo 
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źle czasu poświęconego pacjentowi. Najwięcej ankietowanych natomiast przeciętnie oceniło 
reakcje personelu na prośby pacjentów – 130 osób (43%). Ocenę bardzo dobrą wystawiło 
tylko 10 (3%) osób – podobnie, jak w przypadku oceny bardzo złej. 80 respondentów (27%) 
odpowiedziało, że reakcje personelu są na dobrym poziomie, natomiast 70 osób (24%) źle 
oceniło badaną kwestię. W zakresie warunków panujących na Izbie Przyjęć ponad połowa 
respondentów, tj. 170 osób (57%), pozytywnie oceniła warunki tam panujące, 100 ankieto-
wanych wystawiło ocenę „przeciętną”, 30 osób uznało, że warunki panujące na Izbie są złe, 
natomiast nikt nie stwierdził, że są one bardzo złe.

5. Podsumowanie

Głównym celem podjętych badań była wstępna ocena funkcjonowania systemu TRIAGE 
na izbie przyjęć wybranego zakładu leczniczego. Jego realizacja oparta została na następu-
jących problemach badawczych: prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym 
systemem segregacji, prawidłowości funkcjonowania systemu, szybkości i adekwatności 
udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby 
Przyjęć oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.

Na tej podstawie podjęto wstępne badania, dotyczące funkcjonowania systemu TRIAGE 
na przykładzie wybranego zakładu leczniczego. Wprowadzony na Izbie Przyjęć system 
TRIAGE miał bowiem za zadanie uproszczenie procedury przyjmowania chorych poprzez 
kwalifikację pacjentów przez służby medyczne, w zależności od stopnia ciężkości ich obra-
żeń oraz rodzaju zachorowania.

Na podstawie przeprowadzonych, wstępnych, badań, można wysnuć poniższe wnioski.
• Zdecydowana większość ankietowanych (83%) nie słyszała wcześniej o systemie segregacji 

TRIAGE. Personel medyczny raczej nie udzielał w czasie rejestracji informacji o wprowa-
dzonym w szpitalu systemie TRIAGE, a ponad połowa ankietowanych oceniła informacje 
udzielone w czasie rejestracji jako niewystarczające. Można w związku z tym przyjąć, iż 
ponad połowa ankietowanych uznała, że nie została prawidłowo zapoznana z zasadami 
systemu TRIAGE, a zatem teza nr 1, mówiąca iż: „Pacjenci nie zostali prawidłowo poin-
formowani o zasadach systemu TRIAGE”, została potwierdzona.

• Aż 70% ankietowanych wskazało ocenę przeciętną lub poniżej przeciętnej, oceniając 
organizację sposobu przyjęcia do szpitala. Personel medyczny w większości przypadków 
nie informował respondentów o przydzielonym w czasie rejestracji kolorze, a zdecydo-
wana większość pacjentów nie otrzymała opasek identyfikujących. Ankietowani pacjenci 
nie byli zadowoleni z organizacji sposobu przyjęcia do szpitala i nie byli oni zazwyczaj 
powiadamiani o tym, jaki kolor został im przydzielony. Personel medyczny, mimo że 
dysponuje opaskami identyfikującymi, raczej z nich nie korzysta. W świetle powyższego 
tezę nr 2 w brzmieniu „System TRIAGE nie działa prawidłowo”, można również uznać 
za potwierdzoną.
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• Przeprowadzone badania wykazały, iż ponad połowa ankietowanych czekała na przyjęcie 
mniej niż 15 minut. Wśród ankietowanych była tylko 1 osoba, której został przydzielony 
kolor czerwony. Wielu respondentów uzyskało kolor zielony, a zgodnie z założeniami 
systemu TRIAGE czas oczekiwania w takim przypadku może wynosić nawet 3 godziny. 
W związku z tym można przyjąć, iż teza nr 3 w brzmieniu: „Pomoc nie jest udzielana 
wystarczająco szybko i adekwatnie”, nie została potwierdzona. Większość ankietowa-
nych uznało bowiem, że pomoc jest udzielana szybko.

• W większości przypadków personel medyczny podał przybliżony czas oczekiwania na przy-
jęcie. Ponad połowa ankietowanych pozytywnie oceniła szybkość załatwienia formal-
ności związanych z przyjęciem. Na Izbie Przyjęć w większości przypadków przybywało 
mniej niż 10 osób. Można zatem uznać, że teza nr 4, która brzmi: „System nie usprawnił 
funkcjonowania Izby Przyjęć”, również została obalona. Izba Przyjęć, zdaniem respon-
dentów, po wprowadzeniu systemu TRIAGE funkcjonuje sprawnie.

• W przeprowadzonych badaniach połowa ankietowanych stwierdziła, że personel medyczny 
jest w stosunku do nich uprzejmy. Czas poświęcony bezpośrednio pacjentowi, zdaniem 
większości respondentów, jest wystarczający. Mieszane jest zdanie respondentów na temat 
reakcji na prośby pacjentów. Większość osób oceniła je jako „przeciętne”. Ponad połowa 
osób biorących udział w badaniu pozytywnie ocenia warunki panujące na Izbie Przyjęć. 
A zatem teza nr 5, w brzmieniu: „Pacjenci nie są zadowoleni z jakości obsługi na Izbie 
Przyjęć”, także nie została potwierdzona. Większość respondentów bowiem pozytywnie 
ocenia kwestie poruszone w pytaniach dotyczących tej tezy.
Reasumując, można uznać, że główny cel badawczy oraz cele cząstkowe zostały zreali-

zowane. Zweryfikowano również wszystkie postawione w badaniu tezy badawcze. Dodać 
należy, że uzyskane w przeprowadzonym badaniu wyniki i wnioski z pewnością mogą być 
punktem wyjścia do realizacji kolejnych zamierzeń badawczych autora.
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TRIAGE System on the Example of City Hospital 
in Ruda Śląska – preliminary studies

Summary

Within the hospital system, emergency departments almost all over the world use the TRIAGE system, 
i.e., the system of assessing patients’ condition used in managing medical risk, an inherent component 
of the practice of emergency medical services, which determines the patients’ priority for admission 
and their distribution between hospital wards. The paper discusses results of preliminary studies on 
the TRIAGE system conducted at the emergency ward of a selected hospital, in particular: patients’ 
awareness of the applied system of condition assessment, timely and adequate medical help, the im-
pact of the system upon better performance of the Emergency Room, and patients’ satisfaction with 
the quality of service at the Emergency Room.

Keywords: managing a healthcare operator, TRIAGE, priority admission system, quality in healthcare, 
health and public security
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Dywersyfikacja jako strategia rozwoju 
polskich przedsiębiorstw na rynku maszyn 

dla rolnictwa i leśnictwa1

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju wynikających z dywersyfikacji oraz przy-
kładów przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju. W artykule, na podstawie literatury z za-
kresu nauk o zarządzaniu, najpierw zdefiniowano dywersyfikację, a potem zaprezentowano przegląd 
ważniejszych badań dotyczących strategii dywersyfikacji. Następnie scharakteryzowano rynek maszyn 
dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce. Na tym tle szczegółowo przedstawiono wyniki badań własnych (ang. 
case study) przeprowadzonych w trzech polskich firmach zlokalizowanych w województwie podlaskim. 
Badane przedsiębiorstwa to: Pronar Sp. z o.o. (Narew), METAL-FACH Sp. z o.o. (Sokółka) oraz Sa-
MASZ Sp. z o.o. (Białystok, Zabłudów). Wyniki badań potwierdzają, że firmy są zainteresowane wdra-
żaniem strategii dywersyfikacji. W koncepcjach rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystują różne rodzaje 
dywersyfikacji. Najbardziej widoczna jest jednak dywersyfikacja produktowa, która prowadzi do roz-
szerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystrybucji.

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, dywersyfikacja, rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Kody klasyfikacji JEL: L22, L23, L25

1 Badania własne przeprowadzono w ramach pracy statutowej S/WZ/1/2017.
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1. Wprowadzenie

Dywersyfikacja jest jedną z podstawowych strategii rozwoju organizacji, która w dzisiej-
szym, coraz bardziej turbulentnym otoczeniu, wydaje się być naturalnym kierunkiem eks-
pansji. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania dywersyfikacji w rozwoju 
przedsiębiorstwa. W części teoretycznej, na podstawie literatury z zakresu nauk o zarządza-
niu, najpierw zdefiniowano dywersyfikację, a następnie zaprezentowano przegląd ważniej-
szych badań dotyczących strategii dywersyfikacji. Dotychczasowe badania nie przedstawiają 
zbyt wnikliwie przykładów wykorzystania dywersyfikacji w rozwoju przedsiębiorstw. Dla-
tego też zdecydowano się na przeprowadzenie badań własnych (ang. case study), w których 
posłużono się przykładami polskich producentów maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.

W części empirycznej na podstawie danych statystycznych, a także rankingu najwięk-
szych firm w Polsce (Lista 2000. Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów) przeprowadzono 
analizę rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce. Zidentyfikowano największych 
producentów maszyn dla rolnictwa i leśnictwa oraz przeprowadzono badania własne (ang. 
case study) w trzech przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie podlaskim: Pro-
nar Sp. z o.o. (Narew), METAL-FACH Sp. z o.o. (Sokółka) oraz SaMASZ Sp. z o.o. (Białystok, 
Zabłudów). Przedstawiono opisy przypadków, które są dobrymi przykładami wykorzystania 
strategii dywersyfikacji w koncepcjach rozwoju przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych 
badań pokazują, że firmy wykorzystują strategię dywersyfikacji. Najczęściej jest to dywersy-
fikacja produktowa, prowadząca do rozszerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystry-
bucji. W końcowej części podsumowano poruszane kwestie, podkreślając znaczenie strategii 
dywersyfikacji w rozwoju przedsiębiorstw.

2. Dywersyfikacja przedsiębiorstwa

W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu teoretyczne założenia dywersyfikacji przed-
stawione zostały w latach 50. XX w. przez H. I. Ansoffa, który opracował koncepcję rozwoju 
przedsiębiorstwa w układzie produkt–rynek2. Analizując możliwości rozwojowe przedsiębior-
stwa, Ansoff wskazuje na strategie: penetracji rynkowej, rozwoju rynku, rozwoju produktu 
i dywersyfikacji. Wyróżnione strategie odzwierciedlają alternatywne kierunki ekspansji, 
realizowane na kolejnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa w układzie produkt–rynek oznaczają inwesto-
wanie w rozwój produktu i inwestowanie w rozwój rynku. Inwestowanie w rozwój produktu 
związane jest z modyfikacjami istniejących produktów, wprowadzaniem innowacji produk-
towych, a przede wszystkim inwestowaniem w nowe produkty. Natomiast inwestowanie 

2 H. I. Ansoff, Strategies for Diversification, „Harvard Business Review” 1957, vol. 35, no. 5, s. 113–124.
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w rozwój rynku związane jest z podejmowaniem konkurencji na nowych geograficznie ryn-
kach, co prowadzi do internacjonalizacji. Ansoff uważa, że kolejny etap rozwoju przedsię-
biorstwa to dywersyfikacja, która polega na odchodzeniu zarówno od aktualnych technologii 
produkowanych wyrobów, jak i od obecnej struktury rynku3.

W literaturze przedmiotu dywersyfikacja rozpatrywana jest też m.in. przez A. D. Chan-
dlera, który analizuje związki pomiędzy strategiami a strukturami korporacji amerykańskich 
i wskazuje na strategie: ilościową, ekspansji geograficznej, integracji pionowej, dywersyfi-
kacji4. Z kolei E. Penrose wyjaśnia kwestie dywersyfikacji na gruncie teorii rozwoju firmy 
(ang. theory of the growth of the firm)5. Zdaniem autorki, firma w kolejnych etapach rozwoju 
stosuje strategie: wewnętrznej ekspansji, dywersyfikacji, ekspansji przez połączenia i wchło-
nięcia oraz innowacji.

W literaturze z zakresu zarządzania istnieje wiele definicji dywersyfikacji. Przeglądu 
definicji dywersyfikacji dokonano również w pracy I. Janiuka i M. Jarosińskiego6.

H. I. Ansoff postrzega dywersyfikację jako kolejny etap rozwoju firmy i definiuje ją jako 
wchodzenie z nowym produktem na nowy rynek7. Pisze, że strategia dywersyfikacji ozna-
cza przegrupowanie środków będących w dyspozycji firmy na działania zasadniczo różne od 
prowadzonych w przeszłości. Według H. I. Ansoffa dywersyfikacja wymaga zaangażowania 
się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla przedsiębiorstwa, z produktami także 
dla niego nowymi. Podobnie uważają H. Mintzberg i J. B. Quinn, dla których dywersyfikacja 
oznacza rozpoczynanie działalności na innej ścieżce ekonomicznej8. Strategia dywersyfikacji 
prowadzi do powstania nowej jakości w rynkowo-produktowej kombinacji przedsiębiorstwa 
i w konsekwencji oznacza podjęcie działalności operacyjnej w nowych dziedzinach.

Z przeglądu definicji wynika, że badacze utożsamiają dywersyfikację z rozpoczynaniem 
nowej, różnej od dotychczasowej działalności bądź z wchodzeniem na nowe rynki z nowymi 
produktami. Tak też będzie rozumiana dywersyfikacja w niniejszym artykule.

W literaturze przedmiotu jest też wiele rodzajów strategii dywersyfikacji, które uwzględ-
niają różne kryteria podziału. Szerzej na temat kryteriów klasyfikacji oraz rodzajów dywer-
syfikacji pisze m.in. M. Rajzer9.

H. I. Ansoff wyróżnił dywersyfikację: horyzontalną (poziomą), wertykalną (pionową), 
koncentryczną i konglomeratową10. Taki podział dywersyfikacji nawiązuje do efektów syner-
gii. Z kolei L. Wrigley nawiązał do rdzenia umiejętności firmy (ang. core skill) i wyróżnił 

 3 Ibidem.
 4 A. D. Chandler, Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962, s. 130.
 5 E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford 1959, s. 43, 8–99, 136.
 6 I. Janiuk, M. Jarosiński, Strategia dywersyfikacji branżowej jako sposób poszerzenia granic przedsiębiorstwa, 

„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2014, ZN 135, s. 113–124.
 7 H. I. Ansoff, Strategies…, op.cit., s. 113–114.
 8 H. Mintzberg, J. B. Quinn, The Strategy Process – Concepts and Contexts, Prentice-Hall, Toronto 1992, s. 79.
 9 M. Rajzer, Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001, s. 83–97.
10 H. I. Ansoff, Strategies…, op.cit., s. 118–119; H. I. Ansoff, Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Comp., New 

York 1965, s 132.
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dywersyfikację: pokrewną oraz niepokrewną11. Dywersyfikacja pokrewna oznacza wejście 
w nowe biznesy, które leżą w obrębie rdzenia umiejętności firmy. Natomiast dywersyfikacja 
niepokrewna wiąże się z nabywaniem przez przedsiębiorstwo zupełnie nowych umiejętności.

Rozpatrując dywersyfikację pionową, warto zaznaczyć, że są to działania polegające 
na podejmowaniu przez przedsiębiorstwo działalności w poprzedzającej lub następnej fazie 
tworzenia wartości na ścieżce ekonomicznej. Jest to odpowiednio dywersyfikacja pionowa 
wstecz i dywersyfikacja pionowa w przód. Warto też zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy 
dywersyfikacją pionową i integracją pionową. Dywersyfikacja pionowa jest pojęciem szer-
szym. Przedsiębiorstwo, dokonując integracji pionowej, zapewnia sobie na przykład dostawy 
półproduktów niezbędnych w realizowanym procesie produkcyjnym, natomiast dokonując 
dywersyfikacji pionowej, nie tylko wytwarza dla siebie wspomniane półprodukty, lecz także 
zaczyna działać na nowym rynku jako jego uczestnik.

Można też mówić o dywersyfikacji produktowej oraz branżowej12. Dywersyfikacja pro-
duktowa to rozszerzanie gamy wyrobów w ramach jednego sektora przez wprowadza-
nie nowych produktów lub tych samych produktów opartych na innej technologii. Z kolei 
dywersyfikacja branżowa to rozszerzanie gamy produkowanych wyrobów i usług poza gra-
nice jednego sektora.

3.  Dywersyfikacja przedsiębiorstwa  
(przegląd ważniejszych badań)

Badania dywersyfikacji prowadzone są za granicą od ponad 50 lat. Wczesne badania 
dotyczyły powiązania dywersyfikacji z wynikami działalności. W tym zakresie badania 
przeprowadził R. P. Rumelt13, który wykazywał, że firmy rozwijające się przez dywersyfika-
cję pokrewną (branżową) osiągają lepsze wyniki, zarówno od firm niezdywersyfikowanych, 
jak i tych, które rozwinęły się przez dywersyfikację konglomeratową – niepokrewną. Nato-
miast R. M. Grant, A. P. Jammine i H. Thomas14 dowodzą, że dywersyfikacja pokrewna nie 
osiąga większych wyników niż dywersyfikacja niepokrewna (konglomeratowa).

Badania na świecie dotyczą też innych obszarów w zakresie dywersyfikacji. Obszerny 
przegląd badań światowych można znaleźć w pracy Z. Matyjasa15.

11 L. Wrigley, Divisional Autonomy and Diversification, Harvard University, Boston 1970.
12 M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, wyd. III, Warszawa 2017, s. 68.
13 R. P. Rumelt, Strategy, Structure, and Economic Performance, Harvard University, Boston 1974; R. P. Rumelt, 

Diversification Strategy and Profitability, „Strategic Management Journal” 1982, vol. 3, no. 4, s. 359–369.
14 R. M. Grant, A. P. Jammine, H. Thomas, Diversity, Diversification and Profitability among British Manufac-

turing Companies, 1972–84, „Academy of Management Journal” 1988, vol. 31, no. 4, s. 771–801.
15 Z. Matyjas, Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw – przegląd badań światowych, „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420, s. 216–226.
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S. Douma16 analizuje sposoby rozwoju w dywersyfikacji przedsiębiorstw. M. Ganco 
i R. Agarwal17 porównują wyniki firm zdywersyfikowanych z wynikami firm typu start-
-up. H. P. Bowen i M. F. Wiersema18 analizują wpływ konkurencji eksporterów oraz zakres 
dywersyfikacji firm działających na rynku krajowym. Z kolei L. R. Gomez-Mejia, M. Makri 
i M. L. Kintana19 badają zakres występowania dywersyfikacji w firmach rodzinnych. Nato-
miast S. K. Kim, J. D. Arthurs, A. Sahaym i J. B. Cullen20 analizują wpływ zastosowanej dywer-
syfikacji na skuteczność działań innowacyjnych firmy.

Z przeglądu ważniejszych badań prowadzonych za granicą wynika, że dywersyfikacja 
przedsiębiorstw ma długoletnią tradycję, a dorobek naukowy w tym zakresie jest wielowąt-
kowy i zróżnicowany. Dokonana analiza pokazuje też, że w badaniach podejmowane są coraz 
to nowe obszary badawcze w zakresie dywersyfikacji.

W badaniach prowadzonych w Polsce problematyka dywersyfikacji pojawia się dopiero 
z początkiem lat 90. XX w. Wcześniej w większości przedsiębiorstw dominowała strategia 
specjalizacji (czyli koncentracja na podstawowym obszarze działania lub bardzo do niego 
zbliżonym), a strategię dywersyfikacji podejmowały tylko nieliczne przedsiębiorstwa. Potwier-
dzają to w badaniach zarówno M. Gorynia21, G. Gierszewska22, jak i A. Kaleta23.

Warto tu przytoczyć badania M. Jarosińskiego24, w których rozpatrywano poziom i cha-
rakter dywersyfikacji czterech dawnych przedsiębiorstw państwowych (Agros, Elektrim, 
Exbud, Mostostal-Eksport). Z analiz wynika, że głównym motywem dywersyfikacji przed-
siębiorstw była potrzeba rozwoju, a główną przesłanką było zagrożenie utraty ich tradycyj-
nych rynków zbytu. Dla przedsiębiorstw dywersyfikacja była naturalnym etapem rozwoju, 
wynikającym ze zmiany systemu gospodarczego. Strategia dywersyfikacji była realizowana 
najczęściej drogą rozwoju zewnętrznego, co na ogół prowadziło do dywersyfikacji pokrew-
nej (branżowej).

16 S. Douma, Success and Failure in New Ventures, „Long Range Planning” 1991, vol. 24, no. 2, s. 58.
17 M. Ganco, R. Agarwal, Performance Differentials Between Diversifying Entrants and Entrepreneurial Start-

-ups: A Complexity Approach, „Academy of Management Review” 2009, vol. 34, no. 2, s. 228–252.
18 H. P. Bowen, M. F. Wiersema, Foreign-based Competition and Corporate Diversification Strategy, „Strategic 

Management Journal” 2005, vol. 26, s. 1153–1171.
19 L. R. Gomez-Mejia, M. Makri, M. L. Kintana, Diversification Decisions in Family-controlled Firms, „Journal 

of Management Studies” 2010, vol. 47, s. 223–252.
20 S. K. Kim, J. D. Arthurs, A. Sahaym, J. B. Cullen, Search BehavIor of the Diversified Firm: The Impact of Fit on 

Innovation, „Strategic Management Journal” 2013, vol. 34, s. 999–1009.
21 M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 148.
22 G. Gierszewska, Strategie restrukturyzacji dużych polskich przedsiębiorstw, „Raport o Zarządzaniu”, War-

szawa 1999.
23 A. Kaleta, Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wro-

cław 2000, s. 249–250.
24 M. Jarosiński, Dywersyfikacja branżowa przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Polsce w okresie transfor-

macji, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 3 (109), s. 69–73.
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Również kolejne badania M. Jarosińskiego25 potwierdzają zainteresowanie polskich 
przedsiębiorstw dywersyfikacją. Badania te dotyczyły zmian poziomu i charakteru dywer-
syfikacji firm z pięciu sektorów: AGD, farb i lakierów, browarnictwa, nawozów sztucznych 
i stoczniowego. Z analiz wynika, że wśród firm zdywersyfikowanych zmalał odsetek firm 
zarówno zdywersyfikowanych pokrewnie, jak i niepokrewnie. Niemniej jednak w firmach 
zdywersyfikowanych dominowała dywersyfikacja pokrewna (branżowa).

Natomiast L. Bohdanowicz, J. Jeżak i Z. Matyjas26 analizują wpływ strategii dywersyfi-
kacji na wyniki finansowe polskich spółek publicznych. Badacze stwierdzają, że im wyższy 
poziom dywersyfikacji spółki, tym wyższa stopa zwrotu na aktywach.

Z kolei M. Romanowska27 analizuje wpływ poziomu i charakteru dywersyfikacji na wyniki 
ekonomiczne największych polskich grup kapitałowych. Badania potwierdzają bardzo słabą 
zależność między poziomem dywersyfikacji a wynikami finansowymi. Co ważne, pogłę-
bione analizy wyników ekonomicznych grup zdywersyfikowanych pokrewnie i niepokrew-
nie wykazały, że nie ma związku między typem dywersyfikacji a przychodami badanych 
grup kapitałowych.

Cytowane badania wnoszą niekwestionowany wkład w poznawanie ogólnych zagadnień 
związanych z dywersyfikacją. Niestety, zarówno badania w Polsce, jak i za granicą nie przed-
stawiają zbyt wnikliwie przykładów wykorzystania dywersyfikacji w rozwoju firm.

4. Rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce

W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) występuje podział działalności gospodar-
czej na pięć poziomów: sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. Przedsiębiorstwa produkcyjne 
sklasyfikowane są w Sekcji C – Przetwórstwo Przemysłowe. Według PKD 2007 produkcja 
maszyn dla rolnictwa i leśnictwa ujmowana jest na poziomie grupy i posiada oznaczenie 
PKD 28.3. Według danych GUS na koniec 2015 r. w PKD 28.3 wartość produkcji sprzedanej 
wyniosła 4195,8 mln zł28.

Wykorzystując dane zawarte w Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów, 
opracowanej przez „Rzeczpospolitą”, przeprowadzono analizę producentów maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa. Wśród 2000 firm znajdujących się na liście w 2015 r. zidentyfiko-
wano 8 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Są 
to: CNH Industrial Polska Sp. z o.o., Płock, Pronar Sp. z o.o., Narew, URSUS S. A., Lublin, 

25 M. Jarosiński, Dywersyfikacja produktowa i branżowa, w: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, 
red. M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004, s. 229–232.

26 L. Bohdanowicz, J. Jeżak, Z. Matyjas, Strategie rozwoju polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe 
– dylematy metodyczne w ramach przeprowadzonych badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 
2010, ZN nr 99, s. 79–89.

27 M. Romanowska, Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011, s. 133–139.
28 Materiały źródłowe GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015.
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METAL-FACH Sp. z o.o., Sokółka, CBM Polska sp. z o.o., Mełgiew, Joskin Polska Sp. z o.o., 
Trzcianka, Kongskilde Polska Sp. z o.o., Kutno i SaMASZ Sp. z o.o., Białystok, Zabłudów. 
Podstawowe informacje o największych producentach maszyn dla rolnictwa i  leśnictwa 
w 2015 r. przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Producenci maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce w 2015 r.

Nazwa przedsiębiorstwa Forma własności
Przychody ze sprzedaży

(mln zł) 
Udział w rynku  

(%) 

CNH Industrial Polska Sp. z o.o., Płock Zagraniczna 1 892,5 45,10

Pronar Sp. z o.o., Narew Prywatna (krajowa) 550,3 13,11

URSUS S. A., Lublin Prywatna (krajowa) 324,4 7,73

METAL-FACH Sp. z o.o., Sokółka Prywatna (krajowa) 210,6 5,02

CBM Polska sp. z o.o., Mełgiew Zagraniczna 196,7 4,69

Joskin Polska Sp. z o.o., Trzcianka Zagraniczna 173,1 4,12

Kongskilde Polska Sp. z o.o., Kutno Zagraniczna 150,0 3,57

SaMASZ Sp. z o.o., Białystok, Zabłudów Prywatna (krajowa) 125,1 2,98

Łączne przychody ośmiu największych producentów maszyn 
dla rolnictwa i leśnictwa oraz udział w rynku 3 622,7 86,32

Przychody pozostałych producentów maszyn dla rolnictwa 
i leśnictwa

573,1 13,68

Razem przychody ze sprzedaży producentów maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa PKD (28.3) 4 195,80 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów, „Rzeczpospolita” 2016, 24.11; 
Materiały źródłowe GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015.

Z analizy danych w tabeli 1 wynika, że producenci maszyn dla rolnictwa i leśnictwa osią-
gają przychody ze sprzedaży od 125,1 mln do 1892,5 mln zł. Największym producentem jest 
firma z kapitałem zagranicznym (CNH Industrial Polska Sp. z o.o., Płock), która generuje 
ponad 45% udziału w rynku. W kontekście udziałów rynkowych największych producentów 
należy też zauważyć, że łącznie ośmiu producentów generuje ponad 86% udziału w rynku, 
co oznacza, że sektor maszyn dla rolnictwa i leśnictwa jest sektorem skoncentrowanym.

Rozpatrując formę własności, warto zwrócić uwagę, że wśród ośmiu producentów maszyn 
dla rolnictwa i leśnictwa cztery to firmy z prywatnym kapitałem krajowym. Spośród czterech 
firm reprezentujących prywatną własność krajową zidentyfikowano trzy przedsiębiorstwa 
zlokalizowane w województwie podlaskim, które poddano dalszej analizie. Są to: Pronar Sp. 
z o.o., Narew, METAL-FACH Sp. z o.o., Sokółka oraz SaMASZ Sp. z o.o., Białystok, Zabłu-
dów. Firmy te łącznie generują aż 21,11% udziału w rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 
(por. tabela 1).
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5.  Wykorzystanie dywersyfikacji w rozwoju przedsiębiorstw 
(wyniki badań własnych)

W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu dywersyfikacja rozpatrywana jest z róż-
nych perspektyw, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Jak już zaznaczono, 
celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategii dywersyfikacji 
w rozwoju przedsiębiorstw na rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Badania przeprowa-
dzono w trzech firmach zlokalizowanych w województwie podlaskim. Są to: Pronar Sp. z o.o. 
(Narew), METAL-FACH Sp. z o.o. (Sokółka) oraz SaMASZ Sp. z o.o. (Białystok, Zabłudów).

Źródłem informacji o przedsiębiorstwach były przede wszystkim strony internetowe, nie-
standaryzowane wywiady z menedżerami firm, a także dane zawarte w Liście 2000 Polskich 
Przedsiębiorstw i Eksporterów. W opisach przypadków przedstawiono kluczowe momenty 
w dywersyfikacji przedsiębiorstw, a także określono rodzaje dywersyfikacji. W badanych 
przypadkach zaprezentowano obsługiwane segmenty rynku oraz dokonano charakterystyki 
produktów. Przedstawione poniżej opisy przypadków są dobrymi przykładami wykorzysta-
nia dywersyfikacji. Badane przedsiębiorstwa są też właściwymi przykładami funkcjonowa-
nia w skoncentrowanym sektorze maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce.

5.1. Opis przypadku firmy Pronar (Narew)

Przedsiębiorstwo Pronar zostało założone w 1988 r. w niewielkiej miejscowości Narew 
w województwie podlaskim. Jest to firma z kapitałem prywatnym, która początkowo zajmo-
wała się głównie eksportem artykułów rolno-spożywczych do krajów byłego ZSRR. Następnie 
Pronar rozwijał na polskim rynku sprzedaż importowanych ciągników rolnych typu Bela-
rus. Z czasem przedsiębiorstwo rozszerzyło zakres prowadzonej działalności i weszło w nowe 
dziedziny: produkcję maszyn rolnych, paliwa i oleje, a także materiały hutnicze.

Realizowana polityka rozwoju oznacza że Pronar stara się dywersyfikować swoją dzia-
łalność. Etapy dywersyfikacji firmy Pronar przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Dywersyfikacja firmy Pronar

Lata Kluczowe momenty w dywersyfikacji przedsiębiorstwa
Integracja pionowa

/Dywersyfikacja

1990 Sprzedaż ciągników rolniczych Belarus; rozpoczęcie produkcji prostych 
ciągników na bazie importowanych podzespołów

Integracja pionowa

1992 Rozszerzenie działalności: sprzedaż paliw i olejów silnikowych – Terminal Paliw 
w Białymstoku. Rozwój sieci stacji paliw (województwo podlaskie) 

Dywersyfikacja branżowa

1997 Uruchomienie pierwszej linii do profilowania kół; rozpoczęcie produkcji 
elementów pneumatyki oraz hydrauliki siłowej

Integracja pionowa
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Lata Kluczowe momenty w dywersyfikacji przedsiębiorstwa
Integracja pionowa

/Dywersyfikacja

1998 Rozszerzenie działalności: import i hurtowa sprzedaż materiałów hutniczych 
– Hurtownia Wyrobów Hutniczych w Narwi

Dywersyfikacja branżowa

2000 Rozpoczęcie produkcji pierwszych maszyn komunalnych pod marką Pronar Dywersyfikacja produktowa

2001 Produkcja elementów wyposażenia kabin i zewnętrznych detali ciągników Integracja pionowa

2002 Rozpoczęcie sprzedaży przyczep dla rolnictwa, sadownictwa, budownictwa 
i gospodarki komunalnej

Dywersyfikacja produktowa

2006 Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży: ciągników serii P5 i P7, kompletnej linii 
technologicznej do zbioru siana i słomy oraz maszyn do zadawania pasz

Dywersyfikacja produktowa

2009 Produkcja maszyn oraz przyczep do agregacji z samochodami ciężarowymi Dywersyfikacja produktowa

2011 Produkcja profili burtowych do zabudowy samochodów ciężarowych Integracja pionowa

2012 Rozpoczęcie produkcji maszyn komunalnych, maszyn do sortowania 
i przetwarzania odpadów komunalnych oraz listew koszących

Dywersyfikacja produktowa

2014 Rozpoczęcie seryjnej produkcji i sprzedaży maszyn do recyklingu Dywersyfikacja produktowa

2016 Rozpoczęcie sprzedaży paliwa lotniczego Dywersyfikacja produktowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pronar.pl, dostęp 30.04.2018.

Z analizy danych w tabeli 2 wynika, że Pronar w latach 1990–2016 realizował dywersy-
fikację produktową, integrację pionową, a także dywersyfikację branżową. W obszarze pro-
dukcji Pronar realizuje działalność w siedmiu zakładach. Rozpatrując rodzaje dywersyfikacji: 
jest to przeważnie dywersyfikacja produktowa, która dotyczy produkcji maszyn i urządzeń 
dla: rolnictwa, usług komunalnych, budownictwa i branży transportowej.

Zdaniem Grzegorza Sawczuka, kierownika Centrum Badawczo-Rozwojowego – Pronar, 
strategia dywersyfikacji produktowej pozwala na rozszerzanie gamy wyrobów oraz wprowa-
dzanie nowych produktów. Z kolei integracja pionowa dotyczy produkcji na własne potrzeby 
takich półproduktów, jak: koła tarczowe, elementy pneumatyki i hydrauliki siłowej czy profile 
burtowe. Są to półprodukty niezbędne w realizowanych procesach produkcyjnych w firmie29.

Z tabeli 2 wynika, że w swojej koncepcji rozwoju Pronar wykazuje też zainteresowanie 
dywersyfikacją branżową, która dotyczy rozszerzania działalności o: sprzedaż paliw i olei 
oraz sprzedaż materiałów hutniczych. Są to dziedziny pokrewne technologicznie, rynkowo 
i organizacyjnie do głównej działalności Pronaru, jaką pozostaje produkcja maszyn rolnych.

Rozpatrując dywersyfikację przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę na segmenty rynku. 
Dywersyfikację firmy Pronar, segmenty rynku i charakterystykę produktów przedstawiono 
w tabeli 3.

W tabeli 3 przedstawiono segmenty rynku, w których Pronar prowadzi działalność 
gospodarczą. Segmenty rynku związane z działalnością produkcyjną to: technika rolnicza, 
technika komunalna, technika leśna i technika samochodowa. Są to segmenty, w ramach 
których Pronar oferuje takie produkty, jak: ciągniki, przyczepy, maszyny rolne, maszyny 

29 Wywiad z Kierownikiem CBR, Pronar Sp. z o.o., 14.12.2017.
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komunalne, maszyny do recyklingu, pojazdy specjalistyczne. Pozostałe segmenty rynkowe 
związane są z handlem i usługami (paliwa i oleje, materiały hutnicze). Są to poboczne seg-
menty, w ramach których funkcjonują m.in.: stacje paliw, lokale gastronomiczne, a także 
hurtownia materiałów hutniczych.

Tabela 3.  Dywersyfikacja firmy Pronar – obsługiwane segmenty rynku oraz charakterystyka 
produktów

Segment rynku Charakterystyka

Technika rolnicza Ciągniki rolnicze Pronar, przyczepy rolnicze, maszyny do zbioru zielonek, ładowacze i osprzęt

Technika komunalna Maszyny do recyklingu, ciągniki komunalne, przyczepy komunalne, posypywarki piasku, 
zamiatarki, pługi odśnieżne, wysięgniki, kosiarki bijakowe, odśnieżarki, kontenery, wozy 
asenizacyjne, równiarki drogowe, zbiorniki na wodę, zasilacze hydrauliczne

Technika leśna Przyczepy leśne, ciągniki PRONAR 5340, ciągniki Zefir 90

Technika samochodowa Przyczepy samochodowe, posypywarki, pługi teleskopowe

Paliwa i oleje
Segment poboczny

Benzyna, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze.
Działalność stacji paliw: myjnia samochodowa, usługi gastronomiczne, sprzedaż artykułów 
spożywczych i motoryzacyjnych, organizacja imprez okolicznościowych, noclegi

Wyroby hutnicze
Segment poboczny

Sprzedaż: stal, blachy, kształtowniki, pręty, rury, itp.
Usługi: cięcie stali na wymiar, załadunek i rozładunek, transport

Źródło: jak pod tab. 2.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że główną dziedziną działalności Pronaru jest pro-
dukcja maszyn rolnych, w której firma umacnia swoją pozycję na rynku. Najbardziej widoczna 
jest dywersyfikacja produktowa, czego przykładem jest produkcja maszyn i urządzeń związa-
nych z: rolnictwem, usługami komunalnymi, leśnictwem i branżą samochodową. Dywersyfi-
kacja produktowa prowadzi do rozszerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystrybucji. 
Pronar realizuje też integrację pionową wstecz, która polega na zapewnieniu sobie dostaw 
półproduktów niezbędnych w realizowanych procesach produkcyjnych.

Ponadto z badań wynika, że przedsiębiorstwo wykazuje też zainteresowanie dywersyfikacją 
branżową i wchodzi w nowe dziedziny (paliwa i oleje, materiały hutnicze), które są pobocz-
nymi segmentami rynkowymi. Strategia dywersyfikacji branżowej pozwala na lepsze wyko-
rzystanie dostępnych zasobów organizacyjnych, a także stwarza możliwości wypracowania 
efektów synergii technologicznej, rynkowej i organizacyjnej.

Wyniki analizy pokazały, że firma Pronar zatrudnia ponad 2000 osób i jest największym 
polskim producentem maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Sprzedaż krajowa Pronaru reali-
zowana jest przez sześć Fabrycznych Punktów Sprzedaży oraz rozbudowaną sieć dealerską 
na terenie całej Polski. W 2015 r. Pronar osiągnął 550,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. 
Przedsiębiorstwo dynamicznie rozwija się też na rynkach zagranicznych. Pronar posiada sieć 
dealerską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Skandynawii i Rosji. W 2015 r. sprzedaż 
eksportowa Pronaru wyniosła 250,6 mln zł, natomiast udział eksportu w sprzedaży firmy 
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kształtuje się na poziomie 41%. Firma realizuje eksport do ponad 60 krajów, m.in. na konty-
nent afrykański, do obu Ameryk i Nowej Zelandii30.

5.2. Opis przypadku METAL-FACH

Przedsiębiorstwo METAL-FACH funkcjonuje na rynku od 1989 r. Jest to firma z kapita-
łem krajowym, która początkowo specjalizowała się w produkcji kotłów grzewczych. Umac-
niała swoją pozycję na rynku techniki grzewczej. Z czasem METAL-FACH rozwinął swoją 
działalność i wszedł w pokrewne dziedziny. Wykorzystując dotychczasową bazę produkcyjną, 
firma wykazuje zainteresowanie dywersyfikacją działalności.

Etapy dywersyfikacji przedsiębiorstwa METAL-FACH przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Dywersyfikacja firmy METAL-FACH

Lata Kluczowe momenty w dywersyfikacji przedsiębiorstwa Dywersyfikacja

1998 Rozszerzenie działalności: produkcja prostych maszyn rolnych (zgrabiarki itp.) Dywersyfikacja branżowa

2003 Produkcja: owijarki do bel, prasy zwijające, osprzęt do ładowaczy, wozy paszowe Dywersyfikacja produktowa

2004 Produkcja ładowaczy czołowych Dywersyfikacja produktowa

2008 Rozszerzenie działalności: konstrukcje stalowe (hale produkcyjne) Dywersyfikacja branżowa

2009 Rozpoczęcie produkcji naczep ciężarowych NOVA Dywersyfikacja produktowa

2010 Produkcja przyczep transportowych oraz agregatów uprawowych Dywersyfikacja produktowa

2015 Produkcja pługów do orki: pługi obrotowe, zagonowe i zawieszane Dywersyfikacja produktowa

2016 Rozpoczęcie produkcji owijarek samozaładowczych Dywersyfikacja produktowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.metalfach.com.pl, dostęp 30.04.2018.

Jak już wspomniano, w początkowym okresie działalności METAL-FACH funkcjonował 
na rynku techniki grzewczej. Z analizy danych w tabeli 4 wynika, że w 1998 r. przedsiębior-
stwo wdrożyło strategię dywersyfikacji branżowej, która dotyczyła rozszerzenia prowadzonej 
działalności o produkcję prostych maszyn rolnych. W kolejnych latach firma wykazywała 
zainteresowanie dywersyfikacją produktową. W latach 2003–2004 na rynek wprowadzane 
były takie produkty, jak: owijarki do bel, prasy zwijające, wozy paszowe, a także ładowacze 
czołowe z osprzętem. Są to grupy produktów związane z rynkiem maszyn rolnych.

W 2008 r. w koncepcji rozwoju firmy METAL-FACH ponownie widoczna była dywer-
syfikacja branżowa. Realizowana strategia dywersyfikacji branżowej polega na rozszerzeniu 
działalności o produkcję konstrukcji stalowych. Jest to działalność poboczna do głównej dzia-
łalności METAL-FACH, jaką pozostawała produkcja maszyn rolnych. W latach 2009–2016 
METAL-FACH kontynuował strategię dywersyfikacji produktowej. Przedsiębiorstwo w kon-
cepcji rozwoju konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku maszyn rolnych. Wprowadza 

30 Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów, s. 8; www.pronar.pl, dostęp 30.04.2018.
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do produkcji m.in.: naczepy, przyczepy transportowe, agregaty uprawowe, pługi do orki, 
a także owijarki samozaładowcze.

Dywersyfikację firmy METAL-FACH, segmenty rynku – udział procentowy w przycho-
dach ze sprzedaży oraz charakterystykę produktów przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5.  Dywersyfikacja firmy METAL-FACH – obsługiwane segmenty rynku oraz 
charakterystyka produktów

Segment rynku
(Udział w przychodach ze sprzedaży) 

Charakterystyka

Maszyny zielonkowe
(36%) 

Prasy zwijające; owijarki do bel: owijarki stacjonarne, owijarki z tylnym 
załadunkiem, owijarki z przednim załadunkiem, owijarki z bocznym 
załadunkiem, owijarki z dolnym załadunkiem
Wozy paszowe T659 jednowirnikowe; wozy paszowe T659 dwuwirnikowe

Technika transportowa
(30%) 

Naczepy NOVA; przyczepy transportowe jednoosiowe i dwuosiowe. Przyczepy 
transportowe tandem, przyczepy skorupowe, przyczepy do bel

Ładowacze z osprzętem
(15%) 

Ładowacze czołowe: T812, T229, T241, T248.
Chwytaki do bel, chwytaki do kłód, chwytaki do kiszonki
Widły przesuwne, widły do obornika i słomy, widły do bel
Łyżki materiałów sypkich, wycinaki do sianokiszonki

Maszyny do nawożenia ziemi
(10%) 

Rozrzutniki obornika: rozrzutniki tandem N267, N280, N272; rozrzutniki 
jednoosiowe N276, N274, N275.

Maszyny uprawowe
(8%) 

Agregaty uprawowe: agregaty talerzowe, agregaty zębowe
Pługi do orki: pługi obrotowe U061, pługi zagonowe zawieszane U034

Konstrukcje stalowe
(1%) – segment poboczny

Hale przemysłowe i usługowe: wiaty na maszyny rolnicze, magazyny, 
warsztaty, obory, kurniki, chłodnie

Źródło: jak pod tab. 4.

Z analizy danych w tabeli 5 wynika, że głównym obszarem działania firmy jest produk-
cja maszyn rolnych. Realizując dywersyfikację produktową, METAL-FACH wprowadza 
nowe produkty w takich segmentach rynku, jak: maszyny zielonkowe, technika transpor-
towa, ładowacze z osprzętem, maszyny nawożenia ziemi i maszyny uprawowe. Zdaniem 
Mariusza Maziarza, dyrektora marketingu i sprzedaży METAL-FACH, są to kluczowe 
segmenty rynku maszyn rolnych, na których firma zamierza koncentrować swoją działal-
ność produkcyjną. Ponadto Mariusz Maziarz podkreśla, że METAL-FACH wykorzystuje 
strategię dywersyfikacji branżowej, która dotyczy produkcji konstrukcji stalowych. Kon-
strukcje stalowe stanowią jednak marginalną cześć realizowanej produkcji i są pobocz-
nym segmentem rynkowym31.

Przeprowadzona analiza pokazała, że firma METAL-FACH jest znana przede wszyst-
kim jako producent maszyn rolnych. Jej wyroby cieszą się powodzeniem w kraju i za gra-
nicą. W 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 210,6 mln zł. Aktualnie METAL-FACH 
zatrudnia ponad 800 osób. Około 65% produkcji trafia na eksport. Maszyny METAL-FACH 

31 Wywiad z Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży METAL-FACH Sp. z o.o., 30.04.2018.
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sprzedawane są w 31 państwach, w których spółka posiada ponad 80 przedstawicielstw han-
dlowych. Największe rynki zagraniczne to kraje bałtyckie, a także Rosja, Kazachstan, Ukra-
ina i Białoruś32.

5.3. Opis przypadku SaMASZ

Przedsiębiorstwo SaMASZ zostało założone w 1984 r. w Białymstoku. Początkowo funk-
cjonowało jako niewielki warsztat samochodowy. Jest to firma z kapitałem prywatnym, która 
specjalizuje się w produkcji prostych maszyn rolnych (kopaczki elewatorowe do ziemniaków). 
W kolejnych latach firma stopniowo rozwijała się i wprowadzała nowe produkty. W swojej 
koncepcji rozwoju rozbudowuje asortyment i stara się dywersyfikować działalność. Etapy 
dywersyfikacji przedsiębiorstwa SaMASZ przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Dywersyfikacja firmy SaMASZ

Lata Kluczowe momenty w dywersyfikacji przedsiębiorstwa Dywersyfikacja

1986 Produkcja kosiarek bębnowych Dywersyfikacja produktowa

1996 Produkcja kosiarek bębnowych ze spulchniaczami pokosu Dywersyfikacja produktowa

1998 Rozpoczęcie produkcji kosiarek dyskowych Dywersyfikacja produktowa

2000 Uruchomienie produkcji czołowych kosiarek bębnowych i dyskowych Dywersyfikacja produktowa

2004 Produkcja: kosiarki dyskowe ze zgniataczami pokosu, kosiarki bijakowe Dywersyfikacja produktowa

2008 Uruchomienie produkcji ramion wysięgnikowych Dywersyfikacja produktowa

2010 Produkcja pługów odśnieżnych: samochodowych i ciągnikowych Dywersyfikacja produktowa

2012 Produkcja nowych modeli pługów odśnieżnych do maszyn komunalnych.
Produkcja zgrabiarek i posypywarek samozaładowczych Sahara

Dywersyfikacja produktowa

2014 Produkcja: wozy paszowe, owijarki, nowe modele kosiarek, przetrząsacze, 
głowice koszące (bijakowe) 

Dywersyfikacja produktowa

2015 Produkcja nowych modeli: zgrabiarek, pilarek tarczowych, posypywarek Dywersyfikacja produktowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.samasz.pl, dostęp 30.04.2018.

Z analizy danych w tabeli 6 wynika, że w latach 1986–2015 SaMASZ starał się realizować 
strategię dywersyfikacji. Była to dywersyfikacja produktowa, która polegała na produkcji 
maszyn i urządzeń dla rolnictwa i usług komunalnych. Taka dywersyfikacja pozwalała na roz-
szerzanie gamy wyrobów oraz wprowadzanie nowych produktów. Pozwalała też na umac-
nianie pozycji konkurencyjnej w poszczególnych segmentach rynkowych.

Firma sukcesywnie rozbudowuje swój potencjał, unowocześnia linie produkcyjne i wpro-
wadza nowe produkty. Oferuje produkty w segmentach związanych z maszynami rolniczymi. 
Dywersyfikację firmy SaMASZ, segmenty rynku i oferowane produkty przedstawiono w tabeli 7.

32 www.metalfach.com.pl, dostęp 30.04.2018.
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Tabela 7.  Dywersyfikacja firmy SaMASZ – obsługiwane segmenty rynku oraz charakterystyka 
produktów

Segment rynku Charakterystyka

Maszyny 
zielonkowe

Kosiarki bębnowe, kosiarki dyskowe, przetrząsacze zawieszane, przetrząsacze karuzelowe 
ciągnione, zgrabiarki karuzelowe zawieszane, zgrabiarki (Tango, Twist), wozy paszowe ślimakowe

Maszyny 
komunalne

Kosiarki bijakowe (Piko, Nano, Mido, Grino, Mamut, Kangu, Ibis, Emu); ramiona wysięgnikowe 
(Koliber, KWT, Camel); głowice koszące

Technika zimowa Pługi odśnieżne (Smart, City, Uni, Ram); pługi składane; pługi klasy ciężkiej (Jump, Olimp, Power); 
pługi wirnikowe (Tornado); posypywarki ciągnikowe (Sahara, Sand, Gobi, Vortex); zamiatarki 
ciągnikowe

Źródło: jak pod tab. 6.

Z analizy danych w tabeli 7 wynika, że SaMASZ koncentruje swoją działalność produkcyjną 
na trzech segmentach rynku: maszyny zielonkowe (kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, wozy 
paszowe), maszyny komunalne (kosiarki bijakowe, ramiona wysięgnikowe, głowice koszące) 
oraz technika zimowa (pługi odśnieżne, posypywarki ciągnikowe, zamiatarki). W ramach 
obsługiwanych segmentów rynku przedsiębiorstwo realizuje dywersyfikację produktową. 
Systematycznie modyfikuje dotychczasowe produkty oraz wprowadza nowe modele. Reali-
zowana strategia dywersyfikacji produktowej prowadzi do rozszerzenia asortymentu oraz 
rozbudowy sieci dystrybucji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że SaMASZ zatrudnia ponad 700 pracowników. Jest 
to znaczący producent maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. SaMASZ wyprodukował już ponad 
110 tys. maszyn rolnych. W 2015 r. SaMASZ osiągnął 125,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. 
Oferowane wyroby cieszą się powodzeniem nie tylko na rynku krajowym, lecz także na rynkach 
zagranicznych. W 2015 r. przychody z eksportu wyniosły 59,9 mln zł, co stanowi 55,3-procen-
towy udział eksportu w sprzedaży ogółem33. Działalność eksportowa realizowana jest do ponad 
50 krajów. Są to m.in.: Niemcy, Rosja, Łotwa, Finlandia, Irlandia, Turcja, Japonia i Australia34.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że od 2017 r. SaMASZ w drodze rozwoju wewnętrznego 
rozbudowuje swoją bazę produkcyjną. Rozbudowa fabryki jest związana ze zmianą lokaliza-
cji z Białegostoku na Zabłudów. Zdaniem Elizy Maksimowskiej, Kierownika Działu Jakości 
SaMASZ, zmiana lokalizacji oraz budowa fabryki w Zabłudowie pozwoli m.in. na rozwój 
nowych linii produkcyjnych35.

Z przeprowadzonych badań wynika, że realizowana koncepcja działania firmy polega 
na kontynuacji dywersyfikacji produktowej. Realizacja takiej strategii pozwala na umacnia-
nie pozycji konkurencyjnej w poszczególnych segmentach rynkowych. W dalszej perspek-
tywie SaMASZ może też realizować działania związane z innymi rodzajami dywersyfikacji.

33 Lista 2000…, op. cit., s. 10.
34 www.samasz.pl, dostęp 30.04.2018 r.
35 Wywiad z Kierownikiem Działu Jakości SaMASZ Sp. z o.o., 1.12.2017.
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6. Podsumowanie

Studia literaturowe pozwalają stwierdzić, że dywersyfikacja jest jedną z podstawowych 
strategii rozwoju organizacji. Określa priorytety inwestycyjne na obsługiwanych rynkach 
oraz wyznacza główne kierunki rozwoju. Strategia dywersyfikacji rozstrzyga, w jakim stop-
niu firma będzie koncentrować się na poszczególnych obszarach działania.

Przeprowadzone badania własne (ang. case study) dotyczą trzech dużych polskich pro-
ducentów maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Wyniki analiz pokazują znaczącą rolę strategii 
dywersyfikacji w rozwoju badanych przedsiębiorstw. Strategia dywersyfikacji w pozytywny 
sposób przekłada się na ich rozwój. Firmy są uznanymi producentami maszyn rolnych w kraju 
i za granicą. Najczęściej obserwowaną strategią jest dywersyfikacja produktowa. Tego typu 
działania prowadzą do rozszerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystrybucji. Przy-
czyniają się do umacniania pozycji konkurencyjnej w obsługiwanych segmentach rynku. 
W dwóch badanych przedsiębiorstwach (METAL-FACH i Pronar) stwierdzono też dywersy-
fikację branżową, która pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów organizacyj-
nych, a także stwarza możliwości wypracowania efektów synergii technologicznej, rynkowej 
i organizacyjnej. Dywersyfikacja branżowa związana jest z funkcjonowaniem w sektorach 
pobocznych do głównego obszaru, jakim jest produkcja maszyn i urządzeń dla rolnictwa 
i leśnictwa. W jednym z badanych przedsiębiorstw (Pronar) zaobserwowano też integrację 
pionową wstecz. Takie działania prowadzą do zapewnienia sobie dostaw półproduktów nie-
zbędnych w realizowanych procesach produkcyjnych.

Ograniczeniem przeprowadzonych badań jest to, że są niereprezentatywne. Badania 
pokazały zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w wykorzystanie strategii dywersyfikacji. 
Wyniki badań mogą być przydatne podmiotom dysponującym odpowiednim potencjałem 
finansowym i organizacyjnym, pozwalającym na dywersyfikację działalności. Wyniki badań 
mogą być też przydatne menedżerom w procesie podejmowania decyzji dotyczących dalszego 
rozwoju. Z przeprowadzonych analiz wynikają też implikacje do dalszych badań. Mogą one 
dotyczyć wykorzystania strategii dywersyfikacji w rozwoju przedsiębiorstw z innych sek-
torów rynkowych (np. z sektorów rozproszonych). Przyszłe badania mogą też uwzględniać 
wpływ realizowanych strategii rozwoju na wyniki finansowe przedsiębiorstw.
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Diversification as a Growth Strategy for the Polish Enterprises 
on the Machinery Market for Agriculture and Forestry

Summary

The aim of the study is to present growth opportunities from diversification strategy and to present ex-
amples of enterprises using this development path. In the article, in basis of the management literature: 
diversification was first defined and then a review of the most important research on the diversification 
strategy was presented. Next, the market of producers of agricultural and forestry machinery in Po-
land was characterized. The results of our own research (case study) carried out in three Polish com-
panies located in the Podlasie voivodship are presented in detail. The surveyed enterprises are: Pronar 
(Narew), METAL-FACH (Sokolka), and SaMASZ (Bialystok-Zabludow). The research results confirm 
that companies are interested in implementing the diversification strategy. In the growth strategy en-
terprise they use various types of diversification. However, the most visible is product diversification 
which leads to the expansion of the range and expansion of the distribution network.

Keywords: growth strategy, diversification, machinery market for agriculture and forestry






