Redakcja Naukowa
Marzena Sylwia Kruk,
Kamila Parkitna,
Agnieszka Synowiec

Monografia lipiec 2016
Częstochowa

RECENZENCI:
Dr Marzena Sylwia Kruk,
Dr inż. Kamila Parkitna

EDYCJA TECHNICZNA:
Mgr Agnieszka Synowiec
PROJEKT OKŁADKI:
Mgr Anna Michalik

WYDAWCA:
OMNIBUSS
konferencje, publikacje i szkolenia
www.omnibuss.pl

ISBN: 978-83-943111-1-7

Książka ta jest dziełem twórców i wydawcy, prosimy abyś przestrzegał praw jakie im przysługują, z jej
zawartości możesz korzystać osobiście, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty tej
książki nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz czyje to dzieło.
Szanuj cudzą własność.

Strona 1 z 157

Spis Treści
Słowo wstępu………………………………………...……………………..........................3

Wiedza społeczno – ekonomiczna i prawna motorem
rozwoju gospodarki
1. „Znaczenie decyzji intuicyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi‖
- Anna Michalik ……….……………………………………..……………………….4
2. „Kompetencje twórcze w organizacji ‖
- Anna Michalik………………………………………………………………..…….20
3. „Zastosowanie metod twórczych w organizacji‖
- Anna Michalik…………………………………………….…………………….….34
4. „Rola i znaczenie innowacji w rozwoju uczelni wyższych w Polsce‖
- Marzena Sylwia Kruk…………………….……………………………….………48
5. „Budowanie wizerunku firmy za pomocą marketingu sensorycznego‖
- Agnieszka Synowiec…………….………………………….…………….………64
6. „Aspekty zarządzania w chmurze komputerowej‖
– Agnieszka Synowiec…………………………………...………………..……….77
7. „Sztuczne sieci neuronowe (SSN), algorytmy genetyczne(AG) i algorytmy
mrówkowe(AM) - wybrane możliwości aplikacyjne w procesie zarządzania‖
- Agnieszka Synowiec…………………………………………………………...…88
8. „Logistyka zwrotna – gospodarowanie odpadami‖
- Kamila Parkitna……………………………………………………………….....106
9. „Rola organów zarządzania kryzysowego w katastrofach morskich i portach na
przykładzie woj. pomorskiego. Problem zanieczyszczenia środowiska
morskiego materiałami chemicznymi i olejowymi‖
- Daria Sędrowicz………………………………………………….…………...…120
10. „Mediacja w sporach pracowniczych w kontekście zarządzania
przedsiębiorstwem‖
– Ewa Sobczak…..………………………………………………………………..128
11. „Ekonomiczne normy ostrożnościowe jako najistotniejsze publicznoprawne
formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe
i finansowe‖
- Marcin Lewcio……………………………………………………………………139
Strona 2 z 157

Słowo wstępu

iedza i postęp technologiczny są istotnymi czynnikami, które wpływają na
powstawanie innowacji i rozwoju samej gospodarki.

W

Znajdujące się w niniejszej monografii wieloautorskiej opracowania stanowią
owoc interdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniem: wiedzy i technologii, które są
motorem rozwoju gospodarki i mają na celu zaprezentowanie artykułów
o różnorodnej tematyce. Autorzy tych opracowań chcą wskazać na mnogość
czynników ekonomicznych i prawnych wpływających na poszerzanie się zakresu
wiedzy i nauki.
Niniejsza monografia może przyczynić się do wzbogacenia istniejącej wiedzy,
oraz wzbudzić chęć dalszych poszukiwań nowych rozwiązań.

Agnieszka Synowiec.
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Anna Michalik1

ZNACZENIE DECYZJI INTUICYJNYCH W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
Streszczenie: Każda organizacja stoi przed wyzwaniem jaki jest umiejętność efektywnego
zarządzania. Kadra zarządzająca ma w tym zakresie do czynienia z niezwykle cennym elementem
jakim są zasoby ludzkie. Współcześnie coraz większą wagę nadaje się potencjałowi jaki jednostka
przydaje bądź może przydać organizacji w przyszłości w wyniku dalszego jej rozwoju. Umiejętne
zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga podejmowania odpowiednich decyzji, zgodnych z polityką
przedsiębiorstwa. Zarządzający podkreślają wagę swych decyzji opartych na doświadczeniu i wiedzy,
niechętnie zaś przyznaje się do wykorzystywania intuicji w tych działaniach. Niemniej jednak decyzje
intuicyjne występują w codziennym działaniach kadry zarządzającej a ich znaczenie jest równie
istotne.
Słowa kluczowe: decyzja, intuicja, decyzje intuicyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wprowadzenie
Obszarem

zainteresowań

opracowania

jest

proces

decyzyjny

w przedsiębiorstwie oraz konkretny rodzaj tych decyzji a mianowicie decyzji
intuicyjnych.

Decyzje

podejmowane

w

przedsiębiorstwie

wiążą

się

ściśle

z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Są obecne na każdym etapie zarządzania
począwszy od planowania, przez samą organizację po weryfikację i ewaluację.
Skuteczny menadżer to taki, którego podejmowane decyzje są skuteczne. Niebywałe
znaczenie ma właściwe pokierowanie potencjałem ludzkim, który w znaczący sposób
przyczynia się do zwiększenia efektywności wyników organizacji. Działania
decyzyjne posiadają aspekt zewnętrzny (sytuacyjny) i pochodzący z otoczenia (które
jest turbulentne i wymuszające szybkość ich podjęcia) oraz wewnętrzne skupiające
się w osobie podejmującej je. Charakterystyczna jest jednak specyfika każdej
sytuacji wymagającej podjęcia decyzji. Jeśli są podobne sytuacje problemowe nie ma
dwóch takich samych. Nie da się zatem ustanowić gotowego schematu działania.
Menadżer może bazować na poprzednich rozwiązaniach, swoim doświadczeniu czy
wiedzy jednak wydaje się stosownym uwzględnianie czegoś więcej. To coś więcej to
intuicja. Należy jednak właściwie rozumieć to pojęcie. Często kojarzone z „wiedza
z nikąd‖ posiada jednak wiarygodną podbudowę w postaci dotychczasowej wiedzy
i doświadczeń.

1

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
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Celem niniejszego opracowania jest omówienie istoty decyzji intuicyjnych oraz ich
roli w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przyczyni się to do właściwego rozumienia
tego pojęcia oraz właściwego wykorzystania decyzji intuicyjnych w praktyce
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

1.Intuicja a proces decyzyjny
Pojęcie intuicji jest przedmiotem zainteresowań wielu nauk, m.in. psychologii,
medycyny, socjologii czy pedagogiki. Również w naukach o zarządzaniu znalazła
swe

zastosowanie

w

odniesieniu

do

podejmowania

decyzji

na

szczeblu

kierowniczym. Intuicja nie jest definiowana jednoznacznie. Intuicja to jedna z tych
własności ludzkiego umysłu, która nie jest do końca poznana. Naukowcy są zgodni,
że intuicja istnieje. Nie są zgodni co do tego czym jest i co do kwestii przydatności
intuicji w działaniach praktycznych2.
Na początku tego rozdziału zostanie zaprezentowana definicja pojęcia intuicji z kilku
źródeł. W Słowniku Języka Polskiego PWN intuicja jest wyjaśniana jako przeczucie,
zdolność przewidywania, twórcza wyobraźnia; w odniesieniu do filozofii jako rodzaj
irracjonalnego poznania polegającego na uchwyceniu prawdy dzięki wewnętrznemu
przekonaniu, bez pomocy rozumowania lub działalności praktycznej; psychologicznie
jako narzucające się przekonanie, którego nie można w pełni uzasadnić, powstające
w wyniku nieświadomego przeniesienia postaw wytworzonych w stosunku do
podobnych sytuacji lub w wyniku działania bardzo słabych bodźców3. Współczesne
znaczenie terminu intuicja wywodzi się ze średniowiecznego łacińskiego słowa
intuitio, które oznacza podszept, przeczucie4.
Pojmowanie intuicji jakie podaje Słownik PWN jest łączone z barkiem jakichkolwiek
rozumowych przesłanek do jej wystąpienia. Nie da się jednak takiego rozumienia
przedłożyć na grunt zarządzania gdyż niosłoby to za sobą zbyt duże ryzyko gdyż
przedsiębiorstwo nastawione jest na zysk i jak największa efektywność. Przyjrzyjmy
się zatem poglądowi badaczy z dziedziny nauk ekonomicznych. R. Perot definiuje
intuicję jako znajomość własnego interesu (...) mieć intuicję to być w stanie wnieść do
2

Por. W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,
Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 175,
3
M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, A-K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 755,
4
Por. W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,
Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 176,
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danej sytuacji (i przytrzymać) wszystko, co widziałeś, odczuwałeś, smakowałeś
i doświadczałeś w przemyśle5. Interesem w przypadku zarządzania organizacją są
konkretne, założone cele jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Bardzo ważnym
aspektem ujętym w tej definicji jest uwzględnienie doświadczenia jako źródła intuicji.
Intuicja jest wiedzą uzyskiwaną bez racjonalnego myślenia (...) Nowe pomysły
wyskakują z umysłu, który organizuje doświadczenia, fakty i relacje , aby dostrzec
ścieżkę, która dotychczas nie była uczęszczana. Gdzieś na tej niewydeptanej
ścieżce

intuicja

dokonuje

syntezy

wielu

lat

uczenia

się

i

doświadczeń,

przekształcając je w natychmiastowy błysk. Nie ma oczywiście gwarancji, że będzie
to błysk pozytywny, choć zwykle tak właśnie bywa 6 . Definicja ta nie wyczerpuje
jednak wieloaspektowości pojęcia intuicji, w tym mechanizmów jej działania. Zatem
intuicja to błyskawiczna wiedza, nie poprzedzona analizą rozumową. (...) Stanowi
istotną część procesu podejmowania decyzji 7. W tym rozumieniu wyłania się kolejna
cecha charakterystyczna dla intuicji a mianowicie brak logicznego rozumowania
przed pojawieniem się rozwiązania intuicyjnego. Jest to ta przesłanka, która odróżnia
intuicyjność od myślenia racjonalnego. Procesy te różni także odmienne podłoże
fizjologiczne - przebiegają w różnych częściach mózgu 8 . Racjonalny sposób
myślenia jest nazywany również analitycznym czy też logicznym natomiast intuicyjny
bywa zamiennie stosowany z twórczym lub alogicznym. Nazwy wskazują na
odmienne funkcje jakimi charakteryzują się dwie półkule: lewa półkula odgrywa
szczególną rolę w procesach analitycznych i związanych z użyciem języka, a prawa
– w rozpoznawaniu wzorców. Skutkiem określonego procesu myślowego jest podjęta
decyzja stąd przymiotnikiem „racjonalne‖ (lub „logiczne‖) określa się decyzje, które są
podejmowane świadomie analitycznie, przymiotnikiem „nieracjonalne‖ – decyzje,
które są podejmowane intuicyjnie, natomiast przymiotnikiem „irracjonalne‖ – decyzji
i zachowania, które odpowiadają na emocje lub odbiegają od działania wybranego
w sposób racjonalny9.

5

W. Agor (red.), Intuicja w organizacji, jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 108,
6
Ibidem, s. 110,
7
D. Myers, Intuicja, jej siła i słabość, Wydawnictwo Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004, s. 20,
8
W. Agor (red.), Intuicja w organizacji, jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 35,
9
Ibidem, s. 33-35,
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Rys.1. Rodzaje sposobów myślenia

SPOSÓB MYŚLENIA

RACJONALNY/

INTUICYJNY/

ANALITYCZNY/

TWÓRCZY/

LOGICZNY

ALOGICZNY

Lewa półkula
Prawa półkula

źródło: opracowanie własne

Nie można zatem określać kierowania się intuicją działaniem irracjonalnym.
Porównując te dwa sposoby myślenia widać jak bardzo są oba nieodzowne, gdyż
uaktywniają odmienne półkule mózgowe. Dostosowane są do różnych sytuacji jakie
w codziennym działaniu można w organizacji napotkać. Nie zawsze bowiem
zarządzający ma wystarczającą ilość czasu na takie podjęcie decyzji, która
wynikałaby ze szczegółowego przepracowania możliwych rozwiązań, dostępnej
wiedzy, badań czy analiz. Logiczne podejmowanie decyzji zatem to proces, w którym
cele i możliwości są wyartykułowane, a konsekwencje wprowadzenia różnych
możliwości skalkulowane i oceniane pod kątem ich zbieżności z odpowiednimi
celami. Intuicyjne podejmowanie decyzji to proces będący reakcją na naglącą
potrzebę, tak naglącą, iż niemożliwa jest ani systematyczna, sekwencyjna analiza
sytuacji ani wiarygodne wyjaśnienie zarówno samego procesu, który doprowadził do
decyzji, jak i podstaw do uznania jej za prawidłową. Tym niemniej ci, którzy takie
decyzje podejmują, mają zazwyczaj głębokie przekonanie co do ich poprawności i są
Strona 7 z 157

skłonni wiązać swą umiejętność szybkiego ich podejmowania z posiadanym przez
siebie doświadczeniem10. Daje się zatem zauważyć użyteczność zarówno myślenia
racjonalnego jak i intuicyjnego.
Intuicja nie jest procesem zachodzącym niezależnie od analizy. Procesy
rozpoznawania problemów muszą być uporządkowane i dostarczone wraz
z

możliwościami

rozumowania,

pozwalającymi

na

wysunięcie

wniosków

z przechowywanych informacji powiązanych w odpowiednie grupy. Procesy intuicji
i analizy są istotnymi i komplementarnymi składnikami skutecznych systemów
podejmowania decyzji

11

. Można zatem uznać, że intuicja posiada racjonalna

podstawę choć sposób dojścia do rozwiązania intuicyjnego nie jest w pełni świadomy
i tak szczegółowo opracowany jak w przypadku myślenia w pełni analitycznego.
Intuicyjny sposób postrzegania świata określa się mianem intuicjonizmu. Do jego
spopularyzowania przyczynił się H. Bergson. W jego rozumieniu intuicja to zdolność
bezpośredniego ujmowania rzeczywistości w sposób kompleksowy, rodzaj instynktu
– tzw. instynkt uświadomiony ukazujący rzeczywistość w oryginale; to zdolność
niezwyczajna, trudna do wyjaśnienia, bardziej skomplikowana niż zdolność
postrzegania i myślenia. Główne postawione przez niego tezy były następujące:
-poznanie intuicyjne jest różne od intelektualnego,
-poznanie intuicyjne jest doskonalsze od intelektualnego,
-poznanie intuicyjne jest jedynym prawdziwym poznaniem12.
Przedstawiciele zatem intuicjonizmu chcieli ukazać wręcz wyższość takiego
myślenia nad intelektualnym. Intuicja bowiem mająca swoje źródło we wnętrzu
człowieka ukazuje tym samym prawdę, polega na jego poznaniu i odczuciu
zmysłowym. Wiedza pochodząca z zewnątrz nie zawsze musi być prawdą.
Inni badacze zajmujący się zagadnieniem intuicji

Ch. I. Bernard i H. A. Simon

traktują intuicję jako procesy analogiczne, które nasilają się wraz z uczeniem się
i nabywanym doświadczeniem. Ich źródłem są warunki fizjologiczne, czynniki i /lub
fizyczne bądź społeczne otoczenie (m.in. fakty, schematy, pojęcia, techniki,
abstrakcje), które nieustannie oddziałują na człowieka, kształtując go bez
świadomego wysiłku z jego strony. Według nich intuicja jest naturalną zdolnością
10

W. Agor (red.), Intuicja w organizacji, jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 34,
11
Ibidem, s. 43,
12
Por. W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 176,
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człowieka. Może być uaktywniona przez impulsy zewnętrzne. Jest kluczowym
elementem przy odkryciach i decyzjach, doradcą nie tylko w pracy zawodowej, ale
przede wszystkim w życiu prywatnym. Intuicja odgrywa w życiu codziennym dużo
większy udział, niż potocznie się sądzi. Jest istotnym elementem kreatywności.
W tym ujęciu intuicja postrzegana jest jako racjonalna i logiczna zdolność mózgu 13.
Powyższe konkluzje stanowią wyjaśnienie i uzupełnienie postrzegania intuicji
w naukach ekonomicznych gdzie aspekt racjonalny i logiczny jest nieodzowny
w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Analiza decyzyjna oparta na myśleniu i działaniu analitycznym/ racjonalnym/
logicznym jest również ważną techniką podejmowania decyzji i nie należy o niej
zapominać.

Celem

analizy

decyzyjnej

jest

uzyskanie

kompromisu

między

korzyściami oferowanymi przez różne rozwiązania 14 . Można uwzględnić kryterium
poczucia wolności oraz ryzyko związane z niepewnością. Analiza decyzyjna
charakteryzuje się złożoną strukturą, posiada określoną liczbę potencjalnych
kierunków działania spośród których można wybierać. Zasadą jest, że niektóre
decyzje są następstwem innych. Wchodząc głębiej w zagadnienie, analiza oznacza
proces rozkładania czegoś na części składowe (zestawy mniejszych, tym samym
potencjalnie łatwiejszych do rozwiązania problemów) . Po rozstrzygnięciu każdego
z mniejszych problemów, analiza decyzyjna zapewnia formalny mechanizm integracji
wyników tak, by można było wybrać wstępny kierunek działań. W analizie decyzyjnej
proces ten jest określany jako zasada dziel i rządź. Niewątpliwą zaletą analizy
decyzyjnej jest możliwość wglądu w historię na poszczególnych jej etapach. Stanowi
to podstawę do uzasadnienia wyboru określonych rozwiązań. Szczególnie w sytuacji
gdy ważne z punktu widzenia strategicznego decyzje należy uzasadnić przed
przełożonym, współpracownikami, podmiotami zewnętrznym. Analiza wskazuje
jakich informacji brak do tego by podjąć określoną decyzję. Finalnie natomiast na
podstawie dokonanych przez decydenta ocen wskazuje, co powinien zrobić .
Komplementarność z intuicją rodzi się w wyniku przeżywanego wewnętrznego
konfliktu co do wskazanego rozwiązania. Przyczyną może być niedostateczne lub
niespójne sformułowanie przez decydenta własnych preferencji jak i nie uchwycenie
niektórych aspektów problemu 15. Przykładem narzędzia do analizy decyzyjnej jest
13

Por. W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii
przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 176,
14
Por. P. Goodwin, G. Wright, Analiza decyzji, Oficyna, Warszawa 2011, s. 20,
15
Ibidem, s. 21-23,

i

praktyce

zarządzania
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drzewo decyzyjne. Wszystkie dostępne techniki pomocne do prawidłowego
przeprowadzenia

procesu

decyzyjnego

stanowią

niewątpliwą

pomoc

dla

menadżerów. W sytuacji jednak gdy potrzeba natychmiastowej decyzji zostaje
niejednokrotnie wsparcie własnej intuicji. Menedżerowie powinni posiadać obszerną
wiedzę na temat przemysłu i otoczenia społecznego, w którym działają, oraz
o samym procesie podejmowania decyzji, by być skutecznym 16. Wpływa to bowiem
na jakość podejmowanych decyzji także na poziomie intuicyjnym.
Ch. I. Barnard wysunął tezę, że dyrektorzy rzadko mogą sobie pozwolić na
przywilej podejmowania decyzji na podstawie racjonalnie uporządkowanej analizy
i że ich decyzje w dużym stopniu zależą od intuicyjnych lub oceniających reakcji na
konkretne sytuacje17. Tak jak wcześniej wspomniano myślenie intuicyjne jest w swej
naturze racjonalne tak sam proces podejmowania decyzji ma również charakter
racjonalny. M. Westcott stwierdził, że do właściwego rozwiązania problemu dochodzi
się na podstawie mniejszej ilości informacji, niż analogicznie w procesie
analitycznym

18

. Wynika bowiem z posiadanych zasobów jednostki a ta jest

nieporównanie mniejsza niż wiedz całkowita o danej sytuacji. Do całokształtu
ujmowania

intuicji

jako

procesu

przytoczę

ujęcie

tego

zagadnienia

przez

W. Jędrzejczyka. Intuicja jest procesem podświadomym; jest oparta na gruntownym
zrozumieniu sytuacji; jest zjawiskiem złożonym; korzysta z zasobów wiedzy
niejawnej, zgromadzonej/ukrytej w ludzkiej podświadomości.; jest procesem
myślowym polegającym na szybkim odniesieniu określonej sytuacji, problemu bądź
zagadnienia do poznanych wcześniej i ulokowanych w pamięci wzorców/zależności;
nie można jej kontrolować.; podsuwane przez intuicję rozwiązania można jedynie
akceptować lub odrzucać.; intuicyjne rozwiązanie problemu jest wynikiem nagłego
przebłysku myślowego 19. Mimo, że intuicja podlega nie do końca uświadomionym
mechanizmom można ją kontrolować w samym procesie decyzyjnym a więc na tym
etapie, który odgrywa ogromną rolę w sprawnym zarządzaniu. Menadżer sam
decyduje czy podejmie działanie na podstawie intuicji.

16

W. Agor (red.), Intuicja w organizacji, jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 32,
17
Ibidem, s. 33,
18
W. Jędrzejczyk , Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 177,
19
Por. Ibidem, s. 177,
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Rys.2. Podział intuicji

INTUICJA

EKSPERCKA

TWÓRCZA

EMOCJONALNA

źródło: opracowanie własne

W literaturze przedmiotu można spotkać różne podziały intuicji. Bardzo
powszechnym podziałem jest wyróżnienie intuicji eksperckiej, twórczej i emocjonalnej
(Rys. 2.). O intuicji eksperckiej mówi się wtedy, gdy mózg człowieka szybko
i całościowo rozpoznaje sytuację oraz właściwą na nią reakcję; intuicja twórcza
występuje wówczas, gdy człowiek bardzo długo zmaga się z trudnym, złożonym
i nietypowym problemem; na intuicję emocjonalną wskazuje się w przypadku
natychmiastowego rozpoznania sytuacji, dokonanego przez emocjonalna warstwę
mózgu 20 . Kryterium stanowi tutaj czas w jakim następuje rozpoznanie problemu
a następnie stworzenie rozwiązania. W przypadku działań menadżera intuicja
emocjonalna jest niezwykle przydatna w procesach komunikacji w zespole
pracowniczym, by był jak najbardziej efektywny a także sprzyjał budowaniu więzi
i zaufania. Jeśli zaś chodzi o podejmowanie decyzji związanych z propozycjami
biznesowymi to przydatna okazałaby się intuicja ekspercka. Intuicja twórcza z uwagi
na długi okres generowania rozwiązań nie jest uwzględniana jako przydatna w pracy
kadry zarządzającej. Długi bowiem czas można efektywniej wykorzystać stosując
narzędzia do profesjonalnego podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Sam
proces podejmowania decyzji jest definiowany jako celowy, nielosowy wybór jednego
z co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań określonego problemu 21 (Rys.3.).

20

Por. W. Jędrzejczyk , Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 178,
21
Ibidem, s. 179,
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Przy czym rozwiązania te wykluczają się, tzn. wybór jednego uniemożliwia
zrealizowanie drugiego rozwiązania22.

Rys.3. Uproszczony schemat procesu podejmowania decyzji.

PROBLEM

wybór

Rozwiązanie A

Rozwiązanie B

źródło: opracowanie własne

Upodobania

menadżerów

w

zakresie

podejmowania

decyzji

przedstawili

M. Reeves, C. Love i P. Tillmanns. Przeprowadzili badania na podstawie których
okazało się, że 80 % menadżerów najpierw planuje, a potem za wszelką cenę stara
się plan zrealizować, aż 70 % badanych menadżerów, mając świadomość tempa
i zmienności otoczenia, bardziej ceni sobie dokładność i precyzję decyzji, aniżeli
zdolność ich szybkiego podejmowania. W związku z tym dużo czasu poświęca się na
nieskuteczne planowanie, a nie na szybkie, interaktywne działania, będące
odpowiedzią na zmieniający się rynek. Menadżerowie nadal przywiązują wielką wagę
do kwartalnych lub rocznych sprawozdań, które znacząco wpływają na podejmowane
przez nich próby klasycznego planowania. Aż 90 % respondentów deklaruje, że
dokonuje korekty planów strategicznych na podstawie historycznych danych
pochodzących z poprzednich rocznych raportów. W związku z tym nie kierują się
faktycznymi zjawiskami występującymi w otoczeniu23. Badania te ukazują potrzebę
zwrócenia uwagi w literaturze przedmiotu na istnienie i znaczenie intuicji oraz decyzji
intuicyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obydwa rodzaje działań (analityczne
22

Por. M. Szymczak, Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 36,
Por. W. Jędrzejczyk , Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 179,
23
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i intuicyjne) powinny występować w procesach podejmowania decyzji, wzajemnie się
uzupełniać i wspierać. Menedżerowie w procesach decyzyjnych zdolności intuicyjne
wykorzystują zazwyczaj do : dostrzegania i odkrywania problemów, szybkiego
powielania dobrze wyuczonych wzorców postępowania, dokonywania syntezy
cząstkowych

danych

liczbowych

i/lub

doświadczeń

w zintegrowaną

całość

sprawdzania wyników rzadziej racjonalnej analizy, obejścia racjonalnej analizy
i szybkiego uzyskania zadowalającego rozwiązania24; przy czym poleganie na intuicji
w biznesie nie jest postrzegane przez menedżerów jako dobra praktyka zarządzania.
Dokonując przeglądu poglądów badaczy w literaturze przedmiotu wyłania się
wieloaspektowość pojęcia intuicja co pozwala na właściwe pojmowanie tego
zagadnienia i włączenia go w obszar użyteczności działań menadżerskich.
2. Użyteczność intuicji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Dla wprowadzenia w aspekt zarządzania zasobami ludzkimi autor przytoczy
zakres pojmowania pojęcia zarządzanie przyjęte w niniejszym opracowaniu.
L. Korzeniowski prezentuje podział, stosowany w nauce organizacji i zarządzania,
określający pojęcie kierowanie – jako odnoszące się wyłącznie do ludzi i szersze
pojęcie – zarządzanie, obejmujące także inne, poza kierowaniem, aspekty
prowadzenia firmy; kierowanie cechuje więź osobista między kierownikiem
a współpracownikami, kojarzy się z bezpośrednim kontaktem kierownika z zespołem
lub jego członkami; w większości jednak zarządzanie i kierowanie są terminami
używanymi zamiennie 25 . Ponadto zarządzanie jest oparte na rzetelnej wiedzy,
umiejętnościach, racjonalnych metodach, sprawnych i skutecznych sposobach
i technikach postępowania wynikiem czego są działania profesjonalne26. Zarządzanie
składa się z czterech podstawowych funkcji: planowania i kontrolowania decyzji,
organizowania, przewodzenia (motywowania) oraz kontrolowania27 . Widać więc, że
zarządzanie jest świadomym i celowym procesem ukierunkowanym na określone
działanie zmierzające do osiągnięcia takich a nie innych celów.

24

Por. W. Jędrzejczyk , Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 186,
25
L. Korzeniowski, Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Radom 2011, s. 15,
26
Ibidem, s. 15,
27
R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 8,
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Jest sekwencją różnorodnych funkcji zarządzania, czyli czynności wykonywanych
przez zarządzającego, od których zależą zmiany w zasobach ludzkich, rzeczowych,
finansowych i informacyjnych organizacji; tym wyróżnia się spośród wielu innych form
aktywności człowieka, że prowadzi do osiągania zamierzonych przez menedżera
celów w wyniku spowodowanych przez niego działań innych ludzi 28 . Na wspólny
zatem sukces składa się suma działań wszystkich jednostek pracujących
w organizacji.
L. H. Gulick określa zarządzanie jako dziedzinę wiedzy, gdyż jest przedmiotem
badań usystematyzowanym w wielu teoriach a czasem staje się nauką 29. Wiedza
stanowi źródło z którego osiągnięć i dokonań przedsiębiorstwo w tym menadżerowie
mogą korzystać. Nie należy jednak pomijać aspektu turbulentności otoczenia, w tym
nieustannie rozwijającej się technologii (np. informatycznych). Oprócz jednak
posiadanych zasobów materialnych nieocenionym zasobem jest potencjał każdego
pracownika. Do zadań menadżera należy umiejętne nim zarządzanie. Odpowiednio
ukierunkowany na rozwój potencjał może przynieść przedsiębiorstwu duży wkład
w budowanie konkurencyjności na rynku. W literaturze przedmiotu opisane są różne
koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wąskie ujęcie wywodzące się
z klasycznej szkoły ekonomii traktuje je jako jeden z trzech głównych czynników
produkcji; szerokie ujęcie wynikające z nowoczesnego podejścia do zarządzania
(teoria kapitału ludzkiego, koncepcja potencjału intelektualnego, zasoby ludzkie)
traktuje

ZZL

jako

zasoby

o

znaczeniu

strategicznym

i

kluczowym

dla

przedsiębiorstwa, obejmuje takie funkcje i procesy jak: planowanie zasobów
kadrowych, dobór i selekcję pracowników, szkolenie

i ich rozwój, motywowanie,

wynagradzanie, ocenianie, komunikowanie się i przywództwo; ZZL rozpatruje się
w kategorii umiejętności miękkich 30 . W dalszej części podrozdziału niniejszego
opracowania zostanie uwzględniony aspekt selekcji oraz rozwoju pracowników
w odniesieniu do intuicji.

28

Por. L. Korzeniowski, Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Radom 2011, s. 13,
Ibidem, s. 19,
30
Por. W. Jędrzejczyk , Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 60,
29
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Ryc.4. Obszary ZZl

planowanie
zasobów
kadrowych

dobór i
selekcja

przywództwo

pracowników

ZZL

szkolenie i
rozwój
pracowników

Komunikowanie się

motywowanie
wynagradzanie

ocenianie

źródło: opracowanie własne

Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest dobór takich pracowników, którzy
najlepiej będą realizować plany przedsiębiorstwa. Organizacja ze swej strony
stwarza pracownikom takie warunki pracy, które gwarantują maksymalny rozwój ich
zdolności i umiejętności. Rekrutacja ma na celu nie tylko utrzymanie odpowiedniej
liczby zatrudnionych, lecz przede także selekcję osób, których charakter i osobowość
doskonale podkreśla image firmy i odpowiada jej tradycji. Jak wyraził to Keep (1989)
celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do zatrudnienia jest
uzyskanie odpowiedniego materiału w postaci personelu posiadającego właściwy
zestaw umiejętności i kwalifikacji oraz gotowego do dalszego szkolenia; zarządzanie
zasobami ludzkimi główny nacisk kładzie na doborze takich ludzi, których mentalność
i zachowanie aprobowane jest przez kierownictwo i uznawane za czynnik
prowadzący firmę do sukcesu

31

. Odpowiedzialność za decyzje dotyczące

zatrudnienia konkretnych osób spoczywają w większości sytuacji na osoby
zarządzające. Zdaniem L. Armstronga osoby kierujące polityką zatrudnienia na
etapie planowania muszą odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania:
-Jakich ludzi potrzebujemy, by firma odniosła sukces i utrzymała swą silna pozycję?
-Co możemy zrobić, by takich ludzi zdobyć, wyszkolić i zatrzymać przy sobie?32.
Pierwsze pytanie odnosi się do konkretnych stanowisk na jakie organizacja
rekrutuje i powiązane z nimi cechy osobowości oraz rodzaj posiadanego
31

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 165-165,
32
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 165,
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wykształcenia i doświadczenia. Organizacja może skorzystać z już istniejących profili
kompetencyjnych poszerzając je o te, które odpowiadają specyfice obszaru
gospodarczego jakim się zajmuje. Następnym etapem jest przeprowadzenie selekcji
i zrekrutowanie odpowiednich osób. Na tym poziomie wymagane jest podjęcie
decyzji.

Szczególnie

jeśli

chodzi

o

metodę

rekrutacji

jaką

jest

rozmowa

kwalifikacyjna. Autorzy wskazują na zawodność jej stosowania. Niska skuteczność
rozmowy kwalifikacyjnej, jako metody przewidywania przyszłych wyników pracy
kandydata wynika z ogólnie słabego poziomu przeprowadzania tych rozmów (…),
nieodpowiedniej analizy wymagań stawianych kandydatom – albo wręcz jej braku –
(…) podstawą wszechstronnej rozmowy kwalifikacyjnej powinna być analiza
wymagań, dzięki której zostanie precyzyjnie określony zakres koniecznej w pracy
wiedzy, doświadczenia i umiejętności; zadawane kandydatom pytania mają na celu
uzyskanie i weryfikację posiadanych już o nim informacji pod kątem konkretnych
oczekiwań firmy; odpowiedzi powinny być oceniane według specjalnie do tego celu
przygotowanej skali; behawioryści utrzymują, że kandydatom należy także zadawać
pytania, które ocenią ich zachowanie w sytuacjach uznanych za krytyczne oraz
w warunkach wzmożonego stresu 33 . Przytoczona tutaj metoda behawiorystów nie
jest do końca przekonująca ze względu na sztuczność warunków w jakich zostają
sprawdzani potencjalni pracownicy. Jako przykład może posłużyć Toyota, gdzie
kandydaci, którzy spełniają minimalne wymagania pod względem wykształcenia
i doświadczenia zawodowego, są zapraszani do zakładu na trudny dwudniowy
egzamin, zwany w firmie dniem pracy. W ciągu tego dnia kandydaci symulują pracę
w różnych warunkach, spotykają się z zatrudnionymi pracownikami i przechodzą
szczegółowe sprawdziany‖ 34 . Poza tym stworzenie stresującej atmosfery przy
rozmowie kwalifikacyjnej może przyczynić się do wyrobienia u kandydata
negatywnego wrażenia o organizacji. Będzie kojarzył sytuację stresową z daną
organizacją. Nie należy także zapominać o skłonnościach natury ludzkiej do
popełniania błędów przy ocenie innych przy pierwszym spotkaniu. Pierwsze wrażenie
bywa często mylne i może w znaczący sposób zaważyć na decyzji o wyborze
kandydata. Taki rodzaj decyzji może być utożsamiany z intuicją.
Psycholog społeczny R. Nisbett zaobserwował zjawisko któremu nadał nazwę
złudzenie rozmowy kwalifikacyjnej; ludzie, zdaniem R. Nisbett’a czują się pewni
33
34

Ibidem, s. 178.
R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 454,
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własnej zdolności prognozowania wyników pracy w dłuższej perspektywie na
podstawie luźnego, powierzchownego wywiadu; prognozy te w rzeczywistości są
bardzo nietrafne 35 . Autor podaje również źródła powstawania zjawiska złudzenia
rozmowy kwalifikacyjnej, w tym podstawowy błąd atrybucji: założenie, że ludzie są
tacy, jacy wydają się w danej sytuacji 36 . Innymi uwarunkowaniami są: zasada
pierwszego wrażenia mogąca stać się samospełniającą się przepowiednią czy
prowokowanie u innych tego co zostało dostrzeżone. Wszystkie te uwarunkowania
psychologiczne autor nazywa błędami intuicyjnymi mającymi wpływ na dokonanie
niewłaściwych decyzji.
Mniejsze zagrożenie wystąpienia błędnych decyzji intuicyjnych może wystąpić
w rozmowach kwalifikacyjnych, które są ustrukturowane (poprzedzone analizą
stanowiska,

wcześniej

ułożonymi

pytaniami

oraz

szkoleniami

w

zakresie

przeprowadzenia rozmów) 37 . Interesującym rozwiązaniem jest metoda ośrodków
ocen. Polega na dwu lub trzydniowym szkoleniu podczas którego stwarza się
sytuacje symulujące faktyczne elementy pracy na stanowisku, np. kierowniczym 38.
Intuicję, podobnie jak i inne procesy myślowe można pobudzać i rozwijać. Służą
do tego określone metody i techniki . L. Robinson określa osiem sposobów
wzmacniania intuicji:
1. wsłuchiwać się w podpowiedzi intuicji,
2. zwracać uwagę na sygnały, które powiązane są z intuicją, np. reakcje, ciała
odczucia, myśli,
3. kierować często i z rozmysłem pytania do intuicji, próbować na nie intuicyjnie
odpowiadać,
4. korzystać

z intuicyjnych rozwiązań, zaczynając od zagadnień obarczonych

niewielkim ryzykiem,
5. odwoływać się do intuicji w sytuacjach problemowych, które są trudne do
wyjaśnienia i zrozumienia, cierpliwie czekać na rozwiązanie intuicyjne,
6. realizować zdania etapami, ryzyko decyzyjne związane z poszczególnymi etapami
będzie znacznie mniejsze, niż ryzyko związane z całym zdaniem,

35

D. Myers, Intuicja, jej siła i słabość, Wydawnictwo Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004, s. 309,
Ibidem, s. 313,
37
Ibidem, s. 321,
38
Por. R. Griffin,, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 455,
36
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7. zapisywać podpowiedzi intuicji oraz towarzyszące odczucia w przypadku trudnych
decyzji, co jakiś czas prowadzić analizy sporządzonych notatek, aby sprawdzać,
jakie decyzje podjęte zostały przy pomocy intuicji i jakie były ich skutki,
8. analizować racjonalne przesłanki decyzji, związane z rozpatrywaną sytuacją
problemową39.
W świadomym zarządzaniu nie można pomijać aspektów wchodzących w jego
skład,

zwłaszcza

decyzji

związanych

z

zarządzaniem

zasobami

ludzkimi.

Świadomość istniejącego potencjału w postaci intuicji wzbogaca i poszerza zakres
oddziaływań kadry zarządzającej.

Podsumowanie
Decyzje intuicyjne mogą być w efektywny sposób wprowadzane w proces
decyzyjny przedsiębiorstwa. Cały proces musi jednak przebiegać świadomie
i z uwzględnieniem wszystkich możliwych aspektów minimalizujących ryzyko.
W przypadku rozmów kwalifikacyjnych jest to wymóg ustrukturyzowania. Decyzje
intuicyjne uzupełniają te o podłożu analitycznym i w pełni racjonalnym. Intuicja jako
zdolność posiadana przez każdego człowieka może być rozwijana. Nowym obszar
badawczy stanowi udział decyzji intuicyjnych w poszczególnych aspektach
zarządzania zasobami ludzkimi, tj. w planowaniu zasobów kadrowych, doborze
i selekcji pracowników, szkoleniu i rozwoju, motywowaniu, wynagradzaniu, ocenianiu,
komunikowaniu się i przywództwie.
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Anna Michalik40

KOMPETENCJE TWÓRCZE W ORGANIZACJI
Streszczenie: Twórcza organizacja jest organizacją skupiającą w sobie kadrę pracowniczą
nastawioną na kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Zasobem jaki wyróżnia jedną
organizację od drugiej jest potencjał kapitału ludzkiego a tym samym tego co każda jednostka
pracująca w organizacji posiada. Jedną z tych cech jest twórczość i zastosowanie jej w proponowaniu
kreatywnych rozwiązań co może przyczynić się do powstania wszelkiego rodzaju innowacji. Ważną
rolę stanowi tutaj aktywna, twórcza postawa zarówno kadry zarządzającej w tym menadżerów jak
i poszczególnych pracowników.
Słowa kluczowe: kompetencje, kompetencje twórcze.

Wprowadzenie
Obszarem zainteresowań opracowania jest pojęcie twórczości jako zasobu
mającego istotny wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. To cecha jaką posiada
każdy człowiek. Jednak nie każdy uwzględnia jej znaczenie i użyteczność.
W literaturze przedmiotu używano zamiennie jako synonimy pojęć twórczość,
kreatywność, innowacja. Autor opracowania uznał za stosowne za A. Sokół dokonać
rozróżnienia między tymi pojęciami. Nie wystarczy samo pozyskanie twórczych osób.
Należy odpowiednio motywować do działań twórczych czemu sprzyja odpowiednia
atmosfera i system motywacyjny. Organizacja nastawiona na wprowadzanie
innowacji w oferowanych produktach czy usługach powinna być otwarta na
stworzenie warunków do mogących się ujawnić kreatywnych rozwiązań co jest
skutkiem uruchomienia twórczego myślenia w jednostce.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznego zastosowania
twórczych zdolności tkwiących w jednostce na użytek przedsiębiorstwa oraz
pokazanie wpływu jaki postawa wobec twórczości kadry zarządzającej ma na resztę
pracowników.
1.Kompetencje twórcze
Obecnie przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają potencjał jednostki, który
w dużej mierze przyczynia się do zwiększania efektywności a tym samym zysków.
Materialne zasoby są bowiem dostępne dla wszystkich na rynku konkurencji
natomiast indywidualna osobowość pracownika jest czymś niepowtarzalnym.
40
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Ponadto nieustannie podlega wzrostowi dzięki umiejętnemu ukierunkowanemu
udziałowi w różnorodnych szkoleniach czy warsztatach. Można to odnieść do
posiadanego kapitału intelektualnego organizacji. Definiowany jest on jako wszelkie
zasoby o charakterze niematerialnym (w szczególności zasoby wiedzy oraz
umiejętności zarządzania tymi zasobami), które dają organizacji możliwość osiągania
przewagi konkurencyjnej na rynku i przyczyniają się do generowania zysków
finansowych41. Jest to stosunkowo nowa kategoria gdyż ukształtowana została pod
koniec XX wieku. Posiadanie wśród pracowników kapitału intelektualnego w postaci
kompetencji twórczych może w dużej mierze przyczynić się do wypracowania
większego poziomu innowacyjności wprowadzanych produktów i usług a tym samym
zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa. Kompetencje twórcze stanowią jedną
z wielu

cech

istotnych

w wymaganych

profilach

kompetencyjnych.

Same

kompetencje określane są jako zdolności wykorzystywania wiedzy, doświadczenia
i umiejętności w celu efektywnego pełnienia ról menedżerskich42. Definicja ta jest
ograniczona tylko do osoby menadżera, który posiada znacznie bogatszy obszar
zarządczy w organizacji jednak istotne jest także zwrócenie uwagi na kompetencje
w odniesieniu do pracowników całej organizacji. I tak kompetencje to wszystkie
cechy pracowników (wiedza, umiejętności, doświadczenia, zdolności, ambicje,
wyznawane

wartości,

style

działania),

których

posiadanie,

rozwijanie

i wykorzystywanie przez pracowników umożliwia realizację strategii firmy, w której są
zatrudnieni 43 . Jak widać obszar znaczeniowy kompetencji jest bardzo rozległy.
Wreszcie kompetencje to wszystkie cechy pracownika, których posiadanie oraz
umiejętne wykorzystanie, przyczyniają się do skutecznej i sprawnej realizacji celów
przedsiębiorstwa44. Autorzy zgodnie zwracają uwagę na przydatność kompetencji do
celów i strategii przedsiębiorstwa. Kompetencje twórcze są bardzo wyraźnym
przykładem zastosowania konkretnych działań wynikających z myślenia twórczego
(kreatywnych rozwiązań) do stworzenia innowacyjnych produktów lub usług co
przekłada się na realizację celu osiągnięcia konkurencyjności na rynku. Słownik

41

W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 78,
42
M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie
z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 20,
43
A. Szczęsna, T. Rostkowski , Zarządzanie kompetencjami, [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami
ludzkimi, pod red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004, s. 41,
44
W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,
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PWN odnosi kompetencje do zakresu uprawnień, pełnomocnictw, zakres czyjejś
wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności; wymienia kompetencje służbowe
i zawodowe

45

. W literaturze przedmiotu spotyka się różnorodne podziały

kompetencji. Są kompetencje indywidualne (kadry kierowniczej, pracowników
i współpracowników) i kompetencje w wymiarze organizacyjnym/organizacji jako
systemu;

kompetencje

zawodowe/

twarde

(definiowane

w

odniesieniu

do

konkretnego stanowiska pracy) i kompetencje personalne/ miękkie (dotyczą
zachowań wynikających z określonych cech osobowościowych); kompetencje
uniwersalne (wspólne dla ogółu podmiotów) i specyficzne (odmienne, wynikają ze
specyfiki organizacji); występują również kompetencje jednostkowe 46 . Twórczość
jako kompetencja może być klasyfikowana w odniesieniu do konkretnego profilu
przedsiębiorstwa. Wyjaśniona została definicja kompetencji pora zatem na pojęcie
twórczości. Etymologia pochodzenia wyrazu twórczość wywodzi się od łacińskiego
terminu creare, a jego odpowiednikami są słowa pochodzące z języka angielskiego
(creative – twórczy, kreator-twórca, creative power – twórczość); w języku polskim
termin twórczość został wprowadzony po raz pierwszy do polskiej pedagogiki
społecznej przez Korniłowicza w 1939 roku47. Trzy główne fazy rozwoju twórczości
to: negatywizm (schyłek starożytności do XVII wieku, twórczość była jedynie
przypisana Bogu), elitaryzm (wiek XIX, w której za twórców uznawano jedynie ludzi
wybitnie uzdolnionych, słowo twórca jest synonimem słowa artysta), egalitaryzm
(kreatywność to aktywność umysłowa, która dotyczy wszystkich ludzi)48. Założenie,
że każdy człowiek ma w sobie potencjał twórczy stawia wszystkim równe szanse.
Decydujące znaczenie można jednak przypisać postawie jaką jednostka prezentuje
do tej cechy osobowości. Może bowiem okazać się, że twórczość w życiu
zawodowym nie ma dla niej większego znaczenia. W organizacji nastawionej na
działania twórcze taka postawa stałaby w sprzeczności. Słownik PWN definiuje
twórczość jako tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki 49 . W literaturze istnieje
bardzo wiele definicji twórczości. Wspólną cechą twórczości w definicjach jest
pogląd, że twórczość występuje u każdego człowieka. Bardzo szczegółowe
45

Por. M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, A-K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 916,
46
Por. W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 88-91,
47
Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s.37,
48
Por. Ibidem, s. 36,
49
Por. M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 518,
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opracowanie definicji twórczości przedstawił E. Hurlock. Twórczość jego zdaniem to
zdolność do wszelkiego rodzaju kompozycji, wytworów, pomysłów, które są
w zasadzie nowe lub nowatorskie i nie były znane osobie wytwarzającej; może to być
aktywność wyobraźni lub myślowa synteza, których produkt nie jest tylko
podsumowaniem.; może ona obejmować tworzenie nowych modeli i łączenie
informacji pochodzących

z poprzednich doświadczeń oraz przeniesienie dawnych

relacji do nowych sytuacji

i wprowadzenie do nich pewnych zmiennych;

twórczość musi być celowa lub ukierunkowana na cel (…) chociaż nie musi mieć
bezpośredniego zastosowania, albo też być doskonałym lub wykończonym
wytworem; może także przybierać formę wytworu artystycznego, literackiego lub
naukowego, albo mieć charakter proceduralny lub metodologiczny 50 . Jak widać
twórczość jest bardzo szerokim pojęciem, które posiada wyraźne odniesienie do
sfery produktywności w organizacji, tj. nowatorskie pomysły mogące łączyć w sobie
kilka elementów ukierunkowane na spełnienie określonego celu. Ponadto według
A. Sokół twórczość to nowość, która jest elementem koniecznym, by mówić
o twórczości, ale nie jest elementem wystarczającym oraz zdaniem M. Brzezińskiego
różnorodność myślenia – myślenie zbieżne pomagające analizować różne aspekty
działania, by móc zainicjować proces zmian, pojawia się na samym początku
procesu twórczego, myślenie rozbieżne to etap poszukiwania rozwiązań, myślenie
weryfikujące to takie, które pozwala wycofać się i nabrać dystansu do problemu
i racjonalnie go ocenić51.
Badania przeprowadzone przez B. Slavich w 2011 roku dotyczące analizy 94
definicji twórczości wykazały, że to pojęcie można ująć aż w sześć głównych
kategorii. Te kategorie to (wraz z ich procentowym udziałem w definicjach): twórcze
działanie

20

%

(produkcja

twórcza,

rozwój,

wytwarzanie,

materializacja,

improwizacja, osiągnięcie), zaangażowanie poniżej 5 % (całkowite), oddziaływanie
poniżej 5 % (komunikacja, proces socjologiczny, współpraca, płynność, wspólna
praca), modyfikowanie 5 % (transformacja, zmiana), rezultat/wynik ok. 40 %
(nowość,

oryginalność,

użyteczność,

publiczne

uznanie,

trafność)

lub

kompozycja/synteza ok. 35 % (myśl, wyobraźnia, wiedza, rozwiązywanie problemów,
poprawa, odkrycie, intuicja, wynalazek, konceptualizacji) 52 . Jak widać większość
definicji zawiera w sobie aspekt użytkowy a także końcowy myślenia twórczego, czyli
50

Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s.40-41,
Por. ibidem, s. 41-41,
52
Por. Ibidem, s. 48-49,
51
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nowość, oryginalność, użyteczność a więc cechy jakimi produkty czy usługi finalne
charakteryzują się. Nieznacznie mniej wymienianym aspektem jest kompozycja/
synteza wskazująca na odpowiedź w momencie zaistnienia określonego bodźca
(sytuacji problemowej).
Przy czym należy zdaniem A. Sokół odróżnić pojęcia twórczość, kreatywność
i innowacyjność. To pierwsze jest najszersze, określa cechę jak i cały proces
twórczy. O kreatywności mówi się po wystąpieniu konkretnego działania, np.
zaproponowaniu

pomysłu,

natomiast

innowacyjność

określa

cechę

wytworu

(produktu cz też usługi) jako etapu finalnego procesu twórczego. Wszystkie te
pojęcia są ze sobą ściśle powiązane, bez myślenia i postawy twórczej niemożliwe
byłoby zachowanie kreatywne i wynik końcowy jakim jest innowacja.
Sposoby twórczego myślenia wynikają z kilku założeń:
-twórczość jest poznawalna i sterowalna,
-twórczość jest zjawiskiem powszechnym i naturalnym – myślenie twórcze jest
dostępne praktycznie każdemu człowiekowi i może się przejawiać w dowolnej
dziedzinie aktywności,
-twórczość jest aktywnością podlegającą zahamowaniom – oprócz przeszkód czysto
intelektualnych

np. sztywność myślenia

wymienia

się

kilka

o

charakterze

emocjonalnym jak lęk, blokady społeczno-kulturowe, tradycja,
-twórczość ma charakter antynomiczny i paradoksalny – skuteczny system technik
twórczego rozwiązywania problemów powinien uwzględniać działania antynomiczne,
np. swobodny a ukierunkowany, intuicyjny a racjonalny, otwarty a zamknięty;
myślenie także powinno wykorzystywać efekt paradoksu (wewnętrznej sprzeczności)
typu równocześnie gorący i zimny, równocześnie mocny i lekki - taki sposób myślenia
może inspirować w procesie grupowego rozwiązywania problemów, łamie on bowiem
nawyki myślenia jednowymiarowego 53 . Wymienione wyżej sposoby twórczego
myślenia powinny być znane menadżerom motywującym pracowników do tego
rodzaju działań. Pozwala to na świadome i celowe zarządzanie twórczością
w organizacji. Ponadto powinien umieć stwierdzić na ile dany pomysł posiada
znamiona twórczości. E. Nęcka wyróżnił trzy kryteria oceny twórczości pomysłu:
1.cechy wytworu, tj. trafność, oryginalność, niezwykłość, konieczność powstania,
wartość estetyczną,
53

Por. G. Łasiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 27-29,
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2.reakcja psychiczna odbiorcy: skuteczne zdziwienie, początkowa nieufność, efekt
powtórnej oceny (podobają się coraz mniej w miarę poznania), efekt psychologiczny
(wskazanie nigdy bym na to nie wpadł), efekt komplementarny (reakcja na jego
miejscu tak właśnie bym zrobił);
3. cechy procesu myślenia: ruchliwość (poszukiwanie różnorodności i różnorodność
oczekiwań), syntezowanie (łączenie w sensowną całość idei i faktów, które mogą być
bardzo odległe od siebie oraz niespójne), aktywny stosunek do zadania (umiejętność
sytuacyjna zmiany celu swojego działania i podjęcia innego problemu w stosunku do
wcześniej rozwiązywanego), przełamanie bloku mentalnego (wymaga oderwania się
od sztywnych, milczących założeń, pewników przyjmowanych w ocenie sytuacji
i możliwościach rozwiązywania problemu), działanie w sytuacji niedoboru środków
(umiejętność działania w sytuacji ograniczonych środków i warunków)54.
Ocena taka musi być oparta o bardzo dobrą znajomość rynku w tym szczególnie
konkurencji. Może się bowiem okazać, że nowatorski pomysł jest już realizowany
przez inne przedsiębiorstwo. Pomysły bowiem powinny wychodzić naprzeciw
zmianom

jakie

niesie

za

sobą

turbulentność

otoczenia

w

tym

nowości

technologiczne. Autorzy podają różnorodne podziały twórczości. Jednym z nich jest
podział poniżej na:
-twórczość naukową: ukierunkowanie na poznanie obiektywnej rzeczywistości, ideą
naczelną jest zbudowanie systemu wiedzy, rodzajem wytworu sformułowanie
twierdzeń naukowych, celem bezpośrednim poznanie przyrody, dominującym
nośnikiem informacji opis słowny wzbogacony wzorem, symbolem, rysunkiem,
tworzywo myślące, dominujące są kategorie wyobrażeniowo-pojęciowe, prawa,
teorie, hipotezy, rygory myślowe - to ścisłość zależna od problematyki badawczej,
skala swobody twórczego działania to odkrywanie ograniczone aktualnym poziomem
wiedzy i środków,
-twórczość techniczną: produkcja przedmiotów o wartości użytkowej, doskonalenie
warunków bytu człowieka, opracowanie konstrukcji przedmiotu materiałowego,
opracowanie najkorzystniejszej formy użytkowej, rysunek techniczny wzbogacony
opisem słownym, symbolem, wzorem; pojęcia techniczne, wyobrażenia techniczne;
matematyczna dokładność konstruowania ograniczona poziomem praw przyrody,
stanem technologii i możliwości realizacji w praktyce,

54

Por. Ibidem, s. 25-27,
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-twórczość gospodarczą/ekonomiczną,

produkcja nowych procesów , produktów

i usług, udoskonalenie procesów i modeli ekonomicznych unowocześnianie
produktów, opracowanie modeli biznesowych, nowych produktów, poznanie
zmieniających się procesów ekonomicznych, opis słowny modelowy wzbogacony
wzorem/ symbolem/ rysunkiem, kategorie wyobrażeniowo-pojęciowe/ ekonomiczne,
ścisłość procesów ekonomicznych, odkrywanie ograniczone aktualnym poziomem
wiedzy i środków,
-twórczość artystyczną55 .
Ostatnia została świadomie ominięta z uwagi na brak ścisłego związku z obszarem
zainteresowania niniejszego opracowania. Twórczość naukowa może stanowić
przydatne podstawy teoretyczne dla prawidłowego funkcjonowania danej organizacji.
Twórczość ekonomiczna będzie niezwykle przydatna w zakładach przemysłowych
nastawionych

na

konstruowanie

specjalistycznych

urządzeń.

Twórczość

gospodarcza/ekonomiczna z pewnością znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach
oferujących produkty i usługi pierwszej potrzeby.
Występuje w literaturze przedmiotu pogląd, że podczas tworzenia zaangażowana
jest cała osobowość człowieka przejawiająca się w postawie twórczej. Cechy
osobowości twórcy wyróżnili S. L. Popek oraz I. Czaja-Chudyba:
- właściwości poznawcze, m.in. wysoki poziom uzdolnień do percepcji otaczającego
świata, wrażliwość zmysłów na bodźce, bogata wyobraźnia, niebywała intuicja,
łatwość w przyswajaniu treści;
- właściwości emocjonalne, m.in. wrażliwość emocjonalna, radość z samorealizacji,
spontaniczna ekspresja, fascynacja problemem i możliwościami jego rozwiązania;
- właściwości wolicjonalno-motywacyjne, konstruktywny nonkonformizm, m.in. siła
woli i upór w realizacji celu, elastyczność adaptacyjna, bardzo silna motywacja
poznawcza i działaniowa, pasja i zapał do pracy;
- specyficzne właściwości charakterologiczne, w tym wysokie aspiracje twórcze;
- specyficzne przystosowanie społeczne - słabsze przystosowanie bezpośrednie
a dobre przystosowanie pośrednie (poprzez swoje wytwory);
S. Łuczak proponuje ponadto: szczególny sposób postrzegania świata (konkretne
zjawiska ze szczegółami), otwartość umysłu i tolerancja dla dwuznaczności,
niezależność i odwaga, spontaniczność i ekspresyjność, brak obaw przed
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Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s.54-56,
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nieznanym, zdolność koncentracji i fascynacja zadaniem, życzliwe poczucie humoru,
zdolność do integrowania przeciwieństw56.
Cechy te mogą zostać ujawnione w konkretnych sytuacjach w środowisku pracy,
np. podczas zaistnienia sytuacji problemowej gdy pracownik zauważy taką sytuację
(właściwość

poznawcza),

ujawni

ją

przeprowadzając

rozmowę

z

osobami

zainteresowanymi (właściwość emocjonalna czy tez tzw. inteligencja emocjonalna),
oraz wykazując upór i zaangażowanie w rozwiązanie problemu.
Oczywiście poznanie cech twórczych jest możliwe we wcześniejszym etapie niż
sytuacja wykonywania pracy , np. podczas rekrutacji. Można zastosować wówczas
dostępne narzędzia służące do pomiaru twórczych osobowości. Są to m.in. metody
oparte na testach (skalach) wykonaniowych, testy myślenia dywergencyjnego,
inwentarze osobowości, baterie postaw i zainteresowań, inwentarze biograficzne,
nominacje rówieśników, nominacje nauczycieli, wybitność, samoopis aktywności
twórczej i osiągnięć. W sytuacji braku wystarczającego czasu na zastosowanie
specjalistycznych narzędzi lub gdy twórczość nie jest cechą wiodącą w pożądanym
zbiorze cech przyszłego kandydata można pozostać przy zadaniu kilku pytań
podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzających rozwinięcie i świadomość tej cechy
u rekrutowanego. Przykładowymi pytaniami mogą być:
- Czy uważa się Pani/Pan za osobę twórczą? Jeśli tak to proszę podać przykład
twórczego działania z własnego doświadczenia zawodowego. Czy chciałby Pani/Pan
rozwijać tę cechę u siebie?
-Czy uważa Pani/Pan, że twórczość jest przydatna na stanowisku pracy o jaki się
Pani/Pan ubiega? Jeśli tak to dlaczego?
Zastosowanie twórczości pracowników w działalności przedsiębiorstwa niesie ze
sobą uwzględnianie etapów twórczych. Etapy te dzielą się na:
1.etap przygotowania, np. forma kształcenia lub szkolenia, mogą służyć także
wcześniej zdobyte doświadczenia;
2.etap dojrzewania - wiedza i pomysły zdobyte w poprzedniej fazie, które dojrzewają
i rozwijają się;
3.etap olśnienia – przełom w którym osoba w nowy sposób rozumie problem
i sytuację, ważna rolę odgrywają uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne;
4. etap weryfikacji – ustalenie prawdziwości czy wiarygodności57.
56
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Por. Ibidem, s. 74-79,
Por. ibidem, s. 88,
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Etapy twórcze powinny być znane osobie zarządzającej czy tez kadrze
menadżerskiej gdyż na nich opierają się metody i techniki stosowane dla twórczego
rozwiązywania sytuacji problemowych, np. metoda burzy mózgów.
3. Budowanie twórczego zespołu w organizacji
W poprzednim rozdziale zostały omówione podstawowe pojęcia jak twórczość,
kompetencje, osobowość twórcza. W niniejszym rozdziale opracowania zostanie
szczegółowiej opisane znaczenie twórczego pracownika we funkcjonowaniu całego
zespołu w organizacji. Rozumienie pojęcia pracownik odnosi się do wszystkich
jednostek zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Słownik PWN definiuje
pracownika jako osobę pracującą, zatrudnioną w jakimś zakładzie pracy, wykonującą
płatną pracę fizyczną lub umysłową58. Dla zrozumienia specyfiki działania twórczości
i jej wpływu na jednostki dokonano podziału na pracowników kadry zarządzającej czy
też menadżerów oraz pracowników podległych im. Inaczej rzecz ujmując
w organizacjach, których działalność ukierunkowana jest na rozwój twórczości,
można wyróżnić pracowników twórczych (osoby, które w znaczący sposób wpływają
na

generowanie, przetwarzanie

i wykorzystywanie

twórczości na poziomie

jednostkowym, zespołowym i organizacyjnym) oraz pracowników zajmujących się
zarządzaniem twórczością (menedżerowie – przedsiębiorcy twórczy zorientowani na
rozwój twórczości, których zadaniem jest zarządzanie zasobami przez określanie
celów działań, koordynację zespołów oraz identyfikację oczekiwań interesariuszy) 59.
Bez twórczego menadżera trudno o twórczych pracowników gdyż stanowi on swego
rodzaju przykład, swoją postawą wspiera i motywuje do myślenia twórczego.
Zapewnia to odpowiednią atmosferę sprzyjającą twórczości.
Każdy pracownik organizacji, który posiada, wykorzystuje i tworzy nowe idee,
produkty czy usługi o charakterze twórczym, nazywa się twórczym pracownikiem;
dzięki nim organizacje tworzą innowacje a więc twórczość pracowników jest
wartością strategiczną i operacyjną (sprawne rozwiązywanie problemów) dla
organizacji, zasób ten w swoim charakterze i indywidualnym wymiarze jest kluczową
kompetencją, ponieważ efektywne jej wykorzystanie zwiększa postrzeganą wartość
58

Por. M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, L-P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 866,
59
Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s.193,
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dla klienta, dostarczając mu istotnych korzyści 60 . Oprócz twórczych właściwości
pracownik posiada określone kluczowe dla strategii organizacji kompetencje, np.
wiedza, motywacja, doświadczenie. Twórczość korzysta z tych zasobów dlatego też
pozostają ze sobą w ścisłej zależności.
Należy także pamiętać, że nie od wszystkich pracowników wymaga się twórczości,
P. F. Drucker twierdził, że nie należy stawiać celów innowacyjnych przed ludźmi
odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu, eksploatację i optymalizację istniejących
procesów; działania innowacyjne, które odciągają firmę od działań bieżących, rzadko
kończą się sukcesem61. Z uwagi na taki podział stanowisk wymagających działań
twórczych i takich które nie wymagają tego typu działań stosownym wydaje się
tworzenie zespołów twórczych. W pracy zbiorowej pod red. A. Potockiego
Zachowania organizacyjne wymienia się takie zalety pracy organizacyjnej, jak: efekt
synergii (zespół jest niewyczerpalnym źródłem idei), występowanie w zespole
rozsądnej krytyki, pełnienie przez zespół roli bodźca społecznego działania,
wspieranie twórczego entuzjazmu, wyższa siła psychiczna istniejąca w zespole, która
wyzwala inwencje i inicjatywy 62 . D. Miller wskazuje główne obszary na których
koncentruje się stworzenie dobrze funkcjonującego zespołu. Są to:
-zaangażowanie i nastawienie jednostki (idealną sytuacją jest gdy jednostka w pełni
angażuje własny potencjał i przejawia pozytywne nastawienie do pracy),
-relacje w zespole (uczestnicy zespołu powinni komunikować się w celu wymiany
wspólnych opinii i wiedzy dla zwiększania efektywności całej organizacji),
-przywództwo w zespole (istnieje potrzeba istnienia w zespole przywódcy, który
potrafi zmobilizować i poprowadzić innych za sobą),
-zebrania w zespołach (postawa aktywnego zaangażowania podczas zebrań oraz
uczestniczenia w nich, rodzaj formułowanych celów służących ukierunkowaniu
i skoncentrowaniu myśli)63.
Bardzo ważna rolę spełnia wspomniany już lider/przywódca zespołu twórczego,
musi on przede wszystkim:
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Por. Ibidem, s. 190-191,
Por. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 60,
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Por. A. Kijewska (red.), Pracownicy kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo politechniki Śląskiej,
Gliwice 2009, s. 64-65,
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Por. D. Miller, Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 37-146,
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-inspirować i formułować nowe propozycje, pobudzać nowe zainteresowania,
wspierać i pomagać (szczególnie w trudnych momentach), wzniecać entuzjazm,
wskazywać drogi rozwoju, edukować na rzecz niezależności (podkreślanie że to my
osiągamy sukces), koordynować pracę na zaspokajanie potrzeb jutra 64 . Oprócz
oddziaływania na cały zespół menadżer może równie skutecznie wpłynąć na
pojedyncza jednostkę. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła wskazać zasady,
dzięki którym można wpływać na twórczość jednostki w organizacji:
-stworzyć warunki, by pracownik mógł przedstawić swoje poglądy i wizje na temat
zadania, które ma wykonać;
-stworzyć właściwą atmosferę w pracy i poczucie bezpieczeństwa pracownikowi;
-wzbogacić twórcze otoczenie organizacji i pracownika – pozwolić na różnorodność;
-zidentyfikować twórczych pracowników;
-wprowadzić zmiany, unikać rutynizacji pracy;
-przekraczać ograniczenia i granice, by pozwalać się rozwijać nowym pomysłom;
-rozwijać wiedzę i doświadczenia pracowników;
-analizować różne pomysły, np. burza mózgów;
-prowadzić szkolenia i treningi dotyczące rozwoju twórczości , można także korzystać
z bogatej oferty szkoleń dotyczących twórczości oferowanych na rynku, osoba
zarządzająca po odbyciu takiego treningu może zacząć prowadzić je wewnątrz
organizacji;
-zachęcać do proponowania nowych rozwiązań;
-wskazywać błędy lub niedociągnięcia i możliwości wprowadzenia usprawnień;
-wprowadzić odpowiednią komunikację, która ułatwia pracownikowi dotarcie
z nowymi pomysłami do liderów;
-wzmocnić status osoby twórczej (stosować pochwały, nagrody);
-osoby twórcze bronić przed atakami innych;
-pozostawić czasem osoby twórcze w stanie inkubacji (spoczynku);
-tolerować porażki;
-wykorzystywać różne rodzaje stymulacji;
-stosować szybką ocenę i wykorzystanie wyników65.
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Por. A. Kijewska (red.), Pracownicy kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo politechniki Śląskiej,
Gliwice 2009, s. 65,
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Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s.202,
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Odpowiedzią pracowników na twórcza stymulację menadżera są konkretne
zachowania przejawiające myślenie twórcze. Według L. Wełyczko zachowania
pracownika twórczego są następujące:
-zarabia na życie myśleniem, jego narzędziem pracy jest umysł,
-rozwiązuje problemy,
-analizuje i spełnia wymagania klientów,
-podejmuje decyzję,
-współpracuje i komunikuje się z innymi pracownikami66.
Warto budować zespół pracowniczy, który stosuje metody twórcze w sytuacjach
problemowych a także posługuje się twórczością w codziennym wykonywaniu
własnych obowiązków. Oprócz zawartych wcześniej w niniejszym opracowaniu
korzyści dla organizacji wynikających z twórczości pracowników na uwagę zasługują
również:
-generowanie wartości dodanej organizacji;
-stymulowanie rozwoju jednostki;
-usprawnianie funkcjonowania wewnątrz organizacji w zakresie twórczych rozwiązań;
-indywidualna twórczość pracowników właściwie stymulowana przyczynia się do
zwiększenia twórczości zespołu;
-wymuszanie działania grupy oraz zmuszanie jej członków do myślenia;
-eliminowanie zbyt wczesnych ocen ogółu, ponieważ indywidualnie jednostka jest
bardziej elastyczna;
-koncentracja jest większa w przypadku jednostki niż w grupie67.
Przy wyżej wymienionych korzyściach tworzenie zespołów wydaje się optymalnym
rozwiązaniem na drodze realizacji celów przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć by
działalność zespołu nie wpływała negatywnie na ogólny przebieg pracy, tzn. nie
opóźniała wykonywania codziennych obowiązków pracowników a sam przebieg był
nie tyle obowiązkiem co przyjemnością podzielenia się własnym potencjałem
twórczym.
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67

Ibidem, s.191-192,
Ibidem, s.205-206,
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Podsumowanie
Kompetencje twórcze są niezwykle istotnym zasobem przedsiębiorstwa gdyż mają
istotny wpływ na powstanie innowacji a tym samym zwiększają konkurencyjność
firmy. Należy się jednak liczyć z tym, że nie wszystkie stanowiska wymagają postawy
twórczej.

Trzeba

o

tym

pamiętać

podczas

rekrutacji

aby

przyjąć

osobę

o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych. Dla sprawnego wykorzystania
twórczych pomysłów potrzeba właściwej organizacji przebiegu komunikacji między
pracownikami. Osobą która może i powinna zarządzać przepływem informacji jest
przykładowo menadżer. Może on spośród osób zatrudnionych wyłonić tzw. zespół
twórczy mający za zadanie kreowanie nowych rozwiązań w odpowiedzi na
pojawiające się problemy czy też cele. W ten sposób pracownicy mają widoczny
wpływ na budowanie sukcesu przedsiębiorstwa co powoduje wzrost motywacji i chęci
do pracy.
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Anna Michalik68

ZASTOSOWANIE METOD TWÓRCZYCH W ORGANIZACJI
Streszczenie: Kompetencje twórcze posiadane przez pracownika w odpowiedni sposób kierowane
i rozwijane mogą przyczynić się do kreowania innowacyjnych pomysłów na nowe towary czy usługi.
Zwiększa się tym samym wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Jedną z form pracy
w oparciu o twórczość są metody twórcze. Mają one za zadanie zintegrowanie i wydobycie potencjału
twórczego tkwiącego w pracownikach organizacji. Wszystko to odpowiednio wzmacniane przez
atmosferę sprzyjającą twórczości oraz odpowiedni system motywacyjny może wpisać się na trwałe
w politykę organizacji. Jedną z metod jakimi może się posługiwać organizacja dla wykorzystania
twórczego potencjału pracowników jest burza mózgów. Wobec szybkich przemian i turbulencji
otoczenia w niniejszej publikacji przedstawiono ocenę oraz przykład zaadaptowania ww metody na
potrzeby organizacji.
Słowa kluczowe: twórczość, metoda twórcza, sytuacja problemowa, burza mózgów.

Wprowadzenie
Obszarem zainteresowań opracowania jest praktyczne zastosowanie metody
twórczej jaką jest burza mózgów w organizacji. Obszar ten skupia wokół siebie
ponadto rozumienie pojęć takich jak twórczość, sytuacja problemowa (stanowiąca
zaczyn do twórczych działań) i metody. Okazuje się bowiem, że etapy twórczego
procesu odpowiadają poniekąd samym metodom a szczególnie opracowanej
w niniejszym opracowaniu burzy mózgów. Dla prawidłowego więc przeprowadzenia
metod twórczego rozwiązywania problemów potrzebna jest znajomość naturalnych
procesów myślowych związanych z twórczością.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych pojęć
z zakresu obszaru zainteresowań a więc: twórczości, sytuacji problemowej, metod
twórczych oraz zaprezentowanie metody burzy mózgów wraz z jej analizą i oceną.
1.Metody twórczego rozwiązywania problemów
Coraz bardziej w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na element potencjału
ludzkiego jako czynnik decydujący o odniesieniu sukcesu przedsiębiorstwa.
Organizacje bowiem mają równy dostęp do materialnego kapitału jakimi są
przykładowo urządzenia. Wszystkie posiadane właściwości jakie człowiek posiada
składają się na jego cechy osobowościowe. Poza tym w odniesieniu do pracy
w organizacji ważna jest posiadana wiedza u doświadczenie. Wśród cech wymienia
68
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się tzw. twórczość. Przy czym dla konkretnego stanowiska określane są odpowiednie
zasoby jakimi powinien się wykazać pracownik. Jedną z nich mogących stanowić
kluczową cechę strategiczną przedsiębiorstwa jest twórczość.
Etymologia pochodzenia wyrazu twórczość wywodzi się od łacińskiego terminu
creare, w starożytności przypisane było jedynie Bogu jako jedynemu stwórcy 69 .
Dopiero w czasach nowożytnych zdolność tworzenia uznano za atrybut każdej istoty
ludzkiej.
W literaturze przedmiotu istnieje bardzo wiele definicji twórczości. Poniżej autor
przytoczy definicję E. Hurlock, która obejmuje wyczerpująco zakres pojęcia
twórczości. Twórczość zatem to zdolność do wszelkiego rodzaju kompozycji,
wytworów, pomysłów, które są w zasadzie nowe lub nowatorskie i nie były znane
osobie wytwarzającej; może to być aktywność wyobraźni lub myślowa synteza,
których produkt nie jest tylko podsumowaniem; może ona obejmować tworzenie
nowych modeli i łączenie informacji pochodzących z poprzednich doświadczeń oraz
przeniesienie dawnych relacji do nowych sytuacji i wprowadzenie do nich pewnych
zmiennych; twórczość musi być celowa lub ukierunkowana na cel (…) chociaż nie
musi

mieć

bezpośredniego

zastosowania,

albo

też

być

doskonałym

lub

wykończonym wytworem; może także przybierać formę wytworu artystycznego,
literackiego lub naukowego, albo mieć charakter proceduralny lub metodologiczny 70.
W literaturze przedmiotu stosuje się zamiennie słów twórczość, kreatywność
i innowacja. Zdaniem A. Sokół należy rozróżniać te pojęcia. Twórczość jest
najszerszym zagadnieniem, które oznacza także proces tworzenia, kreatywność
natomiast jest obserwowalnym wyrazem twórczości a innowacja to efekt tych działań
zaliczający się do końcowego etapu procesu twórczego.
Twórczość należy do jednej z wielu kompetencji jakie są pożądane na danym
stanowisku pracy w organizacji. Sam termin kompetencje jest definiowany jako
wszystkie cechy pracownika, których posiadanie oraz umiejętne wykorzystanie,
przyczyniają się do skutecznej i sprawnej realizacji celów przedsiębiorstwa 71 .
Twórczość

niewątpliwie

należy

do

cech

umożliwiających

przedsiębiorstwu

generowanie nowych pomysłów a tym samym w efekcie końcowym wprowadzania
na rynek innowacyjnych produktów czy tez usług. Działania takie przyczyniają się do
69

Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s.37,
Por. Ibidem, s.40-41,
71
W. Jędrzejczyk, Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 88,
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zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Należy przy tym zwracać uwagę by
wybrane

do

realizacji

pomysły

były

rzeczywiście

innowacyjne,

oryginalne

i realne do wykonania określonego produktu czy wdrożenia określonej usługi.
E. Nęcka opracowała trzy kryteria według których można ocenić twórczość pomysłu
lub dzieła:
1.cechy wytworu: trafność-czy wytwór jest sensowny czy coś dla kogoś znaczy,
oryginalność – wolność od naśladownictwa, niezwykłość – rzadkość występowania
podobnych wytworów w kulturze, konieczność powstania – fakt, że dany pomysł lub
wytwór musi się wcześniej czy później pojawić, wartość estetyczną – nie jest
niezbędnym elementem wytworu ale również może świadczyć o wartości wytworu;
2.reakcja

psychiczna

odbiorcy:

skuteczne

zdziwienie

–

mieszanka

szoku

a jednocześnie akceptacji, początkowa nieufność – każda prawda rozpoczyna swój
marsz jako herezja, kończy zaś jako ortodoksja, efekt powtórnej oceny – podobają
się coraz mniej w miarę jak je poznajemy, efekt psychologiczny – wskazanie nigdy
bym na to nie wpadł, efekt komplementarny – reakcja na jego miejscu tak właśnie
bym zrobił;
3. cechy procesu myślenia: ruchliwość – poszukiwanie różnorodności i różnorodność
oczekiwań, syntezowanie – łączenie w sensowną całość idei i faktów, które mogą
być bardzo odległe od siebie oraz niespójne, aktywny stosunek do zadania –
umiejętność sytuacyjna zmiany celu swojego działania i podjęcia innego problemu
w stosunku do wcześniej rozwiązywanego, przełamanie bloku mentalnego – wymaga
oderwania się od sztywnych, milczących założeń, pewników przyjmowanych
w ocenie sytuacji i możliwościach rozwiązywania problemu, działanie w sytuacji
niedoboru środków – umiejętność działania w sytuacji ograniczonych środków
i warunków72.
Warto także znać specyfikę twórczego myślenia. Sposoby twórczego myślenia
wynikają zdaniem E. Nęcka z kilku założeń:
-twórczość jest poznawalna i sterowalna;
-twórczość jest zjawiskiem powszechnym i naturalnym – myślenie twórcze jest
dostępne praktycznie każdemu człowiekowi i może się przejawiać w dowolnej
dziedzinie aktywności, nie można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy twórczy
w równym stopniu jednak każdemu twórczość jest dostępna w sposób potencjalny;
72

Por. G. Łasiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 25-27,
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-twórczość jest aktywnością podlegającą zahamowaniom – oprócz przeszkód czysto
intelektualnych

np. sztywność

myślenia

wymienia

się

kilka

o

charakterze

emocjonalnym jak lęk, blokady społeczno-kulturowe, tradycja, efekt odhamowania
można uzyskać w dowolnym wieku;
-twórczość ma charakter antynomiczny i paradoksalny – skuteczny system technik
twórczego rozwiązywania problemów powinien uwzględniać działania antynomiczne,
np. swobodny a ukierunkowany, intuicyjny a racjonalny, otwarty a zamknięty,
myślenie także powinno wykorzystywać efekt paradoksu (wewnętrznej sprzeczności)
typu równocześnie gorący i zimny, równocześnie mocny i lekki.73.
Szczególnie jest to ważne

punktu widzenia osób zarządzających a więc

menadżera, który potrafi dzięki temu zwiększyć skuteczność działań związanych
z generowaniem nowych pomysłów, np. podczas prowadzenia spotkania opartego
na metodzie burzy mózgów potrafi zauważyć blokady niektórych uczestników
i skutecznie je odblokować.
Bodźcem wyzwalającym twórczość w środowisku pracy jest problem czy też
sytuacja problemowa. Problem jest pojęciem stosowanym powszechnie, ma
znaczenie potoczne gdyż występuje w mowie codziennej ale też jest definiowany na
gruncie nauk badawczych. W codziennych sytuacjach problem bywa interpretowany
negatywnie, jako coś obciążającego i nie mającego żadnych dobrych stron. Nie
powinno się przenosić takiego zabarwienia na grunt pracy w przedsiębiorstwie.
Sytuacja problemowa to fakt codzienny stanowiący wyzwanie i przyczynek do zmian.
Szczególnie dla osób mających postawę twórczą jest przyczyna dla jakiej sięgają do
własnych pokładów twórczych pomysłów.
J. Kozielecki definiuje problem jako rodzaj zadania (sytuacji), którego nie można
rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy; rozwiązanie problemu jest
możliwe dzięki czynności myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia
wiedzy przedmiotu 74 . Pojęcie myślenie produktywne można odnieść do myślenia
twórczego.
Zdaniem E. Nęcki problem (sytuacja problemowa) powstaje wtedy, gdy człowiek
zmierza do jakiegoś celu, lepiej lub gorzej sformułowanego, ale nie wie, w jaki
sposób przekształcić stan wyjściowy w pożądany stan końcowy, in. w sytuacji
problemowej człowiek musi wytworzyć środki - intelektualne, a często też materialne
73

Por. Ibidem, s. 27-29,
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– pozwalające na przejście od istniejącego stanu do zamierzone go celu;
konieczność wytworzenia skutecznych sposobów osiągania celu stanowi wyróżnik
sytuacji problemowych (sytuacji otwartych) w porównaniu z sytuacjami zadaniowymi
(sytuacjami zamkniętymi); natomiast C. S. Nosal twierdzi, że interpretujemy zadania
jako sytuacje poznawczo łatwe, problemy zaś łączymy z odczuciem większej
trudności; autor wskazuje na takie wyznaczniki problemu jak: złożoność, niejasność,
niepewność i zmienność75.
W definicjach ujęty jest element niepewności i braku określonej wiedzy
ukierunkowującej działanie jednostki.
Potrzeba podejmowania decyzji, czyli dokonywania wyboru sposobu działania, rodzi
się wówczas, gdy człowiek staje wobec problemu.
Problem wywodzi się z języka greckiego, gdzie słowo problema oznaczało
( w badaniu naukowym) kwestię do rozwiązania oraz - w znaczeniu szerszym –
wszystko to, co niezrozumiałe, co trudno wyjaśnić 76 . W literaturze przedmiotu
spotyka się rozróżnienie pojęć problem i sytuacja problemowa. Sytuacja problemowa
więc, to taka sytuacja, która zawiera w sobie elementy trudności, niepewności,
niejasności, niedostatku

informacji,

konfliktu potrzeb

i dążeń,

konieczności

dokonywania selekcji itp.; problem zaś to uświadomiona niewiedza, dająca się
wyrazić w postaci pytania lub zbioru pytań, na które poszukujemy odpowiedzi,
ponieważ jej nie znamy, a poznać chcemy, powinniśmy lub musimy czy to
z powodów czysto poznawczych, czy praktycznych, w przypadku gdy napotykamy
trudność lub barierę, której sposób pokonania jest nam znany, nie mamy do
czynienia z problemem77.
Bardzo ogólnie pojęcie problemu definiuje Słownik PWN, jest to poważne
zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania, kwestia do rozstrzygnięcia 78.
Problemy można wyrazić jako sytuację problemową i elementy problemu. Sytuację
problemową najczęściej określamy jako sytuację nową, trudną, niepewną, nieznaną
lub konieczną. W każdej sytuacji problemowej wyróżnia się kilka podstawowych
elementów: decydenta (podmiot problemu), cel, minimum dwa rozwiązania,
środowisko sytuacji oraz stan wątpliwości; J. Rudniański twierdzi, że problem
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Por. Ibidem, s. 14,
K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 15,
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Ibidem, s. 16,
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Por. M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, L-P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 884,
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sformułowany w formie zdania twierdzącego warto zmienić na pytanie 79 . Także
A. Szymanek zwraca uwagę na tę kwestię. Określa problem jako zagadnienie
wyrażające się w postaci pytania, jego rozwiązanie, czyli poprawna odpowiedź na
postawione pytanie, nie jest w danej chwili znane, wymaga dopiero podjęcia
odpowiednich wysiłków badawczych: obserwacji, analizy, dyskusji, przemyśleń itp 80.
Stosowanie formy pytającej stawia człowieka w rolę osoby poszukującej a więc
aktywuje

ją. Właściwością

związaną

z

postawa

twórcza

jest

umiejętność

dostrzeżenia problemu. W 1910 r. Dewey nazwał psychologiczny objaw dostrzeżenia
problemu odczuciem trudności; definiuje to pojęcie jako reakcję emocjonalną,
dyskomfort psychiczny wynikający z faktu, że człowiekowi np. brakuje trafnej
odpowiedzi na pytanie lub nawyku działania przydatnego w danej sytuacji;
bezpośrednio po odczuciu trudności następuje określenie problemu, a następnie
tworzenie pomysłów przyszłych rozwiązań81.
Spotyka się różne podziały problemów. Według kryterium obszaru rzeczywistości,
wobec którego ludzie formułują różne pytania, problemy można podzielić na (w ślad
za tradycyjnym podziałem dyscyplin naukowych):
A.problemy matematyczne i logiczne – mają charakter spekulacyjny i dedukcyjny;
B.problemy

aksjologiczne

(religijne,

filozoficzne,

etyczne

itp.)

–

charakter

wartościująco-normatywny;
C.problemy

przyrodnicze

antropologiczne itp.)

(biologiczne,

fizyczne,

chemiczne,

medyczne,

- dotyczą opisu budowy i wyjaśniania prawidłowości

funkcjonowania obiektów naturalnych;
D.problemy społeczne (kulturowe, ekonomiczne, prawne, polityczne, organizacyjne)
– mają charakter najbardziej złożony, wymagają udzielenia odpowiedzi na pytania
opisowo-wyjaśniające (jakie to jest i jak funkcjonuje?), aksjologiczne (czy to jest
dobre, czy złe?) i prakseologiczne (jak usuwać różne społeczne dewiacje, anomalie,
zagrożenia, jak skutecznie porządkować społeczne relacje i działania ludzi itp.?);
E.Problemy techniczne i inżynieryjne (budowlane, konstrukcyjne, technologiczne itp.)
– mają charakter ściśle praktyczny82.
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G. Łasiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 15,
80
Ibidem, s. 13,
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Por. Ibidem, s. 14-15.
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W

zależności

od

obszaru

tematycznego

gospodarki

jakim

zajmuje

się

przedsiębiorstwo mogą występować wyżej wymienione problemy. Inny podział
bardziej ogólny dzieli problemy na

teoretyczne

(poznawcze) i

praktyczne

(empiryczne); Istotą tych pierwszych jest poznanie i poszukiwanie wiedzy, do
rozwiązania używa się metod empirycznych pozyskiwania i analizy danych; istotą zaś
problemów praktycznych – prakseologicznych – jest zmiana sytuacji (na gruncie
prakseologii za problem praktyczny uznaje się sytuację, którą można wyrazić przez
pytanie dotyczące działania, warunków lub celu)83. Wśród problemów praktycznych
wyróżnia się problemy organizacyjne. Można je podzielić na (Z. Mikołajczyk):
-problemy dewiacyjne łac. deviato zejście z drogi, dotyczy wielu sytuacji , w których
zamiast rozwoju obserwuje się stagnację, destrukcję, pogorszenie i konflikty, do
rozwiązania stosuje się metody empiryczne pomiar, ankieta, obserwacja, wywiad,
analiza dokumentów,
-problemy optymalizacyjne - ich rozwiązanie polega na poprawie istniejących
parametrów w określonej sytuacji, nawet gdy nie wskazują one na istotne
nieprawidłowości, np. ograniczenie kosztów,
-problemy twórcze (heurystyczne) wskazują one na sytuację, w której należy
stworzyć coś nowego, innego, coś, czego przy stosownej metodyce, technologii nie
da się zrobić 84 . W odniesieniu do organizacji trzeci wymieniony z rodzajów
problemów praktycznych wydaje się za występujący.
J. Kozielecki wyróżnił podział na sytuacje problemowe: orientacyjne poznawcze,
decyzyjne, wykonawcze.
Orientacyjne poznawcze powstają w trakcie czynności, których celem jest
zdobycie informacji o otaczającym świecie (podstawowe pytania po co to jest?
Dlaczego?); decyzyjne powstają w trakcie podejmowania decyzji, wiążą się
z brakiem wyczerpującej wiedzy osoby podejmującej postanowienie o działaniach,
które można wybrać oraz z niedostateczną znajomością wartości wyników każdego z
nich; wykonawcze powstają w trakcie realizowania podjętych decyzji, często są to
problemy decyzyjne jakie będzie najlepsze działanie w związku z zaistniałą sytuacja,
lub poznawcze co jest przyczyną zahamowań realizowaniu naszych pomysłów85.
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Por. G. Łasiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 16,
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Ibidem, s. 18-19,
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T. Proctor wprowadził podział problemów na konwergencyjne oraz dywergencyjne.
Pierwsze to takie, dla których istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie wynika to
z tego, że w sytuacji początkowej są dane wszystkie potrzebne informacje,
a rozwiązanie problemu polega jedynie na wykonaniu prawidłowej kombinacji;
w przypadku problemów dywergencyjnych dane początkowe mogą być częściowo
niedostępne, ale cel jednoznacznie określa sytuację końcową, mają wiele rozwiązań;
uznaje się je za podstawę twórczości (kreatywności)86.
Występują również tzw. problemy menadżerskie. Określa się je jako problemy
regulacyjne, związane z określaniem celów, planów, kryteriów decyzyjnych,
wzorców, sposobów i zasad działania oraz standardów i procedur, według których
powinni postępować realizatorzy; pojawiają się także wtedy, gdy trzeba rozstrzygać
kwestie nietypowe (nie uregulowane) lub reagować na przypadki odstępstwa od
obowiązujących regulacji 87 . Menadżer ma bowiem w praktyce realizować takie
rozwiązania które przyczynią się do realizacji określonych celów organizacji.
Rozwiązywanie ich polega na kształtowaniu konkretnego stanu organizacyjnej
rzeczywistości, podejmowania nie tylko działań badawczych ale i sprawczych 88.
Paul. E. Green Donald S. Tull 1978 przedstawiają następujący schemat sekwencji
wyborów dokonywanych przy rozwiązywaniu problemów menedżerskich:
1.Wybory związane z identyfikowaniem problemów przed jakimi stoi organizacja.
2.Wybory związane z określeniem problemów wymagających szybkiego rozwiązania:
ocenianie znaczenia poszczególnych problemów i czasu, w jakim powinny zostać
rozwiązane
3.Wybory związane z rozwiązywaniem problemów: poszukiwanie możliwych
wariantów rozwiązań, ocenianie konsekwencji każdego z wariantów, wybieranie
wariantów najkorzystniejszych.
4.Wybory związane z wdrażaniem wybranych wariantów: programowanie kolejności
i terminów działań, określanie wykonawców, przydzielanie odpowiednich zasobów
materialnych koniecznych do realizacji wybranego wariantu itp.
5.Wybory związane z modyfikowaniem pierwotnych wariantów, jeżeli w wyniku
obserwacji skutków ich wdrażania modyfikacje takie okazały się konieczne;
określanie, jak i kiedy należy wprowadzać zmiany do pierwotnych wyborów
86
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K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 21,
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6.Wybory dotyczące ustalania zasadą, polegające na identyfikowaniu tych
problemów, które powtarzają się na tyle często, że należy ustalić zasady ich
rozwiązywania; są to decyzje dotyczące polityki decyzyjnej89.
Szersze opisanie problemów menadżerskich wynika z faktu, że w metodzie twórczej
jak burza mózgów to waśnie menadżer, który pełni rolę moderatora ma decydujące
zdanie co do wyboru wprowadzanego rozwiązania innowacji.
Przy rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych i twórczych można wykorzystać
dwa zasadnicze podejścia – strategię: analizę systemową i syntezę systemową.
W analizie systemowej ujęcie diagnostyczne podstawa koncepcji zmiany jest
szczegółowa analiza elementów składowych istniejącego systemu, punktem wyjścia
jest stan dotychczasowy; synteza systemowa to ujęcie syntetyczne, punktem wyjścia
jest koncepcja nowego rozwiązana, najczęściej całkowicie różniącego się od
istniejącego, na początku bierze się pod uwagę cele nowego systemu, zbieranie
informacji przesuwa się na etap późniejszy – po przyjęciu koncepcji i rozwiązania –
co ułatwia ocenę możliwości jego realizacji, np. metoda wzorców idealnych
opracowana przez G. Nadlera90.
Samo rozwiązywanie problemu jest procesem składającym się z określonych faz.
Wszystkie koncepcje sprowadzają się do pięciu zasadniczych faz (poszczególni
autorzy używają różnych terminów):
1.genezy problemu,
2.analizy sytuacji problemowej,
3.wytwarzania pomysłów rozwiązania,
4.weryfikacji pomysłów rozwiązania,
5.tworzenia planów realizacji pomysłów
Faza genezy lub dostrzegania problemu – podmiot dostrzega problem, czyli go
odkrywa; uświadamia sobie, że widza którą ma, nie jest wystarczająca do osiągnięcia
celu; celem końcowym tej fazy jest sformułowanie problemu w postaci dogodnej do
rozwiązania.
Faza analizy sytuacji problemowej – podmiot analizuje informacje zawarte
w sytuacji początkowej oraz cel, który ma osiągnąć; rozstrzyga on kilka bardzo

89

Por. Ibidem, s. 48-49,
G. Łasiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19,
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istotnych kwestii; zasadniczym rezultatem umysłowym tej fazy jest skonstruowanie
tzw. przestrzeni problemu (ponieważ problem jest strukturą otwartą).
Faza wytwarzania pomysłów rozwiązania – faza produktywna, w której podmiot
wytwarza nowe informacje niezbędne do rozwiązania problemu, charakterystyczne
dla tej fazy jest powstanie wyników działania określanych jako odkrycie, hipoteza,
wynalazek, domysł itp. Wszystkie rezultaty myślenia produktywnego są nazywane
pomysłami rozwiązania.
Faza weryfikacji pomysłów rozwiązania – celem tej fazy jest sprawdzenie wartości
wysuniętych pomysłów; w wyniku weryfikacji podmiot przyjmuje pomysł jako
rozwiązanie problemu lub odrzuca rozwiązanie; w biznesie najważniejszym kryterium
będzie zysk, wielkość sprzedaży, ryzyko itp.
Faza tworzenia planów realizacji pomysłów – ostatnia faza obejmuje kompleksową
weryfikację pomysłów; najlepsza formą takiej weryfikacji są próby bezpośredniego
zrealizowania pomysłu lub stworzenia planu jego realizacji; pomysły bardzo proste
z technicznego lub organizacyjnego punktu widzenia nie wymagają szczegółowego
planowania; wdziałaniu menadżerskim plan jest podstawowym narzędziem radzenia
sobie z niepewnością91.
Istnieje także algorytm kreatywnego rozwiązywania problemów Osborna-Parnesa
OFPISA - opisał go S. Parnes, składa się on z sześciu kroków. W każdym z nich jest
wykorzystywana burza mózgów lub któraś z jej odmian. Etapy algorytmu są
następujące:
Krok 1: określenie celu, opracowanie listy celów, jakie chcesz osiągnąć.
Krok 2: zebranie faktów – odnajdź fakty które są związane z celami, ważne by
opracowanie było pełne i uwzględniało różne ujęcia.
Krok 3 : zdefiniowanie problemu – chodzi o przetransportowanie sytuacji rzeczywistej
do sytuacji , która miała już miejsce, w taki sposób, aby na zasadzie doświadczenia
można było rozwiązać problem.
Krok 4 : wygenerowanie pomysłu – pomysły są dokładnie przedstawiane, każdy
z nich jest rozpatrywany pod kątem efektywności i możliwości realizacji, ważnym
aspektem będzie również ekonomiczność ewentualnego rozwiązania; produktem
finalnym tej fazy będzie opracowanie zestawienia pomysłów za pomocą burzy
mózgów i określenie ich przydatności w pewnej skali.
91

Por. ibidem, s. 22-24,

Strona 43 z 157

Krok piąty: odnalezienie rozwiązania – poszukiwany związek proponowanego
rozwiązania sytuacji złożonej z rozwiązaniem rzeczywistej sytuacji problemowej;
jedną z najefektywniejszych metod jest opracowanie kryteriów, które wyłonią
najlepszy pomysł.
Krok 6: uzyskanie akceptacji – najlepsze rozwiązanie zostaje poddane krytyce, jeśli
uzyska ono akceptację większości grupy, jest wprowadzone do realizacji; na tym ta
faza się nie kończy; jest prowadzone monitorowanie efektywności rozwiązania; jeśli
okaże się być nieskuteczne, jest rozpatrywana możliwość implementacji kolejnego
pomysłu92.
W oparciu o etapy rozwiązywania problemów stworzone zostały różnorodne
metody twórcze. Jednym ze sposobów generowania twórczych pomysłów wewnątrz
organizacji jest zastosowanie jednej z metod twórczych. Metoda jako pojęcie
funkcjonuje w znaczeniu użytkowym życia codziennego i w odniesieniu do
działalności

naukowej.

W

tym

pierwszym

znaczeniu

oznacza

świadomie

i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu;
zespół celowych czynności i środków. W drugim znaczeniu metoda to sposób
naukowego badania rzeczy i zjawisk; ogół reguł stosowanych przy badaniu
rzeczywistości93. Dla stosowania metod twórczych w organizacji uznaje się pierwsze
znaczenie definiowania pojęcia metoda.
A.Sokół techniki twórcze dzieli na:
A.Techniki wykorzystywane w formułowaniu i analizie problemu: metoda 5W i 2H,
analiza pola siły, metoda GAP, metoda CATWOE, analiza SWOT, metoda Kepnera
i Tregoe’a, metoda AIDA, diagram ISHIKAwy.
B.Techniki wykorzystywane w procesie zbierania informacji: ogólne metody zbierania
informacji, metoda delficka.
C.Techniki wykorzystywane w procesie generowania pomysłów: burza mózgów i jej
odmiany, metoda SCAMPER, mapy umysłowe, kwiat lotosu, analiza morfologiczna,
synektyka.
D.Techniki wspomagające pracę projektu: metoda PERT, metoda CMP, graf
Gantta94.
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Por. ibidem, s. 30-31,
Por. M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, L-P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 137,
94
Por. A. Sokół, Zarządzanie twórczością w organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s. 8,
93
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Wspomaganie kreatywności jest oparte na założeniu, że grupa nawet średnio
twórczych

ludzi

reprezentuje

znacznie

większy

potencjał,

niż

to

wynika

z bezpośredniego zsumowania umiejętności twórczych jej poszczególnych członków
(…) Zespół umysłów to coś więcej niż prosta suma jednostek (J.D. Antoszkiewicz ).
Metody stosowane w grupowym rozwiązywaniu problemów to metody heurystyczne.
Najbardziej znane są burza mózgów (zwana też techniką Osborna), synektyka
(nazywana również metodą Gordona) oraz technika grup nominalnych.
Przy stosowaniu każdej z tych metod należy pamiętać o dobrym sformułowaniu
problemu, ponieważ w tym tkwi połowa sukcesu twórczego myślenia w grupie 95.
Bogata oferta możliwych do zastosowania metod stanowi pomoc dla organizacji
chcących funkcjonować w oparciu, m.in. o potencjał twórczy swoich pracowników.
2. Zastosowanie burzy mózgów w organizacji
Jedną z metod jakie przedsiębiorstwo może stosować dla generowania twórczych
pomysłów jest burza mózgów. Burza mózgów (ang. brain storming) jest powszechnie
używana jako syntetyczne określenie procesu kreatywnego; jest jedną z najbardziej
znanych

i

kreatywnych

metod

rozwiązywania

problemów,

współcześnie

popularyzację tej metody przypisuje się A. Osbornowi, który uważał, ze można
zwiększyć liczbę dobrych pomysłów, gdy przestrzega się dwóch zasad: wielości
pomysłów wpływających na ich jakość oraz od rocznego wartościowania pomysłu;
wymienia kilka zalet burzy mózgów: dostępność większej liczby informacji
i umiejętności, większe prawdopodobieństwo stworzenia bardziej wyrafinowanych
pomysłów,

większa

szansa

na

wykrycie

błędu,

większe

zaangażowanie

w podejmowane decyzje, odzwierciedla opisywane przez W. J. J. Guilforda procesy
myślenia dywergencyjnego.

– wielość rozwiązań (myślenie dywergencyjne

i konwergencyjne można łączyć ze sobą)96. Grupa pracująca metodą burzy mózgów
powinna być złożona ze specjalistów w danej dziedzinie a także osób mogących
wnieść świeże i nowatorskie spojrzenie na dane zagadnienie czy tez sytuację
problemową (12-16 osób), jedna sesja powinna trwać 20-30 minut.

95

K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 262,
G. Łasiński, Rozwiązywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 35,
96
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Twórca sformułował zasady burzy mózgów: uczestnicy siedzą w dowolnie wybranych
miejscach, uczestnicy są zachęcani do intelektualnego szaleństwa, nikt nie powinien
krytykować cudzych pomysłów, im bardziej niezwykły lub szalony pomysł tym lepiej
Im więcej sugestii tym lepiej, pomysły można łączyć i przekształcać, wszystkie
pomysły uczestników są ważne, wszyscy uczestnicy mają równy status97.
Pracą grupy kieruje moderator (koordynator), który posługuje się materiałami
moderacyjnymi, jest realizowana zawsze w dwóch wspomnianych wcześniej fazach,
zwanych zieloną i czerwoną; faza zielona (jest fazą generowania pomysłów, nie
należy dokonywać jakichkolwiek ocen pomysłów zgłaszanych przez członków grupy.
Celem tej fazy jest zebranie jak największej liczby pomysłów), faza czerwona
(jest fazą porządkowania i oceny pomysłów, jej celem jest wspólne wybranie
najbardziej wartościowych rozwiązań problemu oraz wskazanie środków i sposobów
realizacji.) 98.
Mająca współcześnie istotne znaczenie wydaje się być elektroniczna odmiana
burzy mózgów. Odbywa się przez sieć komputerową, szczególnie w pracach
zespołów

większych,

interdyscyplinarnych,

także

międzynarodowych.

Wraz

z rozwojem usług on-line spontanicznie rozwinął się proces wymiany pomysłów oraz
posługiwania się nimi w sieci. Ja plusy oszczędność czasu – nie przemieszczaniu
się, materiału, pomysłu zapisywane na komputerze a nie na papierze, odwaga
większa jak ktoś ma problem z odezwaniem się to znika, wady język komputera jest
uboższy, brak komunikacji niewerbalnej 99 .Można także kilkadziesiąt osób należy
rozmieścić wokół stołu w kształcie podkowy, na którym znajdują się terminale
komputerowe. Uczestnikom przedstawia się zagadnienia do rozstrzygnięcia,
odpowiedzi są wpisywane do komputera , na ekranie projekcyjnym przedstawia się
poszczególne komentarze oraz wyniki głosowań. Zaletami jest anonimowość,
szczerość wypowiedzi oraz szybkie100, minusem poddanie ocenie ktoś może mieć lęk
plus wyeliminowanie podkradania pomysłu. Eliminuje się prywatne rozmowy,
stwarzając przy tym możliwość równoczesnego mówienia.

97

Por. Ibidem, s. 36-37,
Por. Ibidem, s. 37-39,
99
Por. ibidem, s. 42-43,
100
Por. ibidem, s. 43,
98
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Podsumowanie
W organizacji nastawionej na twórcze rozwiązywanie problemów ważne jest
zastosowanie rozwiązań umożliwiających na generowanie takiego typu rozwiązań.
W kwestii przyszłych badań należałoby poruszyć kwestię barier występujących
podczas stosowania metody burzy mózgów, które występują poza odbywanymi
sesjami. Rozwiązywana sytuacja problemowa musi bowiem być istotna nie tylko
z punktu widzenia moderatora czy też menadżera ale także każdego pracownika
biorącego udział w metodzie burzy mózgów.
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Marzena Sylwia Kruk101

ROLA I ZNACZENIE INNOWACJI W ROZWOJU UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE

Streszczenie: Wiedza i technologia rozwojem gospodarki Celem uniwersytetów jest przekaz wiedzy
ale i ciągły rozwój. Współcześnie elementy te muszą stanowić integralną całość aby z tego dorobu
korzystali nie tylko studenci ale także całe społeczeństwo. Obecny rozwój uczelni możliwy staje się
poprzez implementację innowacji, ich tworzenie oraz komercjalizację wyników badań poprzez co
uczelnie włączają się w rozwój całej gospodarki. Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia
innowacji dla uczelni wyższych a tym samym ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Słowa kluczowe: innowacje, uczelnie wyższe, przedsiębiorczość, transfer technologii

Wprowadzenie
Rozwój w różnych wymiarach życia społeczno-gospodarczego możliwy jest dzięki
innowacjom, które obecnie są implementowane w różne sektory życia społecznego.
Jednym z nich jest obszar edukacji wyższej. Uczelnie wyższe szczególnie w Polsce,
w

której

dopiero

zaczyna

rodzić

się

kultura

innowacji

są

wezwane

do

odpowiedzialności nie tylko za rozwój nauki i badań, oraz przekaz wiedzy studentom,
ale również do uczestniczenia w procesach innowacji. Możliwe jest to we współpracy
z rożnymi środowiskami i podmiotami w celu komercjalizacji wyników badań oraz
budowaniu sieci współpracy, aby środowisko akademickie w pełni mogło wykorzystać
swoją wiedze i kompetencje. Transfer wiedzy z uczelni do świata biznesu może
odbywać się poprzez różne możliwości i formy np.: inkubatory, centra transferu
technologii itp. Ich rola jest nieoceniona nie tylko dla środowiska akademickiego czy
absolwentów i całego środowiska lokalnego. Są one niejako pomostem łączącym
świat nauki i świat rynku zewnętrznego. Aby nadążyć za zmianami zachodzącymi
w

świecie

i

Europie

uniwersytety

w

Polsce

zaczynają

doceniać

rolę

przedsiębiorczości akademickiej, tym samym odpowiadać też na wyzwania i potrzeby
szczególnie w zakresie aktywności na rynku pracy swoich absolwentów.

101

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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1. Koncepcja uniwersytetu przedsiębiorczego
Masowość kształcenia, wpływ globalizacji na szkolnictwo wyższe, rosnąca
konkurencja o zasoby, a także presja interesariuszy uczelni i presja społeczna
spowodowały ewolucję uniwersytetu od tradycyjnego kolegium w kierunku bardziej
przedsiębiorczej organizacji

102

. H. Etzkowitz w 1983 roku wprowadził termin

„przedsiębiorczy uniwersytet‖, by opisać instytucje, które stały się kluczowe dla
rozwoju regionalnego

103

. Uniwersytet przedsiębiorczy realizuje się na trzech

poziomach:
— dotyczą one wymiaru polityki odnoszącego się do tego , jak uniwersytet i jego
członkowie przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego i społecznego razem
z prowadzonymi w jego zakresie badaniami oraz edukacją;
–obejmują także strukturę organizacyjną wraz z zasięgiem rekonfiguracji dokonującej
się w ramach uniwersytetu, w celu wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności;
—ponadto wymienia się tu motywację, a także zainteresowania indywidualne
samych naukowców104. Model uniwersytetu przedsiębiorczego wdrożony w polskich
uczelniach mógłby stanowić odpowiedź na stwierdzenie zawarte w dokumencie
Banku Światowego, że uczelnie w Polsce z reguły wola skupiać swoje wysiłki na
edukacji akademickiej i badaniach podstawowych, nie zwracając większej uwagi ani
na rynek pracy, ani na otoczenie biznesowe.

105

B. Clark zidentyfikował pięć

fundamentalnych, cech uniwersytetów przedsiębiorczych: są nimi106:
— wzmocnienie centrum sterującego, związane z tym, że uniwersytet tradycyjny był
nastawiony na zmiany narzucane z zewnątrz, co prowadziło do tego, ze silne
centrum było zbędne, a uniwersytet przedsiębiorczy miał samodzielnie poszukiwać
okazji do zmian i je wykorzystywać;
— rozwój segmentów peryferyjnych, niezbędnych

do tego , aby przełamywać

podziały na dyscypliny istniejące w tradycyjnej uczelni i współpracować z otoczeniem
102

K. Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa
2013, s.56,
103
Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Cantisano Terra., The future of the University and the University of
the future evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Research Policy,2000, nr 29, pp. 313-330.,
104
A. Kwiotkowska, Kategorie przedsiębiorczości na poziomie uczelni wyższej, Organizacja i zarządzanie, 2011
nr 56, s. 161,
105
K. Leja, op.cit.
106
B.R. Clark Creating Entrepreneurial Universities:Organizational Pathways of transformation, Pergamon for IAU
Press,Oxford.1998. s.5-8,
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w zakresie transferu wiedzy, rozwijania kontaktów z biznesem, pozyskiwania
środków finansowych, ochrony własności intelektualnej, a także kształcenia
ustawicznego oraz rozwoju kontaktów z absolwentami;
— dywersyfikacja źródeł finasowania, niezbędna zwłaszcza w zakresie pozyskiwania
funduszy spoza budżetu;
— stymulowanie centrum akademickiego – w uniwersytetach konieczne są zmiany
strukturalne umożliwiające przełamanie stereotypów myślenia o nauce w kategoriach
dyscyplin i tradycyjnych jednostek organizacyjnych uczelni;
— zintegrowana kultura przedsiębiorczości – uniwersytety, podobnie jak firmy,
powinny w taki sposób rozwijać kulturę organizacyjną, aby sprzyjała ona
przedsiębiorczości. Potencjał rozwojowy, który jest generowany przez wdrażanie do
praktyki zarządzania uczelniami koncepcji przedsiębiorczości, został opracowany
przez Organizację na rzecz Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD), która
opracowała raport zawierający kluczowe cechy uniwersytetu przedsiębiorczego
(OECD 2012), zostały one pogrupowane w siedmiu kategoriach:
— przywództwo i zarządzanie będące podstawa do rozwoju kultury przedsiębiorczej;
wskazuje się tu na wiodącą rolę zarządzania strategicznego, w tym również
zaangażowania w realizację strategii uczelni;
— kultura organizacyjna, ludzie i motywacja – minimalizacja ograniczeń i barier
wynikających

z nieodpowiedniej struktury organizacyjnej oraz motywowanie

pracowników do podejmowania działań przedsiębiorczych;
— rozwój przedsiębiorczości w kształceniu – rozwój postaw i zachowań
przedsiębiorczych wśród studentów i kadry poprzez zintegrowanie ich w procesie
kształcenia;
— możliwości dla przedsiębiorców –wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych;
— relacje uczelni z biznesem w celu wymiany wiedzy- budowanie i rozwój związków
uczelni

z

otoczeniem

zewnętrznym

w

tym

również

z

absolwentami,

przedsiębiorstwami i sektorem publicznym
— rozwój współpracy międzynarodowej – integracja procesu internacjonalizacji
uczelni z jej przedsiębiorczymi cechami
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— badanie wpływu podejmowanych działań przedsiębiorczych – monitorowanie
skuteczności i elastyczności własnej strategii, rozwój kompetencji przedsiębiorczych
u kadry i studentów, wsparcia w tworzeniu nowych podmiotów typu start –up, etc.107
„Zdaniem R. Barnetta uczelnia jest przedsiębiorcza, gdy tworzy wiedzę, a jej kreacja
i wykorzystanie cechuje się zarówno dążeniem do poznania, jak i oczekiwaniem
korzyści ekonomicznych. Wyróżnił on cztery formy modelu przedsiębiorczości
uniwersytetu:
— przedsiębiorczość społeczna – uczelnia otwarta jest na zaspokojenie potrzeb
rynku; oferta uczelni realizuje potrzeby otoczenia w zakresie specjalności jej
jednostek organizacyjnych;
— przedsiębiorczość niezdecydowana – oferta uczelni jest publiczna dlatego też
angażuje się w działania związane z trzecią misją (doradztwo) i podkreśla
efektywność wykorzystania środków publicznych, robi to ostrożnie stąd działania
przedsiębiorcze są niepewne i niezdecydowane;
— przedsiębiorczość nieograniczona – miarą sukcesu działań przedsiębiorczych jest
wykorzystanie zasobów i wskaźniki finansowe; podejmowane są inicjatywy zgodne
z oczekiwaniami rynku w zakresie: kształcenia przynoszącego intratne dochody
i pozyskania środków na badania naukowe;
— przedsiębiorczość ograniczona (sterowana) - państwo steruje rynkiem co
ogranicza przedsiębiorczość, koryguje misję uczelni do działań oczekiwanych przez
rząd i ogranicza autonomię uczelni‖. 108 W warunkach polskich przedsiębiorczość
akademicka zależy od wielu czynników rodzaju uczelni, jej położenia geograficznego,
zasobów materialnych i kadrowych. Jednakże władze uczelni widzą konieczność
i potrzebę zmian w zakresie nie tylko programów studiów ale zwiększenia działań
praktycznych by studenci weryfikowali swoją wiedze także w formach praktycznych
i nabywali doświadczenia do przyszłej pracy zawodowej.

107

W. Popławski., M. Markowski, M. Forkiewicz, Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza,
uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013, s.20,
108
T. Wawak, Ewolucja koncepcji zarzadzania w szkołach wyższych w kierunku wymogów XXI wieku,
w: file:///C:/Users/user/Downloads/ewolucja_koncepcji_zarzadzania_w_szkolach_wyz%20(1).pdf (stan na dzień
5.02.2016), s. 4,
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2. Strategie rozwoju uniwersytetów
Zdaniem J. Rokity istnieją dwa ważne źródła sukcesów organizacji (a więc także
uczelni wyższych): ludzie i strategie, w obu przypadkach decydujące znaczenie ma
jakość, ponieważ to od dobrej strategii zależy też jej powodzenie przy wdrażaniu 109.
Przy konstruowaniu dobrej strategii dla uczelni wyższych powinny być włączeni nie
tylko władze uczelni i zatrudnieni pracownicy administracyjni czy naukowi ale także
instytucje czy osoby, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą wesprzeć
proponowane działania. Każda z uczelni ma swój specyficzny charakter który zależy
od wielu czynników np. rodzaj uczelni, jej położenie geograficzne, ilość studentów,
kategorie oceny parametrycznych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi
i biznesowymi, czy regionalnymi władzami 110 .

Wszystkie czynniki zewnętrzne

i wewnętrzne mają decydujące znaczenie nie tylko dla przygotowania formalnego
strategii ale przede wszystkim jej realnej skuteczności. Dlatego aby strategia była
przygotowana efektywnie koniecznej jest:
—zaangażowanie pracowników uczelni, szczególnie profesorów, w podnoszenie
jakości swej pracy oraz radykalny wzrost ich wiedzy i kompetencji w zakresie
zarzadzania w uczelniach i podnoszenia jakości zarządzania strategicznego;
—zapewnienie środków niezbędnych do uzyskania oczekiwanego poziomu jakości
kształcenia i badań naukowych;
— współudział studentów w podnoszeniu jakości kształcenia;
— powiązanie uczelni z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów w obszarze
jakości i kierunku kształcenia;
— współpraca szkół wyższych z gospodarką w obszarze badań naukowych;
— współudział studentów w podnoszeniu jakości kształcenia;
— powiązanie uczelni z pracodawcami;

109

Wawak T., Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, w: Strategia zarządzania organizacjami w
społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły i T. Małkusa, wyd. Mfiles.pl, seria
wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2014, s.33-55,
110
T. Wawak, Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły
wyższej
w
warunkach
nowelizacji
ustawy
o
szkolnictwie
wyższym,
file:///C:/Users/user/Downloads/innowacyjna_projakosciowa_strategia_szkoly_wyzszej.pdf
(stan na dzień
2.02.2016),
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— współpraca szkół wyższych z gospodarką w obszarze badań naukowych oraz
zwiększenie produktywności i efektywności działalności naukowej;
— stworzenie warunków formalno-prawnych do projakościowej restrukturyzacji
funkcjonowania i zarządzania operacyjnego i strategicznego w szkołach wyższych;
— realizacja wymagań Unii Europejskiej i zaleceń Procesu Bolońskiego w uczelni 111.
Strategia działania i cele do zrealizowania muszą być możliwe do zrealizowania.
Niestety w wielu strategiach uczelni są to plany długoterminowe a strategie opierają
się na programach i wytycznych skierowanych do uczelni wyższych z ramienia
Ministerstw czy wytycznych Komisji Europejskiej. Strategia rozwoju uczelni nie
powinna być tylko życzeniowym dokumentem, ale mieć realne skutki w jej wdrożeniu.
Dlatego tez kluczowe etapy jak: przygotowanie i wdrożenie (cały jej proces) powinien
być stale monitorowany i na bieżąco weryfikowany z uwzględnianie zmian i procesów
zachodzących wewnątrz uczelni jak zmian gospodarczych zachodzących w kraju
i świecie. „Proces opracowania i wdrożenie strategii uczelni składać się musi z kilku
kolejnych faz:
—I faza wstępna to przegląd, ocena i diagnoza stanu uczelni na wejściu procesu
opracowania strategii;
—II faza –przeprowadzenie analizy strategicznej w uczelni;
—formułowanie strategii naprawczo-rozwojowej uczelni, czyli ustalenie jej celów
strategicznych i operacyjnych, działań oraz opracowanie karty strategicznej;
—III faza formułowanie strategii naprawczo-rozwojowej uczelni, czyli ustalenie jej
celów strategicznych i operacyjnych, działań oraz opracowanie karty strategicznej;
—V faza weryfikacja efektów w wyznaczonych okresach, formułowanie wniosków
i zaleceń korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących;
—VI faza zatwierdzenie i wprowadzenie przyjętych korekt do aktualnej strategii
naprawczo-rozwojowej uczelni112. Strategia, aby mogła być realizowana i zawartości
musi być odpowiednio realizowana113. Większość badanych Uczelni w Polsce zdaje
111

Ibidem,
T. Wawak, Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły
wyższej
w
warunkach
nowelizacji
ustawy
o
szkolnictwie
wyższym,
file:///C:/Users/user/Downloads/innowacyjna_projakosciowa_strategia_szkoly_wyzszej.pdf
(stan na dzień
2.02.2016), s.
113
Wawak T., Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, op.cit.,
112
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się nie doceniać ważności tego problemu, a wypowiedzi znacznej większości władz
uczelni w tym zakresie, zdają się potwierdzać tezę o braku świadomości roli
i możliwości wykorzystania strategii rozwoju uczelni114. „Zarządzanie strategiczne, jak
pokazały badania , jest w odniesieniu do uczelni metodą jeszcze w niewielkim
stopniu stosowaną. Strategia wszystkich przebadanych uczelni, zarówno publicznych
, jak i niepublicznych, koncentruje się wokół kilku wspólnych wartości, jak dbałość
o jakość kształcenia służba społeczeństwu. Jednak te cele nadrzędne jak i cele
szczegółowe były przez badanych formułowane ogólnie lub abstrakcyjnie, że nie
pozwala to na wskazanie rzeczywistych intencji rozwojowych poszczególnych szkół
wyższych‖ 115 . Zdaniem A. Piotrowskiej – Piątek, należy się zgodzić z opiniami
o niskiej przydatności w wymiarze aplikacyjnym strategii rozwoju szkół wyższych
w Polsce. Również kluczowe kryteria aplikacyjności badanych strategii – sposoby
realizacji celów strategicznych oraz wskaźniki monitoringu realizacji strategii –
wskazują na wątpliwą wartość takich planów dla praktyki zarządzania uczelniami116.
Czynnikami wskazanymi przez A. Gibb’a jako istotne dla przedsiębiorczości
uczelni są struktura oraz kultura organizacyjna, które mogą zarówno sprzyjać jak
i ograniczyć inicjatywy przedsiębiorcze. Struktura organizacyjna znacznej większości
polskich uczelni oparta jest na funkcjonującym w Polsce modelu uniwersytetu, który
zakłada silną hierarchiczność, rozbudowane struktury organizacyjne oraz dużą
autonomię jednostek organizacyjnych 117. Może to przyczyniać się do tego, iż sam
system

zarzadzania

uczelnią

wymaga

zmian

i

przyjęcia

nowych

strategii

zarządzania. Jak stwierdza T. Wawak wdrożenie strategii rozwojowych wymaga od
uczelni wprowadzenia również strategii zarządzania 118 .W związku ze zmianami
zachodzącymi w otoczeniu wzrasta rola marketingu w uczelniach 119. W budowanie
wizerunku uczelni powinni być zaangażowani wszyscy jej przedstawiciele zarówno
władze, kadra akademicka, administracyjna, studenci oraz absolwenci.

114

W. Popławski., M. Markowski, M. Forkiewicz, Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza,
uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013, s.75.
115
ibidem, s. 122,
116
A. Piotrowska-Piątek, O przydatności strategii rozwoju dla praktyki zarządzania szkołą wyższą, Marketing i
Rynek, 2015, nr 1, s.32,
117
ibidem, s. 81,
118
T. Wawak T., Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, op.cit, s.9,
119

Maliszewski T., Marketing jako element strategii publicznych szkół wyższych, MBA, 2008, nr 5, s.72,
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3. Innowacje jako realna forma realizacji strategii
Przedsiębiorczość,

kreatywność,

innowacje

stanowią

trzy

nierozerwalne,

komplementarne mechanizmy budujące dynamikę zmian i siłę konkurencyjną
biznesu, z czego innowacje są podstawowym filarem wiedzy, który implikuje wzrost
gospodarczy

120

.

Zdaniem

P.

Druckera

przedsiębiorczość i innowacje

są

współzależne: „Systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym
poszukiwaniu zmian i na systematycznej analizie okazji do społecznej lub
gospodarczej innowacji, którą taka zmiana mogłaby umożliwić. Tak wiec dyscyplina
innowacji jest dyscypliną diagnostyczna, zajmująca się systematycznym badaniem
obszarów

zmian,

które

zazwyczaj

stwarzają

okazje

przedsiębiorcze‖

121

.

Przedsiębiorczość akademicka jest nowym obszarem w którym innowacje powinny
być jednym z elementów, które warunkują rozwój uczelni. Przedsiębiorczość
akademicka można definiować z dwóch stron:
—jako przedsiębiorczość środowiska akademickiego – studentów, doktorantów,
kadry akademickiej: pracowników samodzielnych, pomocniczych i administracji;
kanałem transferu wiedzy i innowacji jest zakładanie przedsiębiorstw przez
pracowników uczelni, jej studentów i doktorantów na terenie uczelni lub w jej pobliżu;
—jako przedsiębiorczość uczelnianą – szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo,
które powinno być dobrze zorganizowane i zarządzane; w procesie dydaktycznym
uczelnia kształci przyszłe kadry dla gospodarki, administracji, nauki, kultury i sztuki.
Na uczelni prowadzi się badania, a w ich wyniku powstaje nowa wiedza i innowacje,
które stanowią sprzedawany produkt o wysokiej wartości‖ 122. Przejawami aktywności
przyczyniającymi się do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej mogą być min.:
—komercjalizacja wyników badań (wartości intelektualnych), czyli podnoszenie
innowacyjności gospodarki;
—transfer nowych rozwiązań technologicznych do gospodarki;
—kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych;

120

A. Krzysztofek, Przedsiębiorczość akademicka jako narzędzie kształtowania rozwoju uczelni, w: Uniwersytet
trzeciej generacji. Stan i perspektywy. (red.). D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
Poznań 2013, s.108,
121
P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992,
122
A . Krzysztofek, op.cit.,
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—tworzenie firm odpryskowych: firm typu spin- off; spin – out 123.
Celem rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020 jest znaczne
podniesieni jakości w trzech najważniejszych obszarach działania szkolnictwa
wyższego: kształcenia, badań naukowych oraz relacji uczelni z otoczeniem
społecznym, gospodarczym124. O współczesnej polityce innowacyjnej mówi się, że
jest polityką wsparcia szeroko pojmowanych innowacji oraz dyfuzji technologii,
współpracy

sieciowej

oraz

aktywnego

zaangażowania

państwa

i

instytucji

publicznych w tworzenie warunków dla innowacji 125. Cechuje je tworzenie klimatu
wspierającego biznes, kreowanie nowej wiedzy i innowacji oraz promowanie
współpracy w obrębie narodowego systemu innowacji, a także współpracy pomiędzy
krajami. W ramach systemów innowacji wspierane powinny być różne formy
powiązań przedsiębiorstw z przedsiębiorcami oraz ze sferą nauki i B+R. Wsparcie
potrzebne jest w zakresie transferu technologii, któremu towarzyszy dyfuzja wiedzy
i innowacji oraz w zakresie mobilności pracowników ułatwiających transfer wiedzy 126.
Zaangażowanie pracowników w poszukiwanie i kreowanie innowacji jest niezbędne,
aby cała organizacja była innowacyjna, a przez to konkurencyjna 127 . W tym celu
kierownictwo organizacji musi prowadzić politykę zachęcania do podejmowania
działań przedsiębiorczych oraz akceptacji ryzyka z tym związanego 128. W tym celu
podejmuje się działania skierowane do środowisk akademickich, aby włączyć ich do
aktywności na rzecz przedsiębiorczości akademickiej.
Kryzys gospodarczy oraz zmiany demograficzne w kraju sprawiają, iż uniwersytety
również konkurują o „pozyskanie‖ przyszłych studentów. Coraz większą wagę
uniwersytety przykładają do oferowania swoim studentom coraz szerszych propozycji
w rozwoju nie tylko naukowym ale i innych kompetencji praktycznych niezbędnych na
rynku pracy. O konkurencyjności uniwersytetu przyszłości (także uniwersytetu
przedsiębiorczego) zdecydują w znacznym stopniu uwarunkowania społeczne
i spójne z nimi czynniki konkurencyjności. Miarą konkurencyjności będzie
przedsiębiorczość. Zachowanie pewnej równowagi pomiędzy tradycyjnymi a nowo
123

Ibidem,
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020-drugi wariant. Raport cząstkowy
przygotowany przez konsorcjum: Ernst& Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
2010, s.43-45,
125
ibidem, s.45,
126
Ibidem,
127
Popławski W., M. Markowski, M. Forkiewicz, op.cit, s.35,
128
Ibidem,
124
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identyfikowanymi czynnikami konkurencyjności uczelni przyszłości może przyczynić
się

do

wykształcenia

nowego

modelu

uniwersytetu

uniwersalnego,

który

proponowany jest m.in. przez UNESCO 129 . Według tej koncepcji uniwersytet
przyszłości postrzegany jest jako lider, przywódca instytucjonalny, zapraszający
społeczność akademicką (rozumianą szeroko, złożoną z przyszłych, obecnych
i byłych członków wspólnoty uczelni) do aktywnego uczestnictwa w realizowanej prze
siebie działalności 130 . Wspólnota staje się „laboratorium badawczym‖, a sam
uniwersytet ułatwia proces tworzenia wiedzy i jej transferu do otoczenia, celem
zwiększenia potencjału ekonomicznego, a w konsekwencji konkurencyjności regionu,
w którym uniwersytet funkcjonuje131.

4. Współpraca nauki i biznesu
Zmiany gospodarczo-społeczne wymagają od uniwersytetów włączenia się
aktywnie w życie społeczne. Rolą uniwersytetów jest również podjęcie współpracy
z różnymi podmiotami, aby odpowiadać na potrzeby np. środowisk biznesu,
absolwentów, czy lokalnego społeczeństwa. Przedsiębiorczy uniwersytet jak twierdzą
Jain K.K., Yusof M., to uczelnia wyższa, która strategicznie adaptuje przedsiębiorczy
sposób

myślenia

poprzez

organizację,

odpowiednie

praktyki,

procedury

przedsiębiorczości akademickiej, obejmując przy tym wszelkie działania związane
z transferem technologii 132 . Aby oddziaływać na rozwijanie przedsiębiorczości,
uczelnie mogłyby angażować się w wiele różnorodnych działań, takich jak
prowadzenie rozmaitych kooperatyw badawczych

z przemysłem, składanie

wniosków patentowych, tworzenie nowych firm typu spin-off czy kształcenie wysoko
wykwalifikowanych jednostek o przedsiębiorczym nastawieniu, które następnie
zasilają regionalny rynek pracy 133 . Takie działania pozwalają uczelniom znacząco
i pozytywnie oddziaływać na rozwój regionalny w dłuższej perspektywie czasowej,
w rozumieniu tworzenia biznesu, transferu wiedzy do przemysłu oraz przyciągania

129

Ibidem,
Ibidem,
131
S. Klus., L. Wanat, Konkurencyjność uniwersytetu przyszłości, w: Uniwersytet trzeciej generacji. Stan
i perspektywy, ( red.). D. Burawski, Europejskie, centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013, s.54,
132
A. Kwiotkowska, op.cit., s. 167,
133
Raport: Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Warszawa 2013, s.13,
130
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dobrze wykształconych osób i działalności gospodarczej‖ 134. Modelowe rozwiązania
dla promowania współpracy nauki z przemysłem-biznesem można wskazać:
—upowszechnianie wiedzy odbywa się poprzez otwarte konferencje oraz seminaria,
w których uczestniczą ludzie nauki i biznesu;
—programy nauczania na poziomie uczelni wyższych są przygotowywane we
współpracy z wiodącymi podmiotami na rynku jako odpowiedź na ich potrzeby;
—praktyki i staże dla studentów są obowiązkowe i odbywają się w wybranych
firmach partnerskich, które nawiązują w ten sposób

kontakt ze społecznością

uczelnianą;
—przedsiębiorstwa

z

najbliższego

otoczenia

współfinansują

studia

dla

najwybitniejszych jednostek;
—poprzez powiązania sieciowe uniwersytetów i przedsiębiorstw tworzona oraz
upowszechniana jest nowa wiedza, a także występuje wymiana pracowników;
—uczelnia wyższa przeprowadza prace zlecone przez sektor biznesowy, natomiast
studenci pomagają w rozwiązaniu prostszych problemów i ustaleniu przyszłych
trendów, jakie mogą wystąpić na rynku;
— przy uniwersytetach powstają inkubatory przedsiębiorczości ułatwiające wejście
na rynek nowym firmom;
—organizowane są festiwale nauki promujące dyfuzję wiedzy do społeczności oraz
scalające wszystkie elementy sieci powiązań

135

. W Polsce od 2005 roku

ustawodawstwo (Prawo o szkolnictwie wyższym) uregulowane zostały zagadnienia
dotyczące

funkcjonowania

akademickich

inkubatorów

przedsiębiorczości

i uczelnianych centrów transferu technologii, zaś od 2011 roku także spółek
celowych136. Status uczelnianych centrów transferu technologii określa art. 86 (Ust.
Prawo o szkolnictwie wyższym), zgodnie z którym centrum transferu technologii
tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników i prac

134

Raport: Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Warszawa 2013, s.13,
135
F. Nowacki, Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu trzeciej generacji - uniwersytet czy przedsiębiorstwo, w:
Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy, (red.). D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, Poznań 2013, s.33,
136

Ibidem,
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rozwojowych do gospodarki137. Uczelniane centra transferu technologii może zostać
utworzone w formie:
—jednostki ogólnouczelnianej działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez senat uczelni;
—spółki handlowej lub fundacji działającej w oparciu o odpowiednie dokumenty
ustrojowe138.
Uczelnie wyższe podobnie jak inne podmioty rynkowe, funkcjonują w określonym
konkurencyjnym środowisku, z którego pochodzą strumienie zasilające ich działania,
a jednocześnie one same oddziaływają na otoczenie. Dlatego też w procesie
realizacji swoich celów społecznych, edukacyjnych, naukowych i badawczych
niezbędne jest, aby miały one dostęp do odpowiednich zasobów zewnętrznych,
w tym osób chcących się kształcić, środków finansowych, dóbr tworzących ich
infrastrukturę, a także informacji, aby w efekcie odpowiednio kształtować swoją ofertę
edukacyjna, konsultingową czy ekspercką stąd konieczność stosowania koncepcji
marketingowych przez uczelnie w obszarze kształtowania relacji z otoczeniem‖139.
W literaturze przedmiotu podkreśla się że skuteczność firmy i jej efektywność
finansowa zależą od jakości nawiązywanych relacji rynkowych 140 . „W przypadku
komercjalizacji nie chodzi o charakterystyczne dla marketingowych firm działania,
a raczej o tworzenie relacji partnerskich i rozwój czynników wpływających na
postrzeganą wiarygodność partnerów, otwartość na potrzeby drugiej strony a także
zaufanie i zaangażowanie‖ 141 . Działania realizowane wspólnie przez naukowców
i przedsiębiorców różnią się od współpracy pomiędzy firmami w celach badawczorozwojowych, to sprawia trudności w adoptowaniu biznesowych modeli zarządzania
dla potrzeb rozwoju relacji akademia-biznes‖ 142 . Budowanie sieci relacji pomiędzy
tymi dwoma światami wydaje się być trudne, ale nie niemożliwe. Przykłady
realizowanych projektów pokazują, iż te dwa światy są komplementarne. Budowanie
relacji partnerskich i dzielenie się swoimi zasobami sprzyja tworzeniu działań
137

M. Kadras., Rola uczelnianych centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych, w: w: Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy, ( red.). D. Burawski,
Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013, s.82,
138
Ibidem, s. 82,
139
E. Frąckiewicz., A.Gwarek, W. Samitowska, Kształcenie akademickie w synergii z biznesem – marketingowe
wyzwanie dla uczelni wyższych, Marketing i Rynek, 2014,nr 8, s. 239,
140
Ibidem,
141
Ibidem,
142
Ibidem,
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przedsiębiorczych dla wspólnych korzyści. „W przypadku komercjalizacji wyników
badań relacje mogą obejmować zarówno firmy, instytucje otoczenia innowacyjnego
biznesu (parki naukowe, inkubatory, centra transferu technologii), instytucje
państwowe, różne jednostki administracji uczelnianej (rektor odpowiedzialny za
współpracę z biznesem, jednostki odpowiedzialne za współpracę z biznesem,
wydziały, zespoły badawcze) a także osoby indywidualne143.
Mimo zdeklarowanej chęci współpracy uczelni wyższych i firm w dziedzinie
transferu wiedzy, efektywność tego procesu w Polsce jest niestety niska. Niewielka
jest skala wprowadzanych innowacji144. Liczba patentów w Polsce nie przekracza 2,7
na milion mieszkańców, podczas gdy średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi
133,6 145 . Jak wskazują badania poziom współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami
naukowymi w Polsce jest niewielki (28%), co skutkuje niskim poziomem
wprowadzanych innowacji zewnętrznych ale i wewnętrznych w naszym kraju 146. K. B.
Matusiak

i

J.

Guliński

wyróżnili

ograniczenia:

strukturalne,

systemowe,

świadomościowo-kulturowe i kompetencyjne 147 . Bariery strukturalne to różnice
wynikające ze specyfiki sektorów: gospodarki, nauki, badań, rozwoju, w powiązaniu
z niewłaściwymi alokacjami funduszy unijnych czy niską dynamiką rozwoju regionów.
Do

barier

systemowych

świadomościowo-kulturowe

należą
to

przerost

stereotypowe

regulacji

prawnych.

postrzeganie

ról

Bariery
naukowca

i przedsiębiorcy, brak wzajemnego zaufania i ogólny, niski poziom kultury
innowacyjnej. Bariery kompetencyjne to czynniki związane z niskimi kompetencjami
administracji publicznej, władz i administracji uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz
kadr i zarządów instytucji wsparcia w zakresie zagadnień dotyczących np. własności
intelektualnej, wsparcia finansowego

148

. Przeszkodą jest też niedostatecznie

rozwinięta struktura komercjalizacji wyników prac sfery B+R, sytuacja ta jest
uwarunkowana złą koordynacja działań Instytucji Otoczenia Biznesu, które
w niedostatecznym zakresie promują kontakty przedsiębiorstw z nauką149. Problemy
143

M. Grzegorczyk, Budowanie relacji w procesach komercjalizacji innowacji naukowych, Marketing i Rynek,
2014, nr 8, s. 249,
144
P. Gajewska, J. Kurowska-Pysz, Relacje nauka-biznes: wybrane czynniki kształtujące współpracę uczelni
wyższych i przedsiębiorstw, Logistyka, 2012,nr 5, s. 58,
145
Ibidem,
146
Sokół A., Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju
innowacji w Polsce, http://www.instytut.info/Vkonf/site/33.pdf , (stan na dzień 10.02.20160),
147
K. B.Matusiak, J. Guliński, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji
wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 27,
148
P. Gajewska, J. Kurowska-Pysz, op.cit., s. 58,
149
A. Sokół, op.cit.
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finansowe i niewystarczające nakłady na naukę w Polsce to główny powód niskiej
implementacji innowacji na uniwersytetach. Obecnie możliwości finasowania badań
naukowych z programów i funduszy unijnych np. Horyzont 2020 jest szansą dla
polskich uczelni, aby stawać się coraz bardziej innowacyjne w różnych wymiarach.

Podsumowanie:
Z przeprowadzonych badań przez T. Wawaka jednoznacznie wynika, że kluczem
do rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarki jest radykalna poprawa
relacji nauki i przemysłu, szkolnictwa wyższego i pracowników z różnych działów
gospodarki150. Wykorzystanie różnych źródeł zewnętrznych finasowania badań oraz
współpracę z różnymi ośrodkami otoczenia biznesu jest drogą do tego, aby
uniwersytety w Polsce stawały się bardziej konkurencyjne chociażby w obszarze
europejskim. Rozwój badań, innowacji i komercjalizacja wyników badań możliwa jest
w

kooperacji

już

nie

tylko

ze

podmiotami

lokalnymi

ale

i

podmiotami

międzynarodowymi. Partnerstwa międzyuczelniane na poziomie międzynarodowym
a także między różnymi sektorami gospodarki i przemysłu są nieodłącznym
elementem rozwoju uczelni. Rola jaką pełni obecnie uczelnia wyższa nie sprowadza
się tylko do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki, ale uczelnia powinna być
miejscem

tworzenia,

kreowania

postaw przedsiębiorczych

wśród

studentów

i pracowników. Miejscem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów
nauki i biznesu.

Coraz większa liczba studentów zagranicznych na polskich

uczelniach jest świadectwem tego, iż uniwersytety w Polsce zaczynają być
atrakcyjne

dla

młodych

ludzi

z

zagranicy.

Znaczenie

uniwersytetów

przedsiębiorczych w obecnej przestrzeni życia społeczno-gospodarczego w Polsce
jest nieoceniona. Staje się on motorem zmian i inicjatorem rozwiązań służących
realizacji wspólnych przedsiębiorczych inicjatyw służących dobru wspólnemu.

150

T. Wawak, Ewolucja koncepcji zarzadzania w szkołach wyższych w kierunku wymogów XXI wieku,
w: file:///C:/Users/user/Downloads/ewolucja_koncepcji_zarzadzania_w_szkolach_wyz%20(1).pdf s. 20,
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Agnieszka Synowiec151

BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY ZA POMOCĄ MARKETINGU
SENSORYCZNEGO
Streszczenie: Marketing sensoryczny ( marketing pięciu zmysłów), to stosunkowo nowa koncepcja
w obszarze nauk o marketingu. O percepcji przez klientów produktów i usług decyduje pięć zmysłów:
wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Doświadczenia zmysłowe odgrywają znaczną rolę w procesie
zakupu towaru lub usługi. Marketing sensoryczny jest stosowany przez wiele firm nie tylko w celu
zwiększenia swoich zysków ze sprzedaży towarów i usług, ale także w celu budowania pozytywnego
wizerunku swojej firmy, wyrażania tożsamości firmy, zwiększania świadomości marki, oraz
wzmacniania swojej pozycji na rynku. Celem tego opracowania jest holistyczne przedstawienie
celowości oddziaływania sensorycznego na klienta w procesie sprzedaży produktów i usług.
Słowa kluczowe: marketing sensoryczny, wizerunek firmy, wizerunek marki

Wprowadzenie
W tym opracowaniu zostanie omówiona holistyczna koncepcja marketingu
sensorycznego i jego rola w budowaniu wizerunku firmy. W celu zbudowania
odpowiedniego wizerunku danej firmy konieczna jest komunikacja pomiędzy
nadawcą „komunikatu wizerunkowego‖, a odbiorcą tego komunikatu. Zatem
komunikacja wizerunkowa jest to całokształt działań podejmowanych przez daną
firmę związanych z kreowaniem i przenoszeniem informacji o firmie i jej ofercie na
rynek. Komunikacja wizerunkowa oprócz tradycyjnych metod promocji służących do
komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, takich jak działania z zakresu
public relations, reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej oraz marketingu
bezpośredniego, powinna sięgać po nowoczesne formy komunikacji z otoczeniem
takie jak komunikacja elektroniczna, mobilna, czy wreszcie z zasobów marketingu
sensorycznego. Marketing sensoryczny ma za zadanie zaangażować pięć zmysłów
klienta w celu stworzenia w jego umyśle wizerunku danej firmy, marki, czy
konkretnego

produktu.

W

trakcie

procesu

zakupowego

ludzkie

receptory

sensoryczne odbierają szereg doznań wizualnych, dźwiękowych, zapachowych,
dotykowych i smakowych, w związku z tym klient podlega ich permanentnemu
działaniu w trakcie procesów selekcjonowania, organizowania i interpretacji
doznań152,153. Marketing sensoryczny stanowi nowy, ważny krok na drodze do coraz
151

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
M. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 67,
153
S. Kuczamer – Kłopotowska, Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu
komunikacji marketingowej, Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014, s. 115-132,
152
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skuteczniejszego wpływania na konsumentów, wskazuje nowe obszary aktywności
marketingowej, które dotychczas pozostawały w cieniu klasycznych metod i technik
marketingowych154.
1. Idea marketingu sensorycznego (marketingu pięciu zmysłów, marketingu
doświadczeń)
W centrum działania marketingu sensorycznego znajduje się ludzki mózg i jego
pięć zmysłów (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu) (Rys. 1). Każdy
człowiek odbiera doświadczenia zmysłowe subiektywnie (można to nazwać logiką
doświadczeń) fakt ten wynika z tego, że za pomocą swoich zmysłów (każdego
z osobna lub wszystkich razem) doznaje i interpretuje doświadczenia zmysłowe
w sposób indywidualny i charakterystyczny dla siebie155. Marketing sensoryczny jest
stosunkowo nową dziedziną oddziaływania marketingowego na klienta. Do tej pory
działania marketingowe skupiały się tylko na zmysłach wzroku i słuchu, a więc
komunikaty wysyłane do odbiorcy miały postać dwuwymiarową i reprezentowane
były przez obraz i dźwięk.
Rys.1 Pole oddziaływania marketingu sensorycznego

źródło: opracowanie własne

W marketingu sensorycznym każdy zmysł jest ważny i powinno się na nie
oddziaływać jednocześnie dla uzyskania lepszego efektu. Narządy zmysłów dają
154

A. Pabian, Marketing sensoryczny, Marketing i rynek 1/2011, s. 2-6,
B. Hultén, N. Broweus, M. van DijK, Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011,
s. 18−19,

155
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możliwość odbierania różnorodnych bodźców zewnętrznych co daje człowiekowi
możliwość przystosowania się do otoczenia i przetrwania w nim. Każdy z tych
układów

zmysłowych

posiada

wyspecjalizowane

komórki

receptorowe

oraz

odpowiednie dla nich szlaki przewodzenia impulsów do mózgu. W mózgu sygnały te
są przetwarzane i kojarzone z innymi informacjami dając odpowiednie wrażenie
zmysłowe, a te wrażenia z kolei po zidentyfikowaniu ich jako pozytywne lub
negatywne mogą powodować określone zachowania (Rys. 2).
Rys.2 Powstawanie wrażenia zmysłowego

źródło: opracowanie własne

Marketing sensoryczny jest nazywany marketingiem pięciu zmysłów ponieważ
angażuje wszystkie pięć zmysłów człowieka w celu przekazania informacji o danym
produkcie, marce czy o samej firmie. Wzrok pomaga zarejestrować barwę, światło,
design, wystrój wnętrza, grafikę, czy inny komunikat wzrokowy, słuch rozpoznaje
dźwięk, motyw przewodni, dżingiel reklamowy, markę dźwiękową, czy komunikat
głosowy. Węch pozwala na rozpoznanie zapachu firmowego, jego rodzaj
i intensywność, dotyk faktury materiału, ciężaru, temperatury, czy kształtu, natomiast
smak

musi

wywoływać

pozytywne

doznania.

Przykładem

takiego

wielosensorycznego oddziaływania na zmysły klienta może być butelka zimnego
napoju, ponieważ wzrok zarejestruje kształt butelki, jej barwę, napisy umieszczone
na niej oraz barwę samego napoju, słuch odbierze bodziec dźwiękowy jaki wydaje
butelka przy otwieraniu może to być syk ulatniającego się gazu lub brak dźwięku,
zmysł powonienia odbierze bodziec zapachowy jako przyjemny, lub nie, zmysł smaku
odbierze bodziec smakowy, a zmysł dotyku pozwali na ocenienie faktury butelki
(gładka, chropowata), jej wagi, temperatury, a także kształtu (ergonomiczny lub nie).
Wszystkie te doznania zmysłowe pozwalają na ocenę produkty danej firmy, wpływają
na rozpoznawalność danej marki, czy samej firmy.
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2. Budowanie wizerunku firmy za pomocą marketingu sensorycznego
Marketing sensoryczny stanowi połączenie pięciu obszarów oddziaływania na
zmysły człowieka (Rys. 3). Oddziaływanie to powinno być skoncentrowane wokół
pewnego rdzenia, który wynika z podstawowych funkcji i przeznaczenia produktów
(np. w branży spożywczej takim rdzeniem jest smak, a w branży perfumeryjnej
zapach). Punktem wyjścia takiego procesu oddziaływania jest sam produkt będący
nośnikiem określonych atrybutów (np. wyglądu, dźwięku, zapachu czy smaku), które
są źródłem bodźców sensorycznych oddziałujących na poszczególne zmysły
człowieka. Atrybuty produktów można podzielić na trzy grupy: atrybuty naturalne wytworzone przez naturę (np. smak owoców, zapach kwiatów); atrybuty sztuczne –
wytworzone przez człowieka, ale wynikające z samego charakteru produktu (np.
dźwięki wydawane przez pracujące maszyny); atrybuty sztuczne wytworzone przez
człowieka, ale celowo dodane do produktu (np. zapach chusteczek higienicznych).
Jedna z podstawowych zasad marketingu sensorycznego sugeruje, aby odpowiednio
kształtować atrybuty sztuczne, zarówno te, które wynikają z samego charakteru
danego produktu, jak i te które są celowo do niego dodane156.
Rys.3 Obszary marketingu sensorycznego

źródło: Według A. Pabian, Marketing sensoryczny, Marketing i rynek 1/2011, s. 2-6
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Wizerunek firmy, marka i wartość przedsiębiorstwa kształtowane w oparciu
o strategię marketingu sensorycznego wymagają działania w jego poszczególnych
obszarach:
Marketing obrazu – zmysł wzroku jest najważniejszym ludzkim zmysłem, przypada
na niego aż 2/3 ludzkich komórek zmysłowych, dzięki temu ludzkie oko może szybko
wychwytywać zmiany zachodzące w otoczeniu i odpowiednio przystosowywać się do
nich. Ten zmysł pozwala na skupieniu uwagi klientów na określonej firmie, marce,
i produkcie poprzez dostrzeganie takich cech danego produktu jak design i styl
opakowania, kolor, światło i wystrój wnętrza. Design jest uważany za kluczowy
element tożsamości marki, jest uważany za jeden z najważniejszych elementów
indywidualizacji i personalizacji marki, jest to szczególnie widoczne w przypadku
produktów zaawansowanych technologii takich jak samochody, telefony komórkowe
czy komputery. Kolory wpływają na emocje i uczucia, mogą pobudzać wspomnienia
i doświadczenia poprzez oddziaływanie na centralny układ nerwowy i korę mózgową,
powinny zatem symbolizować wartości reprezentowane przez daną markę i wyrażać
jej tożsamość. Poszczególne kolory wywołują odmienne reakcje psychologiczne,
które mogą wpływać na przykład na ciśnienie krwi, a także mają one swoje
znaczenie społeczno – kulturowe. Światło i wystrój wnętrz może również tworzyć
atmosferę przyciągającą potencjalnego klienta. Światło także daje duże możliwości
wprowadzania zmian okresowych w przestrzeniach usługowych, a odpowiedzi
wystrój wnętrz wzmacnia wrażenia wzrokowe157. Zatem kluczem do sukcesu staje się
więc starannie przemyślana aranżacja przestrzeni zakupowej oparta na oryginalnym
i odpowiednio dobranym pomyśle. Wiąże się to ze świadomością, iż projekt
przestrzeni handlowej odgrywa istotne znaczenie w budowaniu wizerunku określonej
marki, jak również wspiera skuteczną strategię sprzedaży. Jednym z głównych celów
każdego punktu sprzedaży jest możliwość pokazania produktu od jak najlepszej
strony,

dąży

się

do

tego

poprzez

połączenie

atmosfery,

funkcjonalności

i atrakcyjności aranżowanej przestrzeni. Do budowania atmosfery przestrzeni
zakupowej stosuję się też czasem żywe rośliny doniczkowe, które wprowadzają do
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wnętrza sklepu kolor, a nawet zapach, natomiast wszystko czego potrzebują to
światło, woda i systematyczna pielęgnacją, która na ogół nie jest kłopotliwa 158 .
Marketing dotyku - dotyk uzupełnia zmysł wzroku ułatwiając postrzeganie kształtów,
konturów i obiektów jako trójwymiarowych, dotyk ma również wpływ na postrzeganie
jakości produktu. Design i kształt danego produktu omawiane jako elementy
doznania wzrokowego tworzą również doznania dotykowe. Dzięki skórze i jej
receptorom możliwe jest odczuwanie różnego rodzaju bodźców, takich jak:
temperatura (zimno, gorąco), faktura powierzchni (szorstkość, gładkość), kształt,
waga, miękkość lub twardość przedmiotów. Bodźce dotykowe są wykorzystywane
w marketingu w celu zwiększenia fizycznej i psychologicznej interakcji między
klientem a daną firmą. Stąd też marketing dotykowy jest jednym ze sposobów na
budowanie tożsamości i wartości marki, ale także samej firmy. Za pomocą dotyku
możemy zidentyfikować rodzaj materiału, kształt, temperaturę i ciężar danego
wyrobu. Drewno i skóra kojarzą się jako ciepłe, miękkie, sprzyjające relaksowi
i harmonii z naturą; cegła kojarzy się z ciepłem, przytulnym wnętrzem; szkło i metale
kojarzą się jako zimne i twarde ale kojarzą się też z wysoką jakością,
ekskluzywnością, dobrym gustem, otwartymi przestrzeniami; plastik kojarzy się
z wytrzymałością, prostotą i bezpieczeństwem. „Restauracje McDonald’s od dawna
urządza się w taki sposób, aby sprzyjały dużej rotacji klientów, czemu służą twarde
krzesła i stoliki, niezachęcające do dłuższego pozostania w lokalu. Jednak w 2006
roku firma wprowadziła projekt McMakeover, który miał doprowadzić do poprawy
wizerunku marki i uatrakcyjnić jej restauracje. Cel ten osiągnięto za pomocą
estetycznych w wizualnym i dotykowym sensie kształtów oraz bardziej miękkich
krzeseł”159.
Marketing dźwięku - dźwięki pomagają ludziom postrzegać i rozumieć świat już od
urodzenia, w zasadzie zmysł słuchu jest stale aktywny, nawet wtedy jeśli nie zwraca
się uwagi na otaczające nas dźwięki . Proces odbierania dźwięków jest bardzo
złożony i zależy do prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Odpowiednio
dobrany dżingiel reklamowy, dźwiękowe logo, głos ludzki lub muzyka mogą zwracać
uwagę na dany produkt i markę poprzez wzbudzanie reakcji uczuciowej. Ludzki
zmysł słuchu jest bardzo wrażliwy i można powiedzieć że oddziałuje na odbiorcę
158
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w stopniu równym ze zmysłem wzroku. Badania przeprowadzone przez firmę
Millward Brown dowiodły, że ponad 65% zmian naszego nastroju dokonuje się
właśnie pod wpływem odbieranych dźwięków

160

. Dżingiel reklamowy można

wykorzystywać przy tworzenia doświadczenia dźwiękowego marki, charakteryzuje
się on krótkim tekstem i wielokrotnie powtarzaną sekwencją dźwięków, dzięki temu
łatwo „wpada w ucho‖ i jest szybko zapamiętywany. Najczęściej dżingle reklamowe
przypominają piosenki znanych twórców. Również muzyka, wykorzystywana
w budowaniu atmosfery danej przestrzeni zakupowej ma za zadanie wzmocnić
tożsamość i wizerunek danej marki, dostarcza ona klientom przyjemnych doznań,
które kojarzone będą z odpowiednią marką. Muzykę stosuje się jako element
marketingu w przestrzeniach zakupowych takich jak supermarkety, aby klienci chcieli
w nich pozostać dłużej, dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo, że klienci
wydadzą więcej pieniędzy na nieplanowane zakupy i być może zarekomendują
miejsce znajomym. Wielu badaczy uważa, że jeśli celem jest wywarcie na klientach
trwałego wrażenia, muzyka jest optymalnym wrażeniem zmysłowym, może wpływać
zarówno na świadome, jak i nieświadome zachowania klientów oraz budować
poczucie przynależności do grupy. „Muzyka w wolnym tempie zwiększa emocjonalne
sprzężenie zwrotne i sprawia, że czas oczekiwania wydaje się klientom krótszy.
Wrażenie krótszego oczekiwania jest pożądane w działalności usługowej, gdyż
zmniejsza ono negatywne reakcje klientów czekających na swoją kolej….Według
badań muzyka wpływa również na zachowanie ludzi w restauracjach. Muzyka
w szybkim tempie sprawia, że klienci szybciej kończą posiłki, zwalniając miejsce dla
innych gości. Taka muzyka mogłaby być przydatna w sieciach fast food i barach
szybkiej obsługi, którym zależy na szybkiej rotacji klientów. Z kolei muzykę
w wolniejszym tempie można nadawać wieczorem, aby pod jej wpływem goście
pozostawali w restauracji dłużej i więcej zamawiali”

161

. Wpływanie na zmysł słuchu

poprzez właściwy dobór odpowiednio wyselekcjonowanych dźwięków, niewątpliwie
przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia pozytywnych emocji odbiorcy
związanych z wizerunkiem danej firmy. Na przykład sklepy masowo przyciągają
klientów odpowiednio dobraną muzyką uwzględniając porę roku, porę dnia czy nawet
dzień tygodnia. Badania dowodzą, że muzyka w punktach handlowych odgrywa
znaczącą rolę w okresie świątecznym wprowadzając klientów w pogodny i rodzinny
160
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nastrój. Rola dźwięków w budowaniu pozycji danej firmy na rynku nie ogranicza się
tylko do emitowania charakterystycznych melodii, ale można powiedzieć, że jest to
cała filozofia wpływu na zmysł słuchu odbiorcy, która skupia się też na innych
formach epatowania dźwiękiem. Istotne jest też to, aby charakterystyczne dźwięki
kojarzone z daną marką towarzyszyły klientowi w innych chwilach niż tylko tych
związanych z procesem zakupowym. Jako przykład można tutaj podać branżę
motoryzacyjną, gdzie duże koncerny samochodowe zatrudniają specjalistów od
akustyki nie w celu maksymalnego wyciszenia pracy auta, ale w celu opracowania
charakterystycznych dzięków towarzyszących na przykład pracy silnika, aby były
kojarzone właśnie z konkretną marką162.
Marketing zapachu – węch i smak są zmysłami chemicznymi, które służą do
rozpoznawania określonych związków chemicznych w otoczeniu. U ludzi zmysły te,
ze względu na pełnioną funkcję, nie są od siebie oddzielone, dlatego na przykład
smak pokarmów nie zależy tylko od receptorów smakowych, ale również węchowych.
Węch jest jednym z najstarszych zmysłów ludzkich, który wykształcił się dużo
wcześniej przed umiejętnością werbalnego porozumiewania się. Bodźce zapachowe
nie tylko wpływają na poprawienie samopoczucia i pamięć, ale także mogą wpływać
na ludzkie zachowania i podejmowanie decyzji. Człowiek potrafi zapamiętać ponad
10000 różnych zapachów ponadto ślad pamięciowy zapachu jest bardzo trwały,
dzięki temu zapachy mogą wzmacniać wizerunek marki w krótkim i długim okresie
czasu. Poprzez odpowiednio dobrane zapachy można wywierać wpływ zarówno na
postępowanie klienta, kreować pozytywny wizerunek marki i firmy, a także tworzyć
wyjątkową atmosferę w przestrzeni zakupowej i w miejscu pracy. Dotyczy to
w szczególności sklepów, restauracji, miejsc usługowych, a także innych miejsc
gdzie gromadzą się ludzie w celu zapoznania się z jakimś produktem lub ideą 163 .
Kobiety i mężczyźni różnie odbierają zapachy, niektóre zapachy uważa się za
bardziej kobiece inne za bardziej męskie, ponadto kobiety mają większą zdolność do
rozpoznawania zapachów i są wrażliwsze na niektóre z nich. Dlatego też należy
dopasowywać rodzaj aromatu do grupy docelowej. Postrzeganie zapachów przez
klienta odbywa się podświadomie co daje przewagę marketingowi zapachowemu nad
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tradycyjnym marketingiem opartym na zmyśle wzroku i słuchu. W marketingu
zapachu ważne jest odpowiednie dostosowanie wykorzystywanych aromatów do
miejsca, ale także ich intensywność, od której również zależy wpływ na danego
człowieka. Różni ludzie posiadają różną wrażliwość na zapachy, dlatego też
wrażenia powstające za pośrednictwem marketingu zapachu mogą być bardzo
zróżnicowane. To co dla jednych pachnie ładnie dla drugich może być przykrym
doświadczeniem,

dlatego

też

pewnym

ograniczeniem

wykorzystania

aromamarketingu jest duży subiektywizm w odbieraniu tych bodźców164. Ponadto raz
wykreowane sensoryczne odczucie zapachowe są trudne do wyeliminowania
i zmiany, na przykład zapach cytrynowy dodawany przez producentów do niektórych
detergentów dzięki kampaniom promocyjnym i dobrym właściwościom tych
produktów jest kojarzony przez konsumentów z czystością i higienicznością. Zatem
odwrócenie tej relacji, czyli podejmowanie prób marketingowych łączenia tego
zapachu z brudnymi rzeczami i nieestetycznymi powierzchniami jest dziś w zasadzie
nie możliwe165. Stosowany zapach w aromamarketingu powinien być jak najbardziej
zgodny z rzeczywistym (gruszki mają zapach gruszek a nie cytryny), powstanie
związek skojarzeniowy, który będzie bardziej naturalny, trwały i skuteczny, ponieważ
zgodność zapachów ma korzystny wpływ na opinie o produkcie. Natomiast
intensywność zapachu czyli jego delikatności lub wyrazistości ma także znaczący
wpływ na człowieka. Delikatne zapachy bowiem wpływają na ludzi w sposób bardziej
nieświadomy, a często nawet podprogowy, co powoduje, że sprzyjają dobrej
atmosferze podczas zakupów i dobremu samopoczuciu klientów. Mogą również
zwiększać lojalność klientów i przywiązanie do danego produktu, marki czy samej
firmy. Marketing zapachowy może być uznawany za koncepcję kontrowersyjną,
ponieważ oddziałuje na podświadomość człowieka. Zwykle konsumenci nie zdają
sobie sprawy z tego, że zapach, który czują w sklepie, ma inne zadanie niż tylko
umilić atmosferę i zniwelować ewentualne niepożądane przykre zapachy. Cel
zastosowania rozwiązań aromamarketingu jest zupełnie inny. Zapach ma wpłynąć na
człowieka tak, by ten kupił więcej niż zaplanował. Dopuszczalność marketingu
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zapachowego jest w tym wypadku jedynie kwestią światopoglądu każdego człowieka,
ponieważ zarówno polskie, jak i unijne prawo nie zabrania działań tego typu 166.
Marketing smaku – można wyróżnić cztery podstawowe smaki: słodki, słony,
kwaśny, gorzki (oraz piąty niedawno odkryty przez japońskich naukowców „umami‖ –
Ikeda 2002167), które są odbierane przez kubki smakowe zlokalizowane głównie na
języku, ale także w całej jamie ustnej. Zmysły smaku i węchu wzajemnie ze sobą
współgrają, wyłączenie wrażeń zapachowych osłabia doznania smakowe nawet
o 80%. Smak jest nazywany bliskim zmysłem ponieważ nie jest możliwe
wykorzystywanie tego zmysłu na odległość. Wrażliwość zmysłu smaku zmniejsza się
wraz z wiekiem, jest też uzależniona od stanu emocjonalnego danej osoby czy płci
(kobiety posiadają większą wrażliwość smakową, niż mężczyźni ponieważ posiadają
więcej kubków smakowych). Wrażenia smakowe są bardzo indywidualne i w dużym
stopniu uzależnione od składu śliny danego człowieka 168 . Udział zmysłu smaku
w procesie budowania marki danej firmy to zdaniem niektórych badaczy nawet 31%,
a zatem jest to dość istotny czynnik w przypadku dużej konkurencji na danym rynku.
Jako przykład można podać tu koncern Coca Cola, który zbudował swoją
niepowtarzalną tożsamość wykorzystując właśnie smak. Smak , ale także sposób
serwowania różnych dań i napojów jest istotny dla doznań smakowych, dlatego też
właściciele restauracji i specjaliści od marketingu mogą przyciągnąć więcej klientów
poprzez żywsze opisy serwowanych posiłków. Na przykład zamiast zwykłego „steku
z surówką‖, mogą zaproponować klientowi „soczysty stek z wiosenną surówką‖.
Według badań ten zabieg powoduje zwiększenie sprzedaży, aż o 27%

169

.

Ze względu na współdziałanie zmysłu smaku z innymi zmysłami w faktycznej ocenie
spożywanego produktu,

istotne jest zatem aby poza samym smakiem produktu

koncentrować się też na innych walorach oddziaływujących na pozostałe zmysły
konsumenta. Ważne jest aby produkt angażował wszystkie pięć zmysłów, poza tym
jak jedzenie smakuje istotny jest jego wpływ na zmysł powonienia (jak jedzenie
pachnie), dotyk (temperatura jedzenia, tekstura itd.), wzrok (czy jedzenie jest
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estetycznie podane, jego kolor), a także dźwięk (czy jedzenie jest chrupiące) 170 .
Nieliczne firmy odwołują się do wrażeń smakowych w celu budowania wizerunku
firmy i jej tożsamości, choć coraz więcej przedsiębiorców zaczyna doceniać także ten
rodzaj marketingu, ponieważ istnieje wiele sposobów na to, aby włączyć smak
w koncepcję biznesową, nawet jeśli główna działalność danej firmy nie wiąże się
ściśle z branżą gastronomiczną czy spożywczą.

Na przykład niektóre firmy

samochodowe lub księgarnie oferują swoim klientom kawę, co sprawia, że oderwanie
się na chwilę od zakupów i zjedzenia czegoś lub napicie się smacznej kawy
powoduje chęć przedłużenia czasu przebywania w przestrzeni zakupowej 171.
Podsumowanie
Koncepcja marketingu doświadczeń jest odpowiedzią na zapoczątkowany
w latach 70- tych ubiegłego wieku nurt psychologii ekonomicznej implikujący
konieczność

przewartościowania

interpretacji

zachowań

koncepcji

konsumenckich.

homo

Marketing

oeconomicus
doświadczeń

w

zakresie

jest

teorią

uwzględniającą emocjonalne potrzeby klientów oraz nieracjonalne przesłanki
zachowań nabywczych; czerpie z dorobku wielu nauk, takich jak np.: ekonomia
behawioralna, ekonomia eksperymentalna, psychologia zachowań konsumenckich,
psychologia kognitywna i psychologia emocji, socjologia, antropologia.
Główne cechy marketingu doświadczeń, to między innymi:
o rozwój produktów i usług oparty na głębszym rozumieniu potrzeb
użytkowników,
o dostarczanie wartościowych dla klienta, przykuwających uwagę,
zapamiętanych doświadczeń,
o tworzenie produktów i usług sensorycznych, które oddziałują na
wszystkie pięć zmysłów konsumenta (multisensualność),
o kompleksowe

zaspokajanie

potrzeb

(multifunkcjonalność)

przy

współudziale doświadczeń,
o wykorzystywanie estetyki oraz osobistej interakcji w dostarczaniu
wartości dla klienta,

170

A. Krishna, An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment
and behavior, Journal of Consumer Psychology (2011), doi:10.1016/j.jcps.2011.08.003, pozyskane
z http://neuromarkewiki.com/images/1/13/An_integrative_krishna_2012.pdf, stan na dzień 21. 06. 2016,
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B. Hultén, N. Broweus, M. van DijK, Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011,
s. 113-115,
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o koordynowanie wszystkich faz kontaktu klienta z firmą pod kątem
wywoływania pozytywnych emocji i wrażeń,
o zwiększające satysfakcję i lojalność klienta,
o zwiększanie komfortu życia poprzez kreowanie uczucia zadowolenia,
przyjemności i szczęścia172.
Obecnie przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po narzędzia oddziaływania na
zmysły człowieka, a w konsekwencji na informacje docierające do jego mózgu.
Prowadzi się coraz więcej badań dotyczących dotarcia do podświadomości
człowieka, ponieważ większość procesów i decyzji dotyczących określonych
zachowań odbywa się podświadomie. Do kluczowych celów realizowanych poprzez
bodźce zmysłowe zalicza się wyróżnienie się na tle konkurencji, motywowanie
konsumentów do spróbowania produktu i jego zakupu oraz kreowanie unikalnej
wartości wynikającej ze zrozumienia oczekiwań nabywców

173

.

Świadome

wykorzystanie potencjału marketingu sensorycznego, aby przyciągnąć i zwiększyć
lojalność klientów, wymaga dogłębnej znajomości reguł dotyczących tego wciąż
jeszcze nowego obszaru promocji. Klienci doświadczają otaczającej ich przestrzeni
w sposób całościowy (odbierają ją wszystkimi zmysłami), a więc jeśli stworzymy
przestrzeń zakupową w sposób świadomy wykorzystując wszystkie aspekty
marketingu sensorycznego jesteśmy w stanie wywołać u konsumentów pozytywne
doznania kojarzone z daną firmą, marką, czy konkretnym przedmiotem.
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Agnieszka Synowiec174

ASPEKTY ZARZĄDZANIA W CHMURZE KOMPUTEROWEJ
Streszczenie: Wirtualizacja wielu czynności i procesów w szybkim tempie obejmuje coraz to nowe
obszary działalności człowieka zarówno w sferze aktywności prywatnej, jak i zawodowej. Postęp
technologiczny, rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowanej sieci oraz wzrost
zapotrzebowania na nowe usługi i aplikacje informatyczne powodują, iż dla wielu organizacji staje się
koniecznością inwestowanie w nowe rozwiązania technologiczne. W tym opracowaniu, na podstawie
przeglądu literaturowego, podjęto próbę przedstawienia różnych aspektów zarządzania w chmurze
komputerowej, a także przybliżono wybrane możliwości aplikacyjne zarządzania w chmurze.
Słowa kluczowe: Cloud Computing, zarządzanie, wiedza, innowacje, nowe technologie,

Wstęp
Już w połowie ubiegłego wieku naukowcy, w tym John McCarthy (wybitny
amerykański informatyk - twórca między innymi terminu sztuczna inteligencja) –
twierdzili,

że

w

przyszłości

niezbyt

odległej

wszelkie

procesy

związane

z użytkowaniem komputerów i wykorzystaniem ich mocy obliczeniowej, będą
udostępnione do powszechnego użytku publicznego i będą korzystały ze wspólnych
centrów

danych.

Jak

się

okazało,

wszechobecna

dostępność

wysokiej

przepustowości sieci, coraz niższe koszty komputerów i urządzeń, jak również
wirtualizacja sprzętowa, doprowadziły w tej chwili do ogromnego wzrostu
wykorzystania chmury obliczeniowej. W ostatnich latach praktycznie wszystkie
wykorzystywane przez nas aplikacje, programy i narzędzia zaczęły już korzystać
z udogodnień chmury obliczeniowej. Według szacunkowych wyliczeń w 2020 tylko
w Stanach Zjednoczonych korzystanie z chmury pozwoli oszczędzić około 12
miliardów dolarów, które mogą zostać wydane na przykład na opłacenie energii
elektrycznej, a w 2009 roku wartość rynku cloud computingu warta była około 56
miliardów dolarów. Przy rosnącej popularności, wzmożonym ruchu na swoich
stronach, oraz setkom danych, które trzeba analizować z sekundy na sekundę
odpowiednia moc obliczenia jest newralgicznym elementem prowadzenia biznesu.
Dzisiaj chmury obliczeniowe stanowią o przyszłości dużych i małych firm na całym
świecie. Zmienił się model przetwarzania danych, ponieważ wraz z rozwojem
technologii nie ma konieczności, by dane zapisywane w postaci setek gigabajtów
174

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
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trzymane były na nośnikach takich jak płyty CD, DVD, dyski zewnętrzne, itd. Dzięki
nowemu modelowi przetwarzania danych, który jest oparty na przechowywaniu
plików na serwerach, można mieć do nich dostęp z każdego zakątka świata,
niezależnie od sprzętu z jakiego się korzysta. Przetwarzanie w chmurze
to technologia, która łączy w sobie dwie metody przetwarzania danych, a mianowicie
Grid Computing i Utility Computing. Grid Computing opiera się na równoległym
przetwarzaniu danych (duża ilość serwerów jest połączona ze sobą dając jedną
zdecydowanie

wydajniejszą

jednostkę

obliczeniową).

Utility

Computing

to wirtualizacja, dzięki której na jednym serwerze możemy wydzielić przestrzeń, i np.
określoną przepustowość łącza, z których korzystać będzie dana aplikacja. W takim
modelu

zarządzania

danymi

istnieje

możliwość

przeniesienia

całego

oprogramowania do sieci wirtualnej, dzięki czemu unika się konieczności
instalowania jakiekolwiek oprogramowania i aplikacji na komputerze 175. Celem tego
opracowania jest zaprezentowanie aspektów zarządzania w chmurze obliczeniowej
na podstawie przeprowadzonego przeglądu literaturowego.
1. Definicja cloud computing
Pomimo, iż cloud computing jest już powszechnie stosowaną technologią, to nie
ma jeszcze dokładnie jednej ustalonej definicji, jednak warto przedstawić definicje
najczęściej cytowane:
 podawaną przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii
(National Institute of Standards and Technology):
„Cloud computing (przetwarzanie w chmurze) to model umożliwiający szybki dostęp
do sieci (na żądanie) do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (na
przykład, sieci , serwerów, pamięci masowej , aplikacji i usługi) , które mogą być
szybko

i

bezpiecznie

dostarczane

z

minimalnym

wysiłkiem

zarządzania

i z minimalnym udziałem dostawcy. Ten model chmury promuje dostępność i składa
się z pięciu zasadniczych cech , trzech modeli usługowych oraz czterech modeli
wdrożeniowych”176 .

175

P. Szmit, Cloud computing historia, technologia, perspektywy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2012, s. 4-7,
176
Oryginalnty tekst: ―Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to
a sharedpool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services)
that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This
cloud model promotes availability and is composed of five essential characteristics, three service models, and
four deployment models‖- http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/cloud-def-v15.pdf (dostęp na 12.02.2016),
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 Wikipedia z kolei cloud computing określa następująco:
„Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) – model przetwarzania danych oparty
na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub
zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca
wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz
konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy
konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za
użytkowanie

określonej

usługi,

np.

za

możliwość

korzystania

z

arkusza

kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Umowa
zawierana na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej przeważnie nie jest
tworzona

pod

konkretny

podmiot,

lecz

zawiera

pakiet

rozwiązań

zestandaryzowanych. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem
wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem
w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych
zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia
z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy”177.
Cloud computing można określić także jako „model bezpiecznego i niezawodnego
dostarczania użytkownikom „chmury” portfela usług IT w zdecentralizowanym
wirtualnym środowisku. Portfel usług udostępnianych poprzez sieci Internet przez
dostawców „chmury” zawiera usługi dotyczące udostępniania i zarządzania
infrastrukturą komputerową, środowiskiem programistycznym, operacyjnym oraz
komunikacyjnym jak również usługi w zakresie udostępniania aplikacji użytkowych
i przechowywania efektów pracy użytkowników (np. organizacji gospodarczych)” 178.
Cloud computing ma charakter mierzalny ( ilość przesyłanych danych, czas
korzystania itd.), a więc odbiorca płaci tylko za rzeczywiste korzystanie z zasobów.
Usługobiorca zazwyczaj nie ma wiedzy technicznej o tym w jaki sposób odbywa się
proces przesyłania danych, dostarczania usługi, czy gdzie aktualnie znajdują się
poszczególne elementy infrastruktury wytwórczej i przesyłowej (Rys. 1), natomiast
jest zainteresowany jedynie efektem i korzyściami płynącymi z korzystania
z

przetwarzania

w

chmurze.

Zasada

działania

przetwarzania

w

chmurze

177

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa(dostęp na 12.02.2016),
R.
Kucęba,
MODEL
CLOUD
COMPUTINż.
Taksonomia
pojęć
i
własności,
z
http://ilabepro.polsl.pl/bzep/static/uploads/KUC%C4%98BA_Robert_-_MODEL_CLOUD_COMPUTING.pdf
(dostęp na 12.02.2016),
178
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obliczeniowej polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT na serwer
i umożliwienie stałego dostępu poprzez klienckie komputery podłączone do sieci.
Dzięki temu ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem
klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera.
Rys. 1: Infrastruktura chmury komputerowej

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa#/media/File:Cloud_computing.svg
(dostęp na 12.02.2016),

2. Rodzaje chmury obliczeniowej
Chmury obliczeniowe możemy podzielić pod względem stopnia kontroli zasobów
informatycznych na: prywatne (ang. private cloud), będące częścią organizacji,
a jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi, oraz publiczne (ang. public cloud),
będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą (np. aws.amazon.com, Google,
Microsoft itd.), a także hybrydowe (ang. hybrid), które są

połączeniem zasad

funkcjonowania chmury prywatnej i publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury
danego klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część jest umiejscowiona
w przestrzeni chmury publicznej. W zależności od stopnia zaawansowania usługi
chmury obliczeniowej rozróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje:
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 Infrastruktura jako usługa (IaaS – Infrastructure as a Service) – jest to
korzystanie

za

pośrednictwem

internetu

ze

sprzętu

informatycznego

(hardware), może to być przestrzeń na wirtualnym dysku internetowym
przeznaczona do przechowywania danych albo też miejsce na serwerze
wydzierżawione w celu wgrania tam własnego systemu operacyjnego, lub
korzystanie z mocy obliczeniowej procesorów.
 Platforma jako usługa (PaaS –Platform as a Service) - użytkownik poza
dostępem do infrastruktury otrzymuje także dostęp do środowiska (w tym
platformy programistycznej), w którym może instalować swoje aplikacje
informatyczne i z nich korzystać.
 Aplikacja jako usługa (SaaS –Software as a Service) – w tym modelu poza
infrastrukturą sprzętową i środowiskiem operacyjnym użytkownik otrzymuje
dostęp do określonych aplikacji informatycznych, mogą to być proste
programy, jak np. edytor tekstu online, a także bardziej zaawansowane
aplikacje, jak systemy do obsługi księgowości, poczty elektronicznej,
rozliczania zamówień. W przeciwieństwie do modelu PaaS wykorzystywane
oprogramowanie należy do jego dostawcy i on też odpowiada za jego
aktualizację i bezawaryjne działanie.
3. Aspekty zarządzania w chmurze obliczeniowej
Zarówno postęp gospodarczy jak i technologiczny sprawił, że korzystanie
z internetu stało się wręcz koniecznością dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw
w Polsce, dlatego obecnie bardzo trudno jest znaleźć liczące się w Polsce
przedsiębiorstwo, które nie korzysta z zasobów nowych technologii. Aktualnie sieć
internetowa

stała się

jednym

z podstawowych

źródeł informacji, środków

komunikowania się oraz kanałów sprzedaży i nawiązywania kontaktów biznesowych,
dlatego przedsiębiorstwa które chcą się dynamicznie rozwijać i być innowacyjne
muszą korzystać z nowych rozwiązań technologicznych takich jak cloud computing,
aby nie zostać daleko w tyle za konkurencją. Jednak pewna część firm zwłaszcza
małych przedsiębiorstw, które ze względu na swoją specyfikę lub miejsce działania,
nie może korzystać z zasobów chmury ponieważ jest to dla nich niekorzystne ze
względów ekonomicznych. Dlatego w niektórych przypadkach niekorzystanie z usług
chmury obliczeniowej w pewnych przypadkach jest całkowicie uzasadnione.
Rozwijające

się

przedsiębiorstwa

ciągle

starają

się

sprostać

wyzwaniom
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współczesnej gospodarki i nadążyć za zmieniającym się otoczeniem. Rozwiązania
chmury obliczeniowej to obecnie jedne z najszybciej rozwijających się usług IT,
a stale zwiększające się zapotrzebowanie na tego typu usługi zmniejsza koszty
użytkowania, natomiast stale zwiększająca się moc obliczeniowa chmury zwiększa
wzrost popularności tego modelu zarządzania zasobami IT. W tradycyjnym modelu
przedsiębiorstwo decydujące się na uruchomienie danej usługi w oparciu o własną
infrastrukturę już na samym początku działalności ponosi koszty związane
z zakupem infrastruktury sieciowej, serwerów, oprogramowania itd. Następnie przez
cały okres działalności przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z utrzymaniem
sprzętu, poza tym na początku działalności zakupiony sprzęt może nie być w pełni
wykorzystywany (czerwone pole na Rys. 2). Kolejne etapy rozwoju firmy także mogą
wymuszać na przedsiębiorcy ponoszenie następnych kosztów doinwestowania.
Rys. 2: Wykorzystanie infrastruktury IT w modelu tradycyjnym

Źródło: http://azurecloud.pl/opis-Azure.html

Natomiast przedsiębiorca decydujący się na przeniesienie zasobów swojej firmy
do

chmury

obliczeniowej

już

na

początku

użytkowania

odnotuje

korzyści

ekonomiczne, chociażby z tego względu, że nie musi ponosić kosztów związanych
z zakupem, rozbudową i utrzymaniem infrastruktury informatycznej, a poniesione
koszty związane z użytkowaniem chmury zwrócą się bardzo szybko. Dostawca
chmury oferuje przedsiębiorcy wysoką skalowalność połączoną z możliwością
elastycznej alokacji zasobów w tym momencie, kiedy faktycznie istnieje na nie
zapotrzebowanie (Rys. 3), nie możliwa jest więc taka sytuacja (jaka może mieć
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miejsce w modelu tradycyjnym), kiedy będące w posiadaniu użytkownika zasoby IT
nie są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu179.
Rys. 3: Wykorzystanie infrastruktury IT w modelu cloud computing

Źródło: http://azurecloud.pl/opis-Azure.html

Zdolność

szybkiego

charakterystyczną

reagowania

cechą

na

sygnały

konkurencyjności

dochodzące

przedsiębiorstw.

z

rynku

Brak

jest

zdolności

reagowania na szybki wzrost popytu, czyli możliwości obsługi w krótkim czasie
większej liczby klientów, zwykle skutkuje ich utratą180. Model chmury obliczeniowej
pozwala na bieżące dostosowywanie się zasobów IT do bieżących potrzeb
biznesowych 181 . Ponadto cloud computing dobrze sprawdza się w zarządzaniu
sytuacją kryzysową poprzez ułatwienie mechanizmu wymiany informacji na różnych
poziomach zarządzania (Centralnym, regionalnym i lokalnym). Dodatkowo cloud
computing redukuje koszty w przypadku przechowywania danych i odzyskiwania ich
po awarii. Firmy które są właścicielami infrastruktury lokalnej mogą być poważnie
dotknięte katastrofą (np. zniszczone serwery, trwale utracone i kopie zapasowe).
W przypadku katastrofy gdy dane użytkownika wpływają do centrum przetwarzania
danych w chmurze, dane użytkownika nie zostaną utracone. Ponadto, dane
przechowywane w chmurze są zabezpieczone przed utratą182. Cloud Computing ze
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http://azurecloud.pl/opis-Azure.html
K. Łapiński, B. Wyrzynkiewicz, Cloud computing, Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę
Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011, s. 9,
181
K. Nowicka, Cloud computing – nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT przez Internet,
Przedsiębiorstwo przyszłości 10/1, 2012, s. 5,
182
W. Wojciechowicz, J. Zych, W. Hołubowicz, Information and communication technology and crisis
management, Technikal Sciences Abbrev.: Techn. Sc., No 15(1), Y 2012, s. 101-110,
180
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swoimi

zaletami

rozwijających

wydaje

się

się

w

organizacji

pełni

odpowiadać

wirtualnych

potrzebom

dynamicznie

zainteresowanych

czasowym

i bezinwestycyjnym korzystaniem z usług IT do wspierania strategii kodyfikacji
wiedzy,

a

zarządzania

także

wspomagania

swej

działalności

operacyjnej

i

bieżącego

183

. Wszystkie zalety przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

powodują, iż przyczynia się ona do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Kształtowanie bowiem społeczeństwa informacyjnego zależy nie tylko od postępu
technicznego, ale także od przemian zachodzących w świadomości społecznej,
nawykach, a także w sposobie pracy ludzi. Jedną z ważnych cech tej technologii,
która powoduje wzrost jej znaczenia w społeczeństwie informacyjnym jest
interaktywność pozwalająca na udoskonalanie komunikowania się w każdej sferze
życia społecznego184. Firmy korzystające z zasobów chmury szybko mogą również
odnotować efekty ekologiczne, ponieważ spada zużycie prądu i eliminuje się
konieczność utylizacji

wyeksploatowanego sprzętu

elektronicznego,

a

także

przyczynia się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, głównie CO 2. Chmury
obliczeniowe mogą także pomóc energetyce odnawialnej będąc zastosowane
w centrach danych zarządzających farmami rozproszonymi na całym świecie 185.
Obok licznych i przeważających zalet chmury obliczeniowej pojawiają się też
bariery. W przypadku współdzielenia zasobów wątpliwości może budzić fakt, że dane
firmowe przetrzymywane są razem z danymi setek tysięcy innych firm i mogą być
potencjalnie narażone na utratę lub przechwycenie. Obawy może stwarzać również
fakt uzależnienia od dostawcy usługi, czy niemożność określenia fizycznej lokalizacji
składowanych danych i związane z tym nieuregulowane rozwiązania prawne 186,187.
Można

również

wskazać

bariery

mentalne

związane

z

bezpieczeństwem,

prywatnością, odpowiedzialnością, czy weryfikowalnością podejmowanych działań
w chmurze obliczeniowej 188 .

Każda profesjonalnie działająca firma świadcząca

183

D. Dziembek, Rozwiązania Cloud Computing we wspomaganiu strategii kodyfikacji
wiedzy w organizacji wirtualnej, Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), 22, 2011, s.118-130,
184
M. Kubalińska, Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy,
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2013, t 32, s. 135-145,
185
J. Joszczuk-Januszewska, Aspekty ochrony środowiska naturalnego w chmurze obliczeniowej, Współczesne
Problemy Zarządzania, 2013, Nr 1, s. 65 – 76,
186
M. Akbari, (2012). Cloud Computing Adoption for SMEs: Challenges, Barriers and Outcomes.Dublin, Dublin
Institute of Technology. Pozyskano z: http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context =scschcomdis,
dostęp na dzień 03.05.2016,
187
P. Fulmański, S. Wojczyk, Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica 2014, 34, s.33 – 44,
188
D. Jelonek, C. Stępniak, T. Turek, L. Ziora, Identification of mental barriers in the implementation

Strona 84 z 157

swoje usługi w chmurze prowadzi jednak rozbudowaną politykę prywatności, która
polega na

wdrażaniu mechanizmów zabezpieczających klientów przed utratą

i wyciekami danych. Korzystając z chmury rzeczywiście stajemy przed różnego
rodzaju zagrożeniami, w dużej mierze są one jednak niwelowane przez dostawców
podobnie jak w przypadku innych usług czy to programów instalowanych w obrębie
systemów operacyjnych, czy usług hostingowych na których uruchamiane są strony
internetowe.

Podsumowanie
Informacja jest istotnym czynnikiem wpływającym na życie jednostek jak i całych
społeczeństw, jednak w dzisiejszych czasach wpływ ten znacznie się zwiększył za
sprawą

nowych

technologii.

Zaliczyć do

nich

niewątpliwie

należy chmurę

obliczeniową, innowacyjną i nowoczesną technologię, która znacznie przyczynia się
do rozwijania się społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne to
takie społeczeństwo, które posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji
i komunikacji, a te środki są podstawą dochodu narodowego i dostarczają źródła
utrzymanie większości społeczeństwa189. Cloud computing jest więc interesującym
rozwiązaniem, nie tylko z perspektywy technologii, ale także ze względu na
intensywne oddziaływanie na polską gospodarkę, w różnych sektorach takich jak
chociażby edukacja190, służba zdrowia i administracja publiczna191, czy inteligentne
zarządzanie

transportem

miejskim

(koncepcji

Smart

City

zrównoważony rozwój miasta podnosząca jego konkurencyjność)

192

kształtująca

. Zarządzanie

w chmurze obliczeniowej przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług,
efektywności i konkurencyjności firm działających w różnych sektorach (prywatnych,
czy państwowych). Ułatwia pracę działów IT, minimalizuje koszty oraz kreuje
pozytywny wizerunek firmy, tworzy atrakcyjniejsze miejsca pracy, a także ma
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Przetwarzanie w chmurze staje się coraz
of cloud computing in the SMEs in Poland, Computer Science and Information Systems, 2014, vol 2,
s. 1251–1258,
189
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999,
s. 42,
190
S. Iskierka, J. Krzemiński, Z. Weżgowiec, Analiza możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej
w permanentnej edukacji, Dydaktyka informatyki, 2013, 8, s. 83-92,
191
J. Cypryjański, Rozwój zastosowań chmury obliczeniowej w administracji publicznej – prognozy, bariery,
korzyści, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 29, 2013, s. 79-90,
192
K. Nowicka, Wyzwania inteligentnego zarządzania transportem w polskich miastach, Logistyka, 5, 2013,
s. 352-355,
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szybciej, dla większości przedsiębiorców, rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do
dzisiejszego stale zmieniającego się, wymagającego rynku, dzięki czemu zyskuje
popularność na całym świecie.
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Agnieszka Synowiec193

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE (SSN), ALGORYMY GENETYCZNE
I ALGORYTMY MRÓWKOWE - WYBRANE MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE
W PROCESIE ZARZĄDZANIA
Streszczenie: W tym opracowaniu podjęto próbę umiejscowienia sztucznych sieci neuronowych,
algorytmów genetycznych i algorytmów mrówkowych w naukach o zarządzaniu oraz ukazania ich jako
instrumentu zajmującego istotne miejsce w tworzeniu społeczeństwa innowacyjnego, opartego na
wiedzy i nowych technologiach. Na podstawie literatury przedmiotu dotyczącej wykorzystania
sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i algorytmów mrówkowych w naukach
o zarządzaniu możliwe jest wskazanie poszczególnych grup tematycznych, w których znalazły one
swoje miejsce aplikacyjne.
Słowa kluczowe: Sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, algorytmy mrówkowe,
zarządzanie, wiedza, innowacje, nowe technologie,

Wstęp
Sztuczne sieci neuronowe (SSN) zostały stworzone na wzór ludzkiego mózgu,
którego podstawowym elementem strukturalnym jest neuron. W zasadzie sposoby
analizy informacji przez sztuczne sieci neuronowe i procesy zachodzące w ludzkich
mózgach są bardzo do siebie podobne. Funkcjonowanie SSN polega na
wcześniejszym

jej

"nauczeniu"

z

wykorzystaniem

pewnego

zbioru

danych

określającego analizowane zagadnienie w tak zwanym ciągu uczącym. Wiedza
(rozumiana jako zbiór danych o badanym zagadnieniu np. o zależnościach
występujących na rynku rolnym) w tym procesie nie jest podawana sieci wcześniej,
ale sieć uczy się tej wiedzy poprzez iteracyjny proces polegający na wielokrotnym
odtwarzaniu wzorców będących elementem ciągu uczącego. W wyniku procesu
uczenia sieć potrafi prawidłowo reagować na bodźce - wzorce, których się nauczyła,
a także, co ważniejsze, na wzorce nieobecne w procesie uczenia. Narzędzia
sztucznej inteligencji w tym SSN są coraz częściej stosowane nie tylko w obszarze
nauk

technicznych

(rozpoznawanie

obrazów,

sterowanie,

optymalizacja,

przetwarzanie sygnałów), ale także w ekonomii i zarządzaniu. SSN należą do metod
analizy danych o szerokich możliwościach aplikacyjnych i są stosowane coraz

193

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
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częściej zamiast tradycyjnych metod analizy danych umożliwiając otrzymanie
bardziej rzetelnych wyników.
Natomiast

idea

algorytmu

genetycznego

została

zaczerpnięta

z

nauk

przyrodniczych, które opisują zjawiska doboru naturalnego i dziedziczenia. Opisujące
je mechanizmy polegają na przetrwaniu osobników najlepiej przystosowanych do
danego środowiska i eliminacji osobników gorzej przystosowanych. Te osobniki które
przetrwają przekazują informację genetyczną pokoleniu potomnemu. Natomiast
krzyżowanie informacji genetycznej otrzymanej od organizmów rodzicielskich
prowadzi do coraz lepszego przystosowania się osobników kolejnych pokoleń do
otoczenia, jest to swojego rodzaju proces optymalizacji. Można więc powiedzieć, że
algorytmy genetyczne służą do optymalizacji pewnych funkcji lub procesów i mogą
być stosowane przy dowolnych problemach, dla których uda się skonstruować
funkcje oceniającą rozwiązania.
Algorytmy mrówkowe powstały w wyniku obserwacji kolonii żywych mrówek, które
są owadami społecznymi, a ich zachowania są związane z przetrwaniem całej
kolonii, a nie pojedynczego osobnika. Owady żyjące w dużych społecznościach
budzą zainteresowanie naukowców ze względu na fakt wysokiego ustrukturyzowania
kolonii w stosunku do prostoty pojedynczego osobnika. Szczególnie interesujące
wydaje się szukanie przez mrówki najkrótszej drogi z mrowiska do pożywienia,
a także fakt dostosowywania się mrówek do nowo zaistniałej sytuacji, na przykład
szukanie nowej najkrótszej drogi do pożywienia w momencie gdy stara droga
przestaje spełniać swoją funkcję.
Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie sztucznych sieci neuronowych,
algorytmów genetycznych i algorytmów mrówkowych jako przydatnych narzędzi
analizy danych wykorzystywanych w zarządzaniu na podstawie przeprowadzonego
przeglądu literaturowego.

1. Budowa i zasada działania SSN
Wzorem do stworzenia sztucznej sieci neuronowej był ludzki mózg zbudowany
z podstawowych jednostek funkcjonalnych czyli neuronów. Neurony połączone są ze
sobą wzajemnie tworząc sieci dzięki którym realizowane są funkcje inteligencji,
pamięci, emocji i zdolności twórczych (Rys 1). Szacuje się że w mózgu człowieka jest
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około 1011 neuronów, które oddziałują na siebie przez około 10 15 połączeń,
a szybkość pracy mózgu szacuje się na 10 operacji x 10 15 synaps x 100 Hz =1018
operacji/s194.
Rys 1. Model połączeń nerwowych

Źródło: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~vlsi/AI/wstep/ ( na dzień 15.11.2015)

Proces zachodzący w neuronie przebiega następująco: sygnał w postaci impulsów
elektrycznych (o amplitudzie 100 mV i czasie trwania około 1 ms) biegnie poprzez
dendryty i synapsy do jądra neuronu, tam następuje proces obliczeniowy
i generowany jest sygnał wyjściowy, który poprzez akson przesyłany jest dalej do
wejść innych neuronów w sieci. Neuron biologiczny z cybernetycznego punktu
widzenia traktowany jest jako specyficzny rodzaj przetwornika sygnałów posiadający
wiele wejść i tylko jedno wyjście. Zatem na podstawie biologicznego modelu neuronu
można zbudować schemat działania neuronu sztucznego (Rys.2).
Rys 2. Model sztucznego neuronu

Źródło: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~vlsi/AI/wstep/ ( na dzień 15.11.2015)

194

R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993,
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Przetwarzania informacji w sztucznym neuronie można ogólnie przedstawić jako
proces w następujący sposób: poprzez wejścia dostarczane są sygnały, które to
następnie mnożone są przez współczynniki wag (wagi są cyfrowymi odpowiednikami
modyfikacji

dokonywanych

na

sygnałach

przez

synapsy),

następnie

w bloku sumującym następuje sumowanie pomnożonych sygnałów, w wyniku tej
operacji otrzymuje się sygnał zwany potencjałem membranowym, który następnie
zostaje przetworzony w bloku aktywacji, który w zależności od potrzeb może być
opisany różnymi funkcjami aktywacji 195 . Wartość funkcji aktywacji jest sygnałem
wyjściowym sztucznego neuronu i sygnałem wejściowym następnej warstwy
neuronów.
Rys 3. Model sztucznej sieci neuronowej

Źródło: R. Tadeusiewicz, Wprowadzenie do praktyki stosowania sieci neuronowych, StatSoft,
www.StatSoft.pl (dostęp na dzień 15.11.2015)

Obecnie tworzone i stosowane sztuczne sieci neuronowe w większości są
zbudowane z wielu warstw neuronów, połączonych między sobą w sąsiednich
warstwach (Rys. 3), są one tylko uproszczonym modelem naturalnej sieci

195

funkcje aktywacji np.: funkcja liniowa, funkcja skoku jednostkowego - funkcja progowa lub funkcja sigmoidalna.
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neuronowej, a jednak można odnaleźć w nich cechy charakterystyczne dla żywych
organizmów takie jak196:
- uogólnienie wiedzy w trakcie uczenia się,
- zdolność uczenia się, która pozwala przyswoić sieci neuronowej prawidłowe reakcje
na określone bodźce,
- odporność na uszkodzenia, co daje gwarancję, że sieć potrafi działać poprawnie
nawet z uszkodzonymi pewnymi elementami.
1.1. Zastosowanie SSN w procesie zarządzania
Ogromne zainteresowanie SSN jest powodem powstawania dużej liczby sieci,
często bardzo skrajnie różnych pod względem strukturalnym, ale z jedną niezmienną
cechą charakterystyczną wspólną dla wszystkich sieci, a mianowicie

identyczną

podstawową jednostką budującą sieć - neuronem 197 . Ze względu na specyficzne
cechy i zalety sztucznych sieci neuronowych obszar ich zastosowania jest bardzo
rozległy. Z różnorodnych obszarów zastosowań sztucznych sieci neuronowych
należy wymienić198: badania psychiatryczne, diagnostykę układów elektronicznych,
poszukiwanie

ropy

naftowej,

interpretacja

wyników

badań

biomedycznych,

planowanie remontów maszyn, system SNOOPE który jest przystosowany do kontroli
bagażu na amerykańskich lotniskach w celu wykrycia ewentualnych ładunków
wybuchowych, czy analizę sił chwytnych robota, sygnałów sonaru, radaru, a także
analizę i przetwarzanie obrazów.
Ogólnie można stwierdzić, że SSN są stosowane do199:
- klasyfikacji i rozpoznawania podmiotów gospodarczych – ten proces polega na
znalezieniu identyfikatora danej klasy do której należy badany podmiot, jako przykład
można podać sieć, która na podstawie danych bilansowych pozwala stwierdzić czy
badane przedsiębiorstwo przeżywa stagnację, czy na przykład należy do
zwyżkujących gospodarczo.

196

D. Witowska, Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Menadżer, Łódź 2000, s 16,
L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, Budowa gospodarczych prognoz jakościowych przy użyciu sieci neuronowych,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1044, Wrocław 2004, s. 539 – 547,
198
R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 13,
199
ibidem, s. 16,
197
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- predykcji - na podstawie danych wejściowych przewidywane są dane wyjściowe,
zaletą jest, że sieć można zostać nauczona przewidywania sygnałów wyjściowych
wyłącznie w wyniku obserwacji ciągu uczącego, ten fakt wykorzystano między innymi
do gry na giełdzie.
- filtracji sygnałów - w tym przypadku problemem jest mała wrażliwość na błędy czyli
szumy, ale w przeciwieństwie do klasycznych metod opartych na statystyce pozwala
na eliminację błędów systematycznych i uzupełnienie niekompletnych danych.
- analizy danych i ich kojarzenia – sztuczne sieci neuronowe w przeciwieństwie do
klasycznych systemów komputerowych, dzięki zdolności uczenia i uogólniania
danych, pozwalają na zautomatyzowanie procesu wnioskowania, a tym samym
ułatwiają wykrycie istotnych powiązań między danymi.
- optymalizacji - SSN doskonale nadają się do optymalizacji decyzji gospodarczych.
Sztuczne sieci neuronowe szybko znalazły swoje miejsce w prognozach
gospodarczych, ekonomicznych, finansowych, a także w zarządzaniu organizacjami.
Spośród szerokiego zastosowania SSN należy wymienić kilka wybranych możliwości
aplikacyjnych tej technologii w procesie zarządzania:
zarządzanie ryzykiem kredytowym - zarządzanie ryzykiem kredytowym jest
kluczowym elementem działalności bankowej, modele oparte na SSN trafnie
wyznaczają osoby, którym nie należy udzielać kredytu, takie, które obciążone
są większym ryzykiem kredytowym(200,201).
zarządzanie bezpieczeństwem transakcji kartowych (wykrywanie kartowych
transakcji oszukańczych fraud) - monitoring transakcji kartowych ze względu
na ich skalę wymaga zastosowania zaawansowanych i wydajnych systemów,
a także odpowiednich metod analitycznych i specjalistycznej wiedzy
pracowników, w celu skutecznego przeciwdziałania powstawaniu strat lub

200

G. Migut, Modelowanie ryzyka kredytowego, StatSofr, www. StatSoft.pl /czytelnia.html (stan na dzień
15.11.2015),
201
I. Staniec, Badanie zdolności kredytowej przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe.
Organizacja
i Zarządzanie, z. 35, nr 876 , 2000, s. 129-139,
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ograniczania ich zakresu. Wymaga to, aby SSN była uczona co jakiś czas,
zwłaszcza jeśli zmieni się charakter transakcji fraud202.
zarządzanie kosztami przedsięwzięć budowlanych – w zagadnieniach
związanych z przedsięwzięciami budowlanymi pierwsze próby zastosowania
SSN sięgają wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do tej pory
podejmowano wiele prób wykorzystania sztucznych sieci neuronowych
w budownictwie w takich problemach jak: analiza czasu realizacji budowy,
wspomaganie procesów decyzyjnych, efektywność i wydajność pracy,
planowanie, zarządzanie ryzykiem budowlanym czy zarządzanie kosztami.
Modele
w

wykorzystujące

budownictwie

sztuczne

proponują

sieci

neuronowe

zazwyczaj

wykorzystywane

wiarygodne,

szybkie

i dokładniejsze od metod tradycyjnych oszacowanie kosztów danego
przedsięwzięcia203.

modelowanie zjawisk gospodarczych - sztuczne sieci neuronowe coraz
częściej są wybierane jako narzędzie do analizowania zjawisk gospodarczych,
ponieważ w wielu wypadkach są bardziej przydatne do analizy zbioru danych
niż klasyczne metody, prognoza za pomocą sztucznych sieci neuronowych
wymaga
a to

też mniej czasu

niż

w przypadku

modeli ekonomicznych,

w przypadku zjawisk gospodarczych znacznie podnosi wartość

aplikacyjną SSN.

Sztuczne sieci neuronowe mogą także być przydatne

w prognozowaniu upadłości podmiotów gospodarczych i ocenie finansowej
danego podmiotu gospodarczego(204,205).
zarządzanie logistyką – wartością aplikacyjną sztuczne sieci neuronowe
odznaczają się w nowoczesnych systemach wspomagania decyzji, zwłaszcza
w przypadku zadań nieustrukturalizowanych lub słabo ustrukturalizowanych.
202

M. Grzywa, Alior Bank S.A., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji
oszukańczych,
http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/SNN_w_detekcji_kartowych_
transakcji
_oszukanczych.pdf (stan na dzień 15.11.2015),
203
M. Juszczyk, A. Leśniak, Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych
w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych, Przegląd Naukowy –Inżynieria i Kształtowanie Środowiska,
nr 55, 2012, s. 55–64,
204
J. Stańczuk, Przegląd zastosowań sztucznych sieci neuronowych w ekonomicznych problemach klasyfikacji,
Polskie Towarzystwo Zarządzania wiedzą seria Studia i Materiały nr 22, 2009, s. 171 – 177,
205
J. Morajda, Wybrane możliwości zastosowań sieci neuronowych w ekonomii i zarządzaniu, Zeszyty Naukowe /
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 493, 1997, s. 61 – 71,
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SSN

mogą

także

zostać

wykorzystane

do

samej

oceny

usług

logistycznych(206,207).

2. Budowa i zasada działania algorytmów genetycznych (AG)
Zanim naturze udało się stworzyć organizmy aktualnie istniejące na Ziemi minęło
około cztery miliardy lat (jest to obecnie uznawany wiek Ziemi) dzięki doborowi
naturalnemu w tym czasie organizmy ewoluowały coraz lepiej przystosowując się do
otaczającego środowiska naturalnego. Podobny sposób doskonalenia został
zaaplikowany do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych i nazwano go algorytmem
ewolucyjnym.

Obecnie algorytm genetyczny zalicza się do grupy algorytmów

ewolucyjnych, jest to rodzaj algorytmu przeszukującego przestrzeń alternatywnych
rozwiązań

problemu w celu

wyszukania

rozwiązań

najlepszych.

Algorytmy

genetyczne były już z powodzeniem stosowane w zadaniach optymalizacji takich jak
wytwarzanie

trasy

połączeń

kablowych,

harmonogramowanie,

adaptacyjne, rozgrywanie gier, modelowanie poznawcze,

sterowane

zadania związane

z transportem, zadanie komiwojażera i wielu innych 208 . W opisie algorytmów
genetycznych stosuje się terminy zapożyczone z genetyki np.: populacja osobników,
gen, chromosom, allele, genotyp, fenotyp itd. Populacja ma stały rozmiar,
a w kolejnych cyklach ewolucji wszystkie chromosomy podlegają wymianie na nowe
(potomne całkowicie zastępują chromosomy rodzicielskie). Chromosom jest to ciąg
bitów, każdy pojedynczy bit jest odpowiednikiem pojedynczego genu, czyli każdy
chromosom składa się z liniowo uszeregowanych genów, które mogą występować w
pewnej liczbie odmian zwanych Allelami. Locus to pozycja wskazująca miejsce
położenia danego genu w łańcuchu, czyli chromosomie. Genotyp to zespół
chromosomów. W algorytmach genetycznych przyjmuje się, że osobniku są
haploidalne tzn. są wyposażone w pojedynczy chromosom. Fenotyp jest zestawem
wartości odpowiadających danemu genotypowi, czyli zdekodowaną strukturą, a wiec
jest zbiorem parametrów zadania (rozwiązaniem, punktem przestrzeni poszukiwań).
Proces wyboru osobników poddawanych ocenie przeprowadzany jest
określonych

kryteriów,

a

te

kryteria

opisane

są

funkcją

według

oceny (funkcją

206

A. Duchaczek, D. Skorupka, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w systemach wspomagania decyzji
z obszaru zarządzania logistyką, Zeszyty Naukowe WSOWL Nauki Ekonomiczne, nr 4, 2011, s. 270 – 277,
207
A. Świderski, Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny jakości w logistyce, Gospodarka
Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2013, s. 619 – 629,
208
Z. Michalewicz, Algorytmy Genetyczne+Struktury Danych =Programy Ewolucyjne, WNT Warszawa, 1999,
s. 40-41,
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przystosowania, funkcja celu). Funkcja oceny jest miarą jakości danego osobnika
w populacji, pozwala ona ocenić stopień przystosowania osobnika. Na tej podstawie
wybiera się osobniki najlepiej przystosowane z populacji, zgodnie z ewolucyjną
zasadą przetrwania najlepiej przystosowanych osobników (najsilniejszych). Ma ona
duży wpływ na poprawne działanie AG i musi być poprawnie określona. Selekcja
osobników do krzyżowania następuje na drodze losowania metodą koła ruletki,
pojedynczej selekcji turniejowej, podwójnej selekcji turniejowej, czy selekcji rangowej.
Selekcja ma na celu określenie jak wiele par „rodziców‖ należy wybrać do
krzyżowania. Operacja krzyżowania (Rys. 4) jest najbardziej charakterystyczną
cechą

algorytmów

chromosomów

genetycznych,

polega

na

losowym

przecięciu

dwóch

w jednym punkcie (lub w wielu – krzyżowanie wielopunktowe)

i zamianie podzielonych części między chromosomami. W ten sposób powstają dwa
nowe chromosomy potomne209.
Rys 4. Model operacji krzyżowania
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Źródło: Opracowanie własne

Rolą krzyżowania jest wymiana pomiędzy osobnikami, natomiast mutacja
powoduje niewielkie modyfikacje pojedynczych osobników. Operacja mutacji polega
na zamianie na przeciwny losowo wybranego genu (bitu) – mutacja jednopunktowa
(wielopunktowa – gdy zamieniamy losowo wiele genów). W klasycznym algorytmie
genetycznym operacja mutacji zachodzi dość rzadko, co jest analogią zaczerpniętą
209

S.T. Wierzchon, Sztuczne systemy immunologiczne. Teoria i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza
EXIT, Warszawa 2001, rozdział 3,
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ze świata organizmów żywych. W AG operacje mutacji mogą zachodzić zarówno na
populacji osobników rodzicielskich, jak i na populacji potomnej.
Rozwiązaniem postawionego problemu jest najlepiej przystosowany osobnik
z ostatniej populacji (najlepszy wynik z całej populacji). Należy z góry określić
warunek zatrzymania ewolucji (warunek końcowy) może to być np. uzyskanie
osobnika o wystarczająco dobrych parametrach, lub koniec ewolucji może się
zakończyć po z góry określonej maksymalnej liczbie iteracji.
Rys 5. Model algorytmu genetycznego
Start

Generacja populacji początkowej

Obliczenie wartości funkcji celu dla
populacji początkowej

Selekcja chromosomów np.
metodą ruletki

Generowanie populacji potomnej
Krzyżowanie,
Mutacja

Oliczenie wartości funkcji celu

Nie

Tak
Warunek końcowy spełniony

Wynik najlepszy z całej
populacji

Stop

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawowy (klasyczny) algorytm genetyczny, nazywany także elementarnym
lub prostym algorytmem genetycznym, składają się następujące etapy (Rys. 5):
 generacja populacji początkowej,
 obliczenie wartości funkcji celu dla populacji początkowej („Rodziców‖),
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 selekcja chromosomów np. metodą ruletki,
 generowanie populacji potomnej (za pomocą operacji krzyżowania i mutacji),
 obliczenie wartości funkcji celu dla populacji potomnej,
 podanie najlepszego wyniku z całej populacji potomnej po spełnieniu przez
niego warunku końcowego.

2.1. Zastosowanie algorytmów genetycznych w procesie zarządzania
Główne pole zastosowań algorytmów genetycznych to problemy optymalizacji.
Optymalizacja to wyznaczenie spośród dopuszczalnych rozwiązań danego problemu
rozwiązania najlepszego ze względu na przyjęte kryterium (wskaźnik) jakości (np.
koszt, zysk, niezawodność).
Typowe zastosowania algorytmów genetycznych w zarządzaniu:
Harmonogramowanie

-

algorytmy

genetyczne

zapewniają

skuteczne

mechanizmy przeszukiwania dużych przestrzeni rozwiązań. Przykładem
problemu optymalizacji może być zarządzanie harmonogramem pracy załóg
samolotów. Każdego dnia załodze jest przydzielony czas pracy składający się
z jednego lub więcej powiązanych ze sobą lotów i spełniający ograniczenia
dotyczące na przykład maksymalnego całkowitego czasu spędzonego
w powietrzu, minimalnego czasu wypoczynku między lotami itp. Biorąc pod
uwagę

harmonogramy

jednodniowe,

konstruuje

się

harmonogramy

tygodniowe, które z kolei powinny spełniać dalsze ograniczenia dotyczące na
przykład nocnego wypoczynku, czy też powrotu załogi do macierzystego
portu. Celem jest minimalizacja wypłacanej załogom kwoty, która jest funkcją
czasu spędzonego w powietrzu, długości czasu pracy itp. Ważnym obszarem
zastosowań

algorytmów

ewolucyjnych

jest

także

zarządzanie

harmonogramowaniem i planowaniem procesów przemysłowych210.
Prognozowanie popytu - stanowi jeden z istotnych czynników w procesie
podejmowania decyzji taktyczno-operacyjnych jak również strategicznych
w przedsiębiorstwie. Identyfikacja parametrów funkcji sprzedaży, przy pomocy
algorytmu genetycznego, daje większe możliwości prognozowania popytu,
210

http://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/zeszyty/zeszyt1/Algorytmy_Ewolucyjne_I_Ich_Zastosowania.pdf,

Strona 98 z 157

aniżeli znane metody prognozowania w przypadku sezonowości. Jednak nie
w każdym przypadku uzyskane wyniki będą satysfakcjonujące. Jeśli uzyskane
wyniki są niezadowalające, to głównymi przyczynami mogą być: zła postać
funkcji popytu lub nieprawidłowa metoda identyfikacji parametrów211.
Algorytmy genetyczne mogą być także z powodzeniem stosowane do
zarządzania projektami 212 , zarządzania transportem 213 , w produkcji (do
grupowania wyrobów w partie produkcyjne), w zagadnieniach związanych
z finansami (do prognozowania zysków przedsiębiorstwa, symulacji rynku
akcji, modelu gracza na rynku akcji, optymalizacji portfela akcji, szacowania
ryzyka ubezpieczenia, wykrywania oszustw finansowych w Bank of America,
modelowanie rynków finansowych)214,215,216.
3. Zasada działania algorytmu mrówkowego (AM)
Mrówki jako owady żyjące w koloniach potrafią ze sobą współpracować i dzięki
temu tworzą silną społeczność, która jest w stanie rozwiązywać skomplikowane
problemy znacznie lepiej niż pojedynczy osobnik. Potrafią odnaleźć najkrótszą drogę
z mrowiska do źródła pożywienia, przemieszczając się pozostawiają na drodze ślad
feromonowy stanowiący informację dla kolejnych mrówek. Drogę z mrowiska do
źródła pożywienia obrazuje rys 6a, kiedy pojawi się przeszkoda na drodze mrówek,
aby dotrzeć do pożywienia statystycznie połowa mrówek skręci w prawo, a druga
połowa skręci w lewo (rys 6b). Te mrówki, które wybrały krótsza drogę szybciej
odnajdą wcześniejszy ślad feromonowy, co spowoduje, iż na krótszej drodze odłoży
się więcej feromonu w jednostce czasu, a ponieważ prawdopodobieństwo wyboru
drogi rośnie wraz ze stężeniem feromonu na niej, to większość mrówek wybierze
właśnie ta drogę (rys 6c). Jest to tak zwany proces autokatalityczny.

211

http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/prognozowanie_popytu.pdf,
M. Turek, Możliwość zastosowania algorytmów w procesie zarządzania projektami, Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie z27, 2005, s. 301- 311,
213
J. Zduńczuk, W Przystupa, Wykorzystanie algorytmów genetycznych i mrówkowych w problemach
transportowych, Inżynieria Rolnicza 7(105), 2008, s. 237- 243,
214
http://www.zarz.agh.edu.pl/astawowy/Artyk/ew_zarz.pdf ,
215
G. Jasiński, Ewolucyjna optymalizacja w nowoczesnej teorii portfelowej, Scientific Bulletin of Chelm, Section of
Mathematics and Computer Science No. 1, 2008, s. 113-122,
216
K. Murawski, M. Murawska, Zastosowanie strategii ewolucyjnej w prognozowaniu tendencji zmian kursu akcji,
Biuletyn Instytutu Automatyki i robotyki nr 31, 2011, s. 95-109,
212
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Rys 6. Trasa mrówek z mrowiska do źródła pożywienia
a)

b)

c)

Źródło: Opracowanie własne

Ta zdolność mrówek została wykorzystana w informatyce do optymalizacji
rozwiązań problemów algorytmicznych217. Algorytmy mrówkowe to stosunkowo nowe
rozwiązanie

w

dziedzinie

obliczeń

inteligentnych,

znalazły

zastosowanie

w rozwiązywaniu takich problemów jak: problem komiwojażera ( w skrócie jest to
problem polegający na wyznaczeniu najkrótszej ścieżki na grafie, przy czym każdy
z wierzchołków na grafie należy odwiedzić tylko jeden raz); problem plecakowy
(w którym mamy skończoną ilość elementów o różnych wagach – rangach
217

M. Dorigo, T. Stützle, Ant Colony Optimization, Massachusetts Institute of Technology, 2004,
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i wartościach oraz plecak mogący zabrać tylko przedmioty do określonej
sumarycznej wagi, przy tym należy znaleźć kombinację przedmiotów najwięcej wartą,
którą można zabrać do plecaka)218.
3.1. Zastosowanie algorytmów mrówkowych w procesie zarządzania
Algorytmy mrówkowe w procesie zarządzania wykorzystywane są między innymi do:
Harmonogramowanie produkcji– konkurencyjność przedsiębiorstwa zależy
między innymi od podejmowania trafnych decyzji w krótkim czasie związanych
z bilansowaniem możliwości produkcyjnych firmy z potrzebami klienta.
Klasycznym

problemem

harmonogramowania

jest

harmonogramowanie

projektu w warunkach ograniczeń zasobowych. Podstawowym pytaniem jakie
należy sobie zadać podczas zarzadzania projektami przy ograniczeniach
zasobowych jest to czy możliwe jest przy znanym rozkładzie mocy
produkcyjnych w określonym czasie nowy projekt może zostać zrealizowany
zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy w odpowiedniej ilości przy jednoczesnym
zachowaniu

ceny

produktu.

Złożoność

problemu

harmonogramowania

sprawia, że przy wykorzystaniu algorytmów dokładnych liczba iteracji wzrasta
wykładniczo

wraz

harmonogramowania

ze

wzrostem

projektów

liczby

proponuje

zadań.
się

Dlatego
grupę

tez

do

algorytmów

heurystycznych, a w szczególności algorytmy rojowe (np. algorytmy
mrówkowe), ponieważ pozwalają one na znalezienie zadowalającego
rozwiązania w zadanym przedziale czasowym i przy danych ograniczeniach
zasobowych219,220,221.
Algorytmy mrówkowe mogą być też z powodzeniem stosowane do
zarządzania transportem (na przykład w gospodarstwach rolnych, gdzie duże
znaczenie ma organizacja i synchronizacja systemy fizycznego przepływu

218

Zar Chi Su Su Hlaing, May Aye Khine, An Ant Colony Optimization Algorithm for Solving Traveling Salesman
Problem, IPCSIT vol.16 (2011) IACSIT Press, Singapore, 2011 International Conference on Information
Communication and Management, s. 54-59,
219
B. Marcińczyk, B. Skołud, Harmonogramowanie z ograniczeniami projektów współbieżnych,pozyskane ze
strony http://docplayer.pl/3737588-Harmonogramowanie-z-ograniczeniami-projektow-wspolbieznych.html stan na
dzień 03.05.2016,
220
Ruey-Maw Chen,and Shih-Tang Lo, Using an Enhanced Ant Colony System to Solve Resource- Constrained
Project Scheduling Problem, International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.6 No.11, 2006,
s. 75-84,
221
G. Filo, Zastosowanie algorytmów mrówkowych w rozwiązaniu problemu szeregowania zadań, Technika
Czasopismo Techniczne, zaszyt 7, 2011, s. 135-140,
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surowców od producentów do konsumentów) 222 , są używane także do
rozwiązywania takich problemów jak optymalizacja rozkładu obciążenia
w chmurze obliczeniowej 223 , szacowania popytu na energię elektryczną 224 ,
czy do zarządzania ruchem lotniczym i rozwiązywania problemów związanych
z kolizyjnością w ruchu lotniczym225.

Podsumowanie
Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia wybranych możliwości
aplikacyjnych w procesie zarządzania takich narzędzi jak sztuczne sieci neuronowe,
algorytmy genetyczne

i algorytmy mrówkowe.

Dokładne

opisanie

każdego

z wymienionych narzędzi, jego zasady działania i różnych zastosowań znacznie
przekracza ramy tego opracowania, jednak autorka podjęła próbę przedstawienia
tylko

wybranych

możliwości

aplikacyjnych

charakterystycznych

dla

procesu

zarządzania. Zasada działania zarówno sztucznych sieci neuronowych, algorytmów
genetycznych jak i algorytmów mrówkowych została zaczerpnięta z rozwiązań
stosowanych przez naturę. SSN naśladują zasadę działania ludzkiego mózgu,
a algorytmy genetyczne proces doboru naturalnego, natomiast algorytmy mrówkowe
zachowania

stadne

mrówek.

Sieci

neuronowe

są

atrakcyjnym

narzędziem

pozwalającym pokonać wiele barier i ograniczeń trudnych do pokonania innymi
metodami, a jednocześnie są wygodne i wydajne w użyciu. Do ich zalet,
przesądzających o ich wielorakim zastosowaniu, to wygoda i dostępność
wieloprocesorowego

systemu

o

bardzo

wielu

elementach

przetwarzających

równolegle dostarczane informacje oraz to, że nie wymagają programowania, tylko
wykorzystują

proces

uczenia.

Algorytmy

ewolucyjne

natomiast

znajdują

zastosowanie tam, gdzie nie jest dobrze określony lub poznany sposób rozwiązania
problemu, ale za to znany jest sposób oceny jakości rozwiązania. Przykładem jest
problem komiwojażera, gdzie należy znaleźć najkrótszą drogę łączące wszystkie
miasta, tak by przez każde miasto przejść tylko jeden raz. AG dobrze sobie radzą
także w znajdowaniu przybliżeń ekstremów funkcji, których nie da się obliczyć
222

J. Zduńczuk, W. Przystupa, Wykorzystanie algorytmów genetycznych i mrówkowych w problemach
transportowych, Inżynieria Rolnicza 7, 2008, s. 237-243,
223
R. Mishra, A. Jaiswa, Ant colony Optimization: A Solution of Load balancing in Cloud, International Journal of
Web & Semantic Technology, Vol.3, No.2, April 2012, s.33-50,
224
M. Duran Toksari, Ant colony optimization approach to estimate energy demand of Turkey, Energy Policy 35,
2007, s. 3984–3990,
225
N. Durand, J.-M. Alliot, Ant Colony Optimization for Air Traffic Conflict Resolution, Eighth USA/Europe Air
Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2009), pozyskane ze strony:
http://pom.tls.cena.fr/papers/articles/atm2009_durandalliot.pdf, na dzień 02.05.2016,
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metodami analitycznymi, wykorzystywane są również do zarządzania populacją sieci
neuronowych. W obecnych czasach optymalizacja to klucz do sukcesu, jeśli można
zrobić coś szybciej i lepiej, a przy tym zmniejszyć wykorzystanie zasobów firmy, to
oczywiście jest to wymierna korzyść finansowa dla danej firmy. W wielu artykułach
i rozprawach naukowych zostało udowodnione, że algorytmy genetyczne, jak
i algorytmy mrówkowe są dobrymi metodami do zastosowania w zagadnieniach
związanych z optymalizacją i sterowaniem procesami, jednak największe nadzieje
wśród teoretyków i praktyków wzbudzają tzw. systemy hybrydowe. , których działanie
opiera się na synergii (wzajemnym wzmocnieniu) działania dwóch lub więcej
elementów, które prowadzi do osiągnięcia maksymalnego efektu. Obserwowany na
całym świecie wzrost zainteresowania zarówno sztucznych sieci neuronowych,
algorytmów genetycznych jak i algorytmów mrówkowych doprowadzi z pewnością do
wielu nowych, ciekawych zastosowań.
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Kamila Parkitna226

LOGISTYKA ZWROTNA - GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Streszczenie: Obecnie coraz więcej uwagi zwraca się na możliwości powtórnego wykorzystania
produktów w przyszłości, najczęściej już po okresie ich użytkowania. Powodem takiego postępowania
jest chęć odzyskania wartości z wyeksploatowanych już wyrobów, regulacje prawne, proekologiczna
polityka. Wszystkie te czynniki mają wpływ na tworzenie systemów logistyki zwrotnej, dzięki którym
produkty mogą znaleźć powtórne zastosowanie w postaci surowców wtórnych do wytworzenia wielu
wyrobów przemysłowych. Celem opracowania jest prezentacja istoty mechanizmu logistyki zwrotnej
w gospodarce odpadami.
Słowa kluczowe: logistyka, logistyka zwrotna, odpady, gospodarka odpadami

Wprowadzenie
Zbiórka, wtórny obrót, sprzedaż i ponowne wykorzystanie takich materiałów jak
makulatura, złom, butelki i innych jest działaniem dobrze znanym i od dawna
praktykowanym w każdej gospodarce. Współcześnie takie działania dotyczą
szerokiego spektrum materiałów i produktów z całego obszaru gospodarki
dostarczając wielu możliwości biznesowych w tym różnych problemów dla
zarządzania [1].
Burzliwość współczesnych rynków, dekoniunktura, stała presja na obniżanie
kosztów i walka konkurencyjna powodują, że przed logistyką pojawiają się coraz
większe

wyzwania,

a

poszukujący

optymalnych

rozwiązań

biznesowych

menedżerowie umieszczają ją w centralnym punkcie swoich zainteresowań [1].
Znaczenie logistyki zwrotnej jest powszechnie uznane, gdyż coraz więcej produktów
wędruje w górę łańcucha logistycznego głównie z uwagi na rosnące wymagania
klientów (możliwość zwrotu, serwis, gwarancję i rękojmię) oraz kwestie ochrony
środowiska związane z obowiązkiem zagospodarowania wycofanych z użytku
produktów [2].
Logistyka zagospodarowania odpadów stanowi nadal stosunkowo nowy obszar
badawczy. W sposób widoczny różni się ona od zarządzania odpadami, które odnosi
się głównie do przetwarzania i zbierania odpadów. Logistyka zagospodarowania
odpadów dotyczy takich strumieni przepływów, w których pojawia się możliwość
odtworzenia wartości z wycofanych produktów oraz sytuacji, gdy wyjście stanowi
226
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zasilenie dla nowego łańcucha dostaw [3]. Cel logistyki zagospodarowania odpadów
obejmuje szereg procesów związanych z gospodarką odpadami, systemami
gromadzenia,

transportem

i

unieszkodliwianiem

odpadów

czy

bilansami

ekologicznymi [3].

1. Istota logistyki
Pierwotne i podstawowe znaczenie logistyki zostało sformułowane w odniesieniu
do zadań związanych z przenoszeniem lub przesyłaniem z miejsca na miejsce dóbr
materialnych,

a

w

szczególności

do

operacji

transportu,

przeładunku

i magazynowania, które są określane mianem transferu [4]. Zatem zadania,
a w konsekwencji i działania w pierwotnym znaczeniu logistyki obejmują między
innymi

przewozy,

przeładunki,

magazynowanie,

kompletowanie,

pakowanie,

tworzenie ładunków, obsługę klienta, przepływ informacji, przepływ pieniędzy,
kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, obsługę
zwrotów i gospodarowanie odpadami [1,5].
Idee i działania logistyczne cieszą się długą tradycją, a początki logistyki sięgają
bardzo odległych czasów i są trudne do zidentyfikowania. Istnieje wiele hipotez
wyjaśniających pochodzenie pojęcia logistyki, ale żadna z nich nie została
dotychczas udowodniona [6].
Tradycyjna logistyka, określana również jako logistyka „do przodu‖ (ang. Forward
logistics), polega na przepływie dóbr od producentów poprzez pośredników
w kierunku klientów docelowych. Po dostarczeniu klientowi produktu, czyli
w momencie kiedy produkt trafia do miejsca przeznaczenia proces logistyczny
kończy się. Klasyczna definicja logistyki określa logistykę jako proces planowania,
implementacji oraz kontroli wydajnego, kosztowo efektywnego przepływu materiałów,
zapasów w toku, dóbr finalnych oraz powiązanych z nimi informacji z miejsca ich
powstania do miejsca konsumpcji w celu dostosowania do potrzeb odbiorców [7].
Obecnie logistyka upowszechniła się na dobre w praktyce gospodarczej i w nauce.
Jednak mimo wielu jej zadań w gospodarce i wielu publikacji na jej temat oraz
doszukania się jej historycznych źródeł, a także ugruntowanego znaczenia w wojsku
nie doczekała się dotychczas jednolitej definicji. Również nie jest ustalony ostateczny
zakres zadań logistyki. Naukowcy i praktycy odmiennie ją rozumieją i różnie
interpretują, najczęściej w kontekście własnych potrzeb, a podejmowane próby opisu
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przebiegu procesów logistycznych w zależności od autora obejmują tę grupę
czynników, którą uznaje on za zasadniczą [8].
Do głównych podsystemów logistycznych zarówno na poziomie przedsiębiorstwa
jak i gospodarki, wyodrębnionych w oparciu o kryterium podziału funkcjonalnego,
należą [9,10,11]:
- logistyka zaopatrzenia – obejmująca zarządzanie dostawami materiałów do
produkcji, półproduktów i towarów do dalszej odsprzedaży,
- logistyka produkcji – na którą składają się planowanie, organizacja i kontrola
produkcji,
- logistyka dystrybucji – obejmująca zarządzanie, czyli planowanie, kształtowanie
i kontrolę przepływów dóbr od przedsiębiorstwa poprzez sieć pośredników do klienta
finalnego,
- logistyka transportu – związana z zastosowaniem koncepcji i narzędzi logistycznych
w transporcie materiałów i ludzi,
-

logistyka

marketingowa

–

obejmująca

jednocześnie

podsystem

logistyki

zaopatrzenia i dystrybucji, ale optymalizowana z punktu widzenia wartości dodanej
dla klienta,
- logistyka odzysku;
Wszystkie

wymienione

podsystemy

logistyki

wzajemnie

się

przenikają

i współpracują razem tworząc system logistyczny kraju (lub związków państw) na
poziomie makroekonomicznym, regionów na poziomie mezoekonomicznym lub
przedsiębiorstw na poziomie mikroekonomicznym [ 9,10,11].

2. Logistyka zwrotna
Szołtysek w książce pt. „Logistyka zwrotna – Reverse logistics‖ definiuje logistykę
zwrotną jako: ogół procesów zarządzania przepływami odpadów (w tym produktów
uszkodzonych) i informacji (związanych z tymi przepływami), od miejsc ich
powstawania (pojawiania się) do miejsca ich przeznaczenia w celu odzyskania
wartości (poprzez naprawę, recykling lub przetworzenie) lub właściwego ich
unieszkodliwienia i długoterminowego składowania w taki sposób, by przepływy te
były efektywne ekonomicznie i minimalizowały negatywny wpływ odpadów na
środowisko naturalne człowieka [12].
Logistyka zwrotna (ang. reverse logistics) stanowi dziedzinę logistyki zajmującą
się badaniem prawidłowości związanych z przepływami produktów, których cykl życia
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zakończył się. Stanowią one zatem odpady i w tym kontekście logistyka zwrotna
może być postrzegana jako nowa forma usuwania odpadów oparta na dwóch
kategoriach przesłanek – ekologicznych oraz ekonomicznych, które wzajemnie się
uzupełniają [13].
Logistyka zwrotna określana jest w literaturze przedmiotu także jako „logistyka
odwrotna‖, „ekologistyka‖, „logistyka utylizacji‖, „logistyka odpadów‖, „logistyka
odwrócona‖ oraz „logistyka powtórnego zagospodarowania‖. Rodzimi autorzy
starając się zdefiniować logistykę zwrotną używają podejścia koncepcyjnofunkcjonalnego, według którego logistykę można pojmować jako koncepcję
zarządzania przypływami i informacji w znaczeniu zbioru metod i funkcji planowania,
sterowania, organizowania i kontroli, opartych na zintegrowanym i systemowym
ujmowaniu tych przepływów [21].
Logistyka zwrotna (reverse logistics – również tłumaczona jako logistyka odzysku,
utylizacji oraz recyrkulacji) [14], według Słowińskiego B., obejmuje swoim działaniem
procesy planowania, wdrażania oraz stałej kontroli, by zachować sprawny
i

skuteczny

przepływ

surowców,

półproduktów

oraz

wyrobów

gotowych,

uwzględniając jednocześnie na każdym z etapów przepływ informacji, począwszy od
konsumpcji, kończąc na miejscu ich pochodzenia, aby uzyskać zwrot wartości lub
powtórnej ich alokacji [15].
Logistyka zwrotna dotyczy nie tylko zwracanych dóbr, ale uwzględnia również
procesy recyklingu, czyli zwracania odzyskanych surowców do ponownego obiegu
w gospodarce w przekształconej formie, przy uwzględnieniu realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju, stąd można wnioskować o jej ekologicznej orientacji,
mającej na celu ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń [3].
Jej rozwój podyktowany był wieloma względami, ale szczególne znaczenie należy
przypisać [16]:
- poszukiwaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania surowców do produkcji,
a przede wszystkim możliwości pozyskiwania ich z odpadów,
- konieczności redukowania ilości odpadów trafiających na składowiska, przy ich
ograniczonej pojemności,
- doskonalenia procesów ekologicznego projektowania wyrobów gotowych [16].
Obieg materiałów w systemie logistycznym od dostawców poprzez producentów
oraz sieci dystrybucji do klienta przedstawiono na poniższym rysunku [17].
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Rysunek 1. Działanie logistyki zwrotnej w systemie logistycznym [17].

Podsystem logistyki zwrotnej został zaznaczony linią przerywaną. Uwidaczniają
się trzy możliwości obiegu surowców w systemie logistyki recyrkulacji. W przypadku
surowców powracających od klienta do producenta ogniwem łączącym są sieci
dystrybucji. Zauważalna jest również rola sieci odbioru, dzięki której materiały za
pośrednictwem zakładów recyklingu wracają do producentów lub do dostawców
znajdujących się na początku systemu logistycznego [2].
Pojęcie odzysku oraz logistyki zwrotnej jest rozróżniane, gdyż zgodnie z literaturą
przedmiotu według Ustawy o odpadach odzysk to wszelkie działania, nie stwarzające
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu
odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów
substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania [18]. Z kolei logistyka zwrotna
według Michniewskiej określana jest jako proces planowania, implementacji
i kontrolowania, skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców,
półproduktów i produktów gotowych wraz z powiązanymi z tymi przepływami
informacjami od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu odzyskania
wartości bądź właściwego zagospodarowania [19].
W Polsce pojęcie logistyki zwrotnej przez wiele przedsiębiorstw nie jest właściwie
pojmowane, przez co często zauważalny jest problem rosnących kosztów produkcji,
a co za tym idzie - również i cen wyrobów finalnych. Według Merkisz-Grudowskiej,
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jest to spowodowane brakiem systemowego podejścia do ponownego przetworzenia
odpadów, przez co część z nich jest po prostu marnowana. W państwach
wysokorozwiniętych stopień wykorzystania surowców wtórnych wyprzedza wielkość
zużycia materiałów pierwotnych [2].
Dzięki dostępnym dziś technologiom powstały takie procesy odzysku, na których
wyjściu odpad posiada inne właściwości niż na jego początku, odzyskany materiał
może zostać ponownie wykorzystany, co więcej - dzięki zmianie swoich cech można
go użyć w innych branżach [17].
Ekonomiczne podstawy koncepcji logistyki zwrotnej dają nadzieję na jej
popularyzację i wdrażanie systemów logistyki zwrotnej przez przedsiębiorstwa, gdyż
można w ten sposób uzyskać wymierne korzyści w postaci redukcji kosztów
pozyskiwania surowców czy poprawę wizerunku firmy i tym samym uzyskać trwałą
przewagę konkurencyjną. Można zatem stwierdzić, że koncepcja logistyki zwrotnej
w sposób wymierny może przyczynić się do włączenia filozofii zrównoważonego
rozwoju do strategii biznesu na szczeblu zarówno przedsiębiorstw jak i całych
łańcuchów dostaw działających w otoczeniu globalnym [20].
3. Logistyka zagospodarowania odpadów
Rosnąca konsumpcja w parze z szybkim rozwojem gospodarczym sprawiły,
iż problem zagospodarowania rosnącej ilości odpadów przestał być sprawą
pojedynczego użytkownika, stając się problemem w skali globalnej. Dotyczy to nie
tylko niedoboru surowców i zniszczenia ich zasobów, ale również opanowania ilości
różnorodnych rodzajów odpadów [21].
Według Z. Korzenia ekologistyka jest to zintegrowany system, który:
- opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni
materiałów odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi
informacji;
-

zapewnia

gotowość

i

zdolność

efektywnego

gromadzenia,

segregacji,

przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów według przyjętych zasad
technicznych i procesowych, spełniających normy prawne ochrony środowiska;
- umożliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku
zmniejszania tych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, które
towarzysza realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych,
dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych łańcuchach dostaw [22].
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Logistyka w obszarze zagospodarowania odpadów tworzy łańcuch logistyczny.
Łączy on miejsca ich powstawania z miejscami ich ponownego przerobu.
Racjonalizacja postępowania z rosnącą stale w ostatnich latach odpadów wymaga
szczególnej uwagi przy podejmowaniu decyzji przez organizację. Gospodarka
odpadami to zbiór kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z jakością
i ilością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych – podejmowanych
w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania oraz zbytu
i funkcjonujących w aktualnym systemie prawnym, ekonomicznym, technicznym
i edukacyjnym wspartym kontrolą, nadzorem i akceptacją społeczną [23].
3.1. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gromadzenia odpadów
Gromadzenie odpadów to pierwsza sekwencja zagospodarowywania odpadów
w podsystemie logistycznie zintegrowanego systemu. Gromadzenie jest zbieraniem
źródeł powstawania odpadów, a więc urządzeń i punktów, przez które odpady są
wprowadzane do systemu. Gromadzenie odpadów produkcyjnych nie jest zwykle
szczególnie kłopotliwe i powinno być częścią procesu produkcyjnego [2,21].
W podobny sposób powinno być traktowane gromadzenie odpadów w innych
elementach łańcucha dostaw, czyli: w transporcie, składowaniu u pośredników
w kanale dystrybucji lub w punktach sprzedaży detalicznej.
Osobną kwestią jest gromadzenie odpadów komunalnych. Powinny być one
gromadzone w komorach zsypowych - w przypadku budynków, które mają powyżej
pięciu kondygnacji, w wydzielonych osłonach śmietnikowych, (z pojemnikami) lub
w kontenerach - w przypadku pozostałych budynków [21].
Zbieranie odpadów może być prowadzone dwiema metodami. Pierwsza wykorzystuje
pojemniki, które po opróżnieniu pozostają w punkcie źródłowym, natomiast druga,
duże

kontenery,

które

transportowane

są

wraz

z

odpadami

do

miejsca

unieszkodliwienia.
Technologia

gromadzenia

odpadów

komunalnych

może

być

realizowana

w systemie gromadzenia przypadkowego oraz gromadzenia rozdzielonego [21].
Podczas gromadzenia przypadkowego (selektywnego), odpady są w dowolny
i przypadkowy sposób wprowadzane do źródłowych stref zbierania odpadów
(w kontenerach, zbiornikach). Natomiast podczas gromadzenia rozdzielonego
(selektywnego), odpady są rozdzielane już w punktach źródłowych ich zbierania, po
czym są oddzielnie umieszczane w plastikowych workach i pojemnikach. Tego
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rodzaju rozwiązanie wymaga określonych działań inwestycyjnych i organizacyjnych,
a także wiąże się z koniecznością pokonywania oporów pojedynczych osób i grup
społecznych [21].
Organizacja gromadzenia odpadów jako pierwszej fazy ich zagospodarowywania
ma bardzo istotne znaczenie dla efektów pracy logistycznego systemu gospodarki
odpadami, dlatego też ważne jest właściwe zaplanowanie i zorganizowanie wszelkich
działań z tym związanych [12,21].
3.2. Zadania logistyki zwrotnej w zakresie wywozu odpadów
Wywóz odpadów to przemieszczanie ich ze źródłowych obszarów gromadzenia do
obiektów dalszego ich wykorzystania, przetwarzania lub też unieszkodliwiania.
W praktyce stosowane są różne systemy usuwania odpadów, z których
najpowszechniejszym w Polsce jest transport samochodowy [21].
Ważnym zadaniem logistyki zwrotnej w aspekcie wywozu odpadów komunalnych jest
zaplanowanie

tras

przejazdu

pojazdów

zajmujących

się

zbiórką

odpadów.

W miastach wyróżnia się dwa schematy układu zbierania odpadów – system jednoi dwustopniowy. W systemie jednostopniowym, transport odbywa się bezpośrednio
do miejsca unieszkodliwienia i jest on najczęściej używany w Polsce. System
dwustopniowy uwzględnia stacje przeładunkowe, na których odpady są czasowo
gromadzone [21].
Rodzaje środków transportu stosowanych w gospodarce odpadami zależą od
systemu zbierania odpadów, rodzaju użytych pojemników, od tego, czy recykling jest
prowadzony centralnie, czy też u źródła, oraz czy odpady przeznaczone do
recyklingu zbiera się w tym samym czasie i tym samym pojazdem. Śmieciarki
z ugniataniem zbierają odpady, które mają gęstość wyjściową 150 kg/m3
i zagęszczają je co najmniej do 300 kg/m3. Przy mniejszych odległościach (do 10-20
km) oraz w mniejszych gminach śmieciarki wożą odpady na składowiska lub
bezpośrednio do zakładów recyklingu i sortowania. Duże znaczenie ma rodzaj
transportu, jak również zastosowanie stacji przeładunkowej, która jest niezbędna
w większych aglomeracjach oraz przy dużych odległościach [16] .
W zależności od charakteru obsługiwanego regionu proponuje się stosowanie
następujących rodzajów pojazdów:
- w rejonach miejskich - samochody systemu niewymiennego i wymiennego;
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- w obiektach handlowych i przemysłowych oraz w rejonach miejskich - samochody
systemu wymiennego;
- do wywozu wysegregowanych surowców wtórnych - specjalne samochody jednolub wielopojemnikowe z hydraulicznym urządzeniem służącym do opróżniania
pojemników;
- do przewozu odpadów z odległości powyżej 15 km - wskazane jest stosowanie
większych samochodów; na przykład ciągnika siodłowego z naczepą [21].
Odpowiedni dobór środka transportu może zdecydować o efektywności działań
prowadzonych przez firmę działającą w sektorze gospodarki odpadami, dlatego też
należy mieć na uwadze wszelkiego rodzaju czynniki decydujące o zainwestowaniu
w dany tabor [12].

3.3. Zadania logistyki zwrotnej w zakresie ponownego wytworzenia
Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktów (związane z wymianą
uszkodzonych elementów bądź podzespołów) oraz poddane procesom naprawy lub
regeneracji na poziomie produkcji (części nie spełniające norm jakościowych) stają
się pełnowartościowymi produktami. Regeneracja może mieć charakter obróbki
kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary,
parametry i właściwości niezbędne do pracy [21].
Pozyskiwanie części do napraw i regeneracji może mieć charakter zorganizowany
(przykładem są działania firm motoryzacyjnych) lub technologicznie zorientowany na
wyszukiwanie części nadających się do naprawy lub regeneracji w trakcie działań
recyklingowych [21].
W tabeli 1 przedstawiono kryteria napraw i regeneracji części [24].
Tabela 1. Kryteria napraw i regeneracji części [24].
Kryteria
Kryteria eksploatacyjne

Kryteria techniczne

Cechy kryteriów
funkcjonalność, zamienność części,
wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na
zużycie ścierne, krotność regeneracji danej
części, współczynnik trwałości, itp.;
analiza zużyć części w czasie eksploatacji,
wytypowanie części do regeneracji,
opracowanie technologii regeneracji, wybór
metody regeneracji, wykonanie wstępnych
prób części zregenerowanych, dobór
parametrów technicznych regeneracji
(obróbki materiałów)
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Kryteria technologiczne

Kryteria ekonomiczne

Kryteria organizacyjne

dobór materiałów, dobór właściwych
parametrów prowadzenia zabiegów
regeneracji, stan obróbki powierzchni, kształt
elementu, wymiar i ciężar części, liczba
elementów itp.
analiza rynku części, zapotrzebowanie na
części regenerowane, analiza możliwości
nabycia części nadających się do
regeneracji, formy współpracy, działania
marketingowe itp.
ustalenie sieci zakładów zajmujących się
regeneracją, logistyka w zakresie regeneracji
(magazyny, łączność itp.)

3.4. Zadania logistyki zwrotnej w systemach recyklingu
Recykling wpisuje się w szersze pojęcie, jakim jest odzysk rozumiany jako
wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska,
polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do
odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Można
zaryzykować stwierdzenie, że recykling istnieje od zawsze. Odkąd zaczęto wytapiać
żelazo i inne metale, złom stał się cennym surowcem wtórnym. Cechą
charakterystyczną naszych czasów jest jednak coś innego, nowego. Otóż
recyklingiem zaczęto obejmować dobra konsumpcyjne, produkowane i używane
masowo. Ich często skomplikowana budowa powoduje, że nie jest możliwy prosty
recykling całego wyrobu. Konieczny jest jego demontaż, segregacja części oraz
materiałów i one dopiero mogą być poddane właściwemu recyklingowi [12].
Recykling, jest podsystemem o specyficznych własnościach z punktu widzenia
całego logistycznego systemu Polski. Skierowane są do niego strumienie materiałów
i towarzyszących im informacji niemal ze wszystkich pozostałych podsystemów
Logistycznego Systemu Polski (LSP).
Wejścia do podsystemu recyklingu to m.in.:
- punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej (sklepy, hurtownie, markety),
- punkty dystrybucji ładunków (terminale przeładunkowe, centra logistyczne, obszary
magazynowe itp.),
- obiekty konsumpcji zbiorowej (szpitale, kliniki, domy opieki, stołówki, szkoły,
jednostki wojskowe, itp.),
- obiekty konsumpcji indywidualnej (gospodarstwa domowe),
- obiekty podsystemu produkcji i usług (fabryki, firmy usługowe, itp.),
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- pozyskanie dóbr naturalnych (kopalnie, gospodarstwa rolne, gospodarstwa
hodowlane, przedsiębiorstwa rybackie, firmy przemysłu drzewnego),
- przejścia graniczne na wejściu do LSP dla wszystkich importowanych odpadów [2].
Natomiast na wyjściu z podsystemu recyklingu znajdują się obiekty podsystemu
produkcji i usług oraz przejścia graniczne dla odpadów eksportowanych za granicą.
W podsystemie recyklingu mamy także zjawisko zanikania strumienia materiałów
w

przypadku

kiedy

nie

mogą

zostać

gospodarczo

wykorzystane

i

są

unieszkodliwiane, a w szczególności trafiają na składowiska odpadów [2].
Do głównych celów recyklingu należy zaliczyć ochronę zasobów naturalnych,
albowiem zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie surowców
pierwotnych, przez co zwiększy się ograniczony zapas bogactw naturalnych. Z tym
faktem powiązana jest bezpośrednio ochrona środowiska, ponieważ wydobywanie
surowców i przetwarzanie ich na dobra konsumpcyjne jest nieustannie związane
z obciążeniem i niszczeniem środowiska. Dlatego ochrona zasobów naturalnych jest
jednocześnie ochroną środowiska. Warto również wspomnieć o oszczędności
energii, bowiem surowce wtórne są nośnikami energii. Ich wykorzystanie prowadzi do
ochrony energii tak długo, jak długo nakład energii na ich odzyskanie jest mniejszy
od energii, którą w sobie zawierają i którą da się uzyskać. Oszczędzanie energii
także oznacza równocześnie ochronę środowiska [21].
Biorąc pod uwagę specyfikę technologii, recykling dzieli się na: materiałowy
(mechaniczny), surowcowy (chemiczny) oraz energetyczny (spalanie z odzyskiem
energii). Recykling materiałowy polega na powtórnym przetworzeniu odpadów, aby
uzyskać produkt mający wartość użytkową, choć zwykle o odmiennej funkcji, niż
pierwotnie. Recykling surowcowy (zwany również chemicznym) odnosi się do
procesów przetwarzających odpady, aby uzyskały one formą charakteryzująca się
innymi właściwościami fizyczno – chemicznymi. Natomiast recykling energetyczny,
określany również jako odzysk energii to działanie, na mocy którego możliwe jest
częściowe odzyskanie energii zużytej w wytworzeniu wyrobów i towarów.
Funkcjonuje także pojęcie recyklingu organicznego, które odnosi się do obróbki
tlenowej, (kompostowania), lub też beztlenowej odpadów, ulegających rozkładowi
o charakterze biologicznym [21].
Głównymi czynnikami mobilizującymi do recyklingu są: ustawowe działania
podejmowane

przez

agencje

rządowe

na

ochronę

zasobów

naturalnych,

oszczędności energii i redukcji odpadów w drodze obowiązujących programów
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segregacji i składowania odpadów, wyczulenie konsumentów na problemy
ekologiczne i krytyczny wzrost ilości odpadów, naciski konkurencyjne ze strony
innych materiałów oraz zalety ekonomiczne wynikające ze stosunkowo dużej
wartości i dostępności złomu aluminiowego [21].

Podsumowanie
Każda ilość zagospodarowanych odpadów odciąża środowisko naturalne od
zanieczyszczeń, co umożliwia przyrodzie przywrócenie równowagi, zwiększenie jej
zdolności absorpcji zanieczyszczeń oraz zmniejsza zapotrzebowanie na budowę
składowisk

odpadów.

Aby

skorelować

z

interesami

całej

gospodarki,

zagospodarowanie odpadów jako surowców wtórnych wprowadza się odpowiednie
opłaty i kary za niewykorzystanie i odkładanie odpadów w środowisku naturalnym [2].
W celu osiągnięcia założonych ustawowo limitów co do ilości wykorzystanych
w

etapach

odzysku

odpadów,

powinien

zostać

wprowadzony

obowiązek

przedsiębiorców na wykorzystywanie w procesach produkcyjnych pozostałości
spełniających warunki pełnowartościowych surowców wtórnych. Obecnie przy
zastosowaniu istniejących rozwiązań techniczno-technologicznych istnieje możliwość
pełnego wykorzystania każdego rodzaju odpadów. Kompleksowe wykorzystanie
generowanych pozostałości nie zostało wdrożone w żadnym sektorze gospodarczym
ze względu na brak efektywności finansowej. Rachunek poniesionych nakładów
i osiągniętych zysków (lub strat) jest wykładnią działań proekologicznych [25].
Rozwój logistyki zwrotnej i związane z tym okazje biznesowe wspomagają
uwarunkowania ekonomiczne i przejrzyste uwarunkowania prawne. W niektórych
przypadkach rozwój logistyki zwrotnej hamuje występująca w gospodarce „szara
strefa‖ i niska świadomość ekologiczna konsumentów. W niedalekiej przyszłości
należy się spodziewać, że logistyka zwrotna przyjmie pierwszoplanową rolę
w każdym obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa
i stanie się instrumentem w doskonaleniu zarządzania łańcuchów logistycznych [12].
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ROLA ORGANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KATASTROFACH
MORSKICH I W PORTACH NA PRZYKŁADZIE WOJ. POMORSKIEGO. PROBLEM
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA MORSKIEGO MATERIAŁAMI
CHEMICZNYMI I OLEJOWYMI
Streszczenie: Morze Bałtyckie jest trzecim ( miejsce pierwsze przypada dla Morza Północnego oraz
drugie

dla Kanału La Manche) pod względem niebezpieczeństwa akwenem. Z powodu faktu, iż

stanowi ono wyzwanie pod tym kątem warto przyglądnąć się roli organów zarządzania kryzysowego
w chwili zaistnienia katastrofy a także konsekwencjom skażenia środowiska morskiego substancjami
olejowymi i chemicznymi.
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, zanieczyszczenia środowiska morskiego,

Wprowadzenie
Mianem

katastrofy

morskiej

określamy

zdarzenie,

z

udziałem

jednostek

pływających, którego nie da się przewidzieć. Zagrożenia te nierzadko rodzą kolizje,
na skutek zderzenia ze sobą dwóch wspomnianych jednostek. Powodów , dla
których może dojść do katastrofy może być naprawdę dużo, a ich znajomość
i umiejętność przewidywania są niezbędne w celu zaprowadzenia odpowiednich
działań prewencyjnych, czy strategicznych. Do najczęstszych przyczyn wystąpienia
kolizji zaliczamy: błędy ludzkie, budzący zastrzeżenia stan techniczny statku, trudne
warunki atmosferyczne, reaktywacja środków chemicznych, ignorowanie przepisów
zapobiegającym wypadkom na morzu. Konsekwencjami zagrożenia są odpowiednio:
straty w połowach morskich, blokada toru wodnego, niebezpieczeństwo skażenia
bojowymi chemikaliami, pożar na statku i w porcie, skażenie środowiska morskiego,
mogącego negatywnie wpłynąć na rozwój fauny i flory.
Zaistniałe okoliczności zrodziły potrzebę opracowania systemu monitoringu, jak
i kontrolowania poruszania się statków VTS na terenie Zatoki Gdańskiej, gdzie
szczególnie kontroluje się przewożenie pasażerów i ładunków niebezpiecznych.
Wytyczono także strefę bezpieczeństwa platform wiertniczych i wydobywczych na
obszarze górniczym morza.
227
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1. Rola organów zarządzania kryzysowego w katastrofach morskich
i portach na przykładzie woj. pomorskiego. Problem zanieczyszczenia
środowiska morskiego materiałami chemicznymi i olejowymi
Różnorakie zagrożenia powstałe na skutek katastrof na morzu są opanowywane
przez portowe straże pożarne, jak i Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Do
jej zadań należy odpowiednio: przeprowadzanie akcji ratowniczych, usuwanie
szkodliwych substancji chemicznych, podejmowanie się prac podwodnych takich jak
poszukiwania i badania. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa może liczyć na
wsparcie Marynarki Wojennej, która użycza śmigłowca PZL W-3 Sokół i śmigłowca
W-3RM.
Ważnym aspektem wymierzanym przez organy zarządzania kryzysowego
w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia niebezpieczeństwa na
morzu bądź w porcie, jest ocena ryzyka. Należy uaktualniać ją przynajmniej co dwa
lata. Wartość ryzyka klasyfikuje się w kategorii średniej, lecz skutki są zaliczane do
kategorii dużych. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa uznaje się za
możliwe, dając notę: „3‖. Ryzyko jest akceptowalne, a cała odpowiedzialność za
katastrofy jest przypisywana ignorowaniu wymagań o ochronie środowiska,
bezpieczeństwie żeglugi oraz przepisów dt. bezpieczeństwa statków. Pomimo , że
lekkomyślność ludzka jest głównym wyznacznikiem zaistnienia jak i przebiegu
katastrofy morskiej, to dużą wagę przywiązuje się do czujności
i szybkich interwencji w tym zakresie, ponieważ skala zjawiska może spowodować
widoczne skutki nawet w województwie zachodnio-pomorskim.
Faza minimalizowania skutków katastrof morskich spoczywa w ręku Dyrektorów
Urzędów Morskich w Gdyni i Słupsku (jako podmiotu wiodącego, podstawą prawną
jest tu ustawa o bezpieczeństwie morskim, o obszarach morskich RP i administracji
morskiej, o portach i przystaniach morskich, o ochronie żeglugi i portów morskich) –
do ich zadań należy: czuwanie nad respektowaniem przepisów prawnych w zakresie
bezpieczeństwa ruchu morskiego, wykonywanie zadań mających na celu ochronę
portu, kontrola przestrzegania instrukcji technologicznych przez dany

podmiot

gospodarczy. Podmiotem wspomagającym są Prezesi Zarządów Portów Morskich
i podmiotów gospodarczych działających na terenach portów, w oparciu o ustawy:
o bezpieczeństwie morskim, o portach i przystaniach morskich, o ochronie żeglugi
i portów morskich. Do ich kompetencji należy: kontrola operacji przeładunku
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i składowania, zwłaszcza ładunków niebezpiecznych, planowanie przeładunków
i analizowanie w tym celu pogody, dostosowywanie się do przepisów portowych,
wykrywanie i pozbywanie się wadliwych urządzeń, wraz z instalacjami elektrycznymi.
Prezesi są zobligowani do czuwania nad stanem technicznym urządzeń instalacji
przeładunkowych na statkach i terminali.
Podmiotem wspomagającym jest także Dyrektor IMGW Oddział Morski w Gdyni,
działający w świetle ustaw o prawie wodnym i bezpieczeństwie morskim. Zajmuje się
on informowaniem o prognozach pogody, zwraca uwagę na złe warunki
atmosferyczne jeśli się na takie zanosi.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku jest kolejnym podmiotem
wspomagającym fazę zapobiegania i działa na podstawie ustawy o zarządzaniu
kryzysowym.
Wykonuje następujące zadania: udziela się podczas posiedzeń Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ogrywa ważną rolę podczas planowania
i koordynacji doboru środków resortu obrony narodowej, wyznaczonych do
przeciwdziałania i eliminacji konsekwencji sytuacji kryzysowych, uzupełnia działania
innych elementów Systemu, współpracuje z wojewódzkimi organami zajmującymi się
problemami zarządzania kryzysowego.
Drugą fazą zarządzania kryzysowego jest faza przygotowania. Podmiotem
wiodącym są – podobnie jak w fazie przygotowania- Dyrektorzy Urzędów Morskich
w Gdyni i Słupsku, pracujący w oparciu o przepisy identycznych ustaw jak w fazie
numer jeden. Na etapie fazy przygotowania przewidują możliwość pojawienia się
zagrożenia i podejmują odpowiednie działania, jeśli ryzyko wzrasta. Chronią port,
organizują ćwiczenia, które doskonalą umiejętność niwelowania konsekwencji
katastrofy morskiej. Opracowują zasady współpracy z innymi podmiotami takimi jak
np.: SAR, KW Policji, WIOŚ, IMGW. Podmiotami wspomagającymi są: Prezesi
Zarządów Portów Morskich (podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie morskim,
o portach i przystaniach morskich o ochronie żeglugi i portów morskich).
Odpowiadają oni za kontrolowanie i reakcję w przypadku wystąpienia zagrożenia,
dbanie o siły i środki do usuwania skutków wycieku

niebezpiecznych cieczy na

statkach i w portach, udział w treningach doszkalających poczynania służb portowych
w

momencie

pojawienia

się

zagrożenia.

Prezesi

stwarzają

warunki

do

odholowywania płonących statków na redę.
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W oparciu o treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu działa drugi organ wspomagający
fazę przygotowania Dyrektor Służby SAR-zapewnia siły oraz środki ratownicze,
a także organizuje i uczestniczy w ćwiczeniach, w których biorą udział służby i straże
reagujące na ewentualne zagrożenia. Trzecim podmiotem wspomagającym jest
Dyrektor IMGW Oddział Morski w Gdyni, którego do działań w tym zakresie obligują
ustawy o prawie wodnym i bezpieczeństwie morskim. Jeśli pogarszają się warunki
atmosferyczne to on odpowiada za udostępnianie prognoz pogody na najbliższy
czas.
Na

podstawie

Wspomagającego

ustawy o

prawie

ochrony środowiska,

funkcję

Podmiotu

pełni Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Współpracując z Urzędem Morskim monitoruje on całokształt morskiego środowiska
i rozpoczyna działania zapobiegające awariom i eliminowania ich następstw, a także
przywraca równowagę w środowisku.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku pracuje w oparciu o ustawę
zarządzania kryzysowego. Jego rola Podmiotu wspomagającego koncentruje się na:
koordynacji

podległych

elementów

Systemu,

udziale

w

posiedzeniach

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz opracowaniu wniosku
wojewody o wydzielenie SZ RP w sytuacjach kryzysowych, zbieraniu informacji by
realizować zadania zarządzania kryzysowego dzięki wydzielonym siłom i środkom.
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zobowiązują ustawy o PSP
i prawie ochrony środowiska. Jego rola polega na doskonaleniu się we współpracy ze
służbami morskimi a także uczestnictwie w treningach sił PSP i OSP do eliminacji
zanieczyszczeń brzegu morskiego.
Ustawa o bezpieczeństwie morskim obliguje Komendanta Morskiego Oddziału
Straży Granicznej do jak najlepszej współpracy z pozostałymi służbami morskimi
i udziału w ćwiczeniach, które uczą siły MOSG jak usuwać skutki katastrofy.
Trzecią fazą jest faza reagowania. Podmiot Wiodący, jak i podstawy prawne na
bazie, których działa pozostają bez zmian. Obowiązki polegają na: czuwaniu nad
działaniami związanymi z eliminowaniem skutków katastrofy oraz informowaniu
obywateli o sytuacji, wykonanych działaniach, jak i regułach ochrony przed
zagrożeniami.
Podmiotami Wspomagającymi są Prezesi Zarządów Portów Morskich, bazujący na
aktach prawnych jak w fazie numer dwa. Ich obowiązkami w fazie reagowania są:
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przeprowadzenie

akcji

ratunkowej,

respektowanie

zaleceń

kierownika

akcji

ratunkowej, holowanie statków poza port, zdawanie relacji wojewodzie o stanie
faktycznym i podjętych krokach ratunkowych.
Do listy Podmiotów Wspomagających zalicza się również Dyrektor Służby SAR.
Jego obowiązki wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu i zaliczają się do nich:
obejmowanie kierownictwa w akcji ratunkowej, a także współpraca z pozostałymi
służbami, które usuwają skutki katastrofy.
W gronie Podmiotów Wspomagających na mocy ustawy o prawie wodnym
i o bezpieczeństwie morskim należy wskazać także na Dyrektora IMGW Oddziału
Morskiego w Gdyni. W jego kompetencjach leży tworzenie i udostępnianie prognoz
pogody i hydrologicznych, alarmowanie także jeśli będą miały zaistnieć złe warunki.
W świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym filarem Wspomagania
jest także Lekarz koordynator ratownictwa medycznego i odpowiada on za
nadzorowanie pomocy medycznej ofiarom.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, na mocy ustawy o prawie
ochrony środowiska również jest Podmiotem Wspomagającym i dba o rozpoczynanie
działań niweczących skutki, a także dąży do uzyskania równowagi w środowisku.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej przewiduje wyodrębnienie Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP, jako Podmiotu Wspomagającego i aby w portach
koordynował działania ratownicze.
Potrzebę wspomagania fazy reagowania przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego

w

Gdańsku(

odpowiedzialny

za

ocenę

sytuacji

kryzysowej,

zobowiązany do współpracy z pozostałymi elementami Systemu powołanego do
zarządzania kryzysowego, decydowania o udziału sił i środków dla wsparcia
administracji publicznej) i Szefa WCZK (zbiera dane o sytuacji i działaniach,
zapewnia udostępnienie informacji na temat wystąpienia skażeń między WCZK
a WSzW w Gdańsku, a także Ośrodkiem Analizy Skażeń 3 Flotylli Okrętów)
przewiduje ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
Ostatnim filarem, na którym wspiera się faza reagowania jest Komendant MOSG.
Ustawa o bezpieczeństwie morskim czyni go Podmiotem Wspomagającym
i zobowiązuje do udziału w planowaniu, wydzielaniu i koordynowaniu użycia sił a
także środków.
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Ostatnią fazą jest faza odbudowy. Ustawa: o bezpieczeństwie morskim i o portach
morskich obliguje Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni i Słupsku do pełnienia
funkcji Podmiotu Wiodącego i nakłada na nich następujące obowiązki: sprawowanie
pieczy nad działaniami związanymi z usuwaniem skutków katastrofy, zmierzanie do
przywrócenia pierwotnego ładu w portach morskich.
Ustawy: o bezpieczeństwie morskim, o portach i przystaniach morskich
wskazują na

Prezesów Zarządów Portów Morskich jako na jeden z Podmiotów

Wspomagających.

Prezesi

usuwają

skutki

katastrof

morskich,

walczą

z zanieczyszczeniami w portach, a także informują wojewodę o działaniach, które
zostały podjęte.
Osobą, która zasługuje na miano Podmiotu Wspomagającego fazę odbudowy jest
Dyrektor Służby SAR, na mocy ustawy o bezpieczeństwie morskim. Do jego zadania
należy odtwarzanie gotowości sił użytych do usuwania skutków katastrofy na morzu.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku musi współdziałać z resztą
Systemu powołanego do czynności z zakresu zarządzania kryzysowego, jak
i wojewódzkimi organami. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym powołuje go do
monitorowania postępu w realizacji zadań, nastawionych na pozbycie się skutków
kryzysu, a także koordynowanie sił i środków, które zostały zaangażowane do miejsc
stałej dyslokacji.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska odtwarza stan środowiska
zanim nie wydarzyła się katastrofa – informuje o tym ustawa o prawie ochrony
środowiska.
Dużym problemem Bałtyku jest zanieczyszczenie ropą naftową. Podczas jej
rozlania na morzu dokonuje się wiele procesów chemicznych i fizycznych, rodzaj
ropy jak i warunki środowiskowe skutecznie warunkują stopień ich natężenia.
W spisie procesów, którym podlega ropa naftowa wyróżniamy m.in.: degradację
mikrobiologiczną, sedymentację ciężkich frakcji, rozpuszczanie w wodzie, dyspersję.
Chwilę po rozlaniu następuje rozprzestrzenianie ropy na morzu. Kierunek i tempo
tego zjawiska są zależne od prądów morskich, temperatury wody i kierunku wiania
wiatru. W przemieszczaniu się ropy dużo zależy od związków powierzchniowoczynnych – zarówno tych, które są składnikiem olejów, jak i znajdujących się
w Bałtyku. Stopień jego zasolenia, a także całokształt czynników biologicznych
i chemicznych, których istnienie stwierdza się na powierzchni morza, także ma
istotne znaczenie w prędkości rozprzestrzeniania się olejowego zanieczyszczenia.
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Procesowi przemieszczania się plamy oleju towarzyszy odparowywanie niektórych
składników ropy, ze względu na ich lotność, co z reguły trwa przez kilka tygodni.
Mogą jedynie odparować węglowodory, których temperatura wrzenia plasuje się
poniżej 270 stopni (węglowodory o wyższej temperaturze wrzenia utrzymują się
dłużej na powierzchni morza, a ruch mas wodnych przyczynia się do rozpuszczania
i dyspersji, przebiegających w tym samym czasie co parowanie). Ponadto muszą
mieć do 20 atomów węgla. Rozpuszczanie się wybranych niepolarnych związków
oraz węglowodorów, które wchodzą w skład ropy naftowej jest niewielkie. Wraz ze
wzrostem toksyczności substancji, wzrasta jej zdolność do rozpuszczania w wodzie.
Mniej oczywistym zjawiskiem od rozpuszczania olejów w wodzie jest utlenianie,
rozpraszanie w masie wody i emulsyfikacja. Z procesem utleniania mamy do
czynienia wtedy, jeśli do oleju dociera tlen z atmosfery i zachodzi radiacja słoneczna.
Olej pod postacią emulsji, czy rozlany grubą warstwą wolniej się utlenia, od oleju
unoszącego się na wodzie cienką warstwą. Do produktów utleniania zaliczamy:
aldehydoketony, jak i związki polimeryczne odpowiednio małocząsteczkowe
i wysokocząsteczkowe. Rozpraszanie zachodzi w danej części plamy i jego istotą
jest przemieszczanie się drobinek oleju, oderwanych od pierwotnego wycieku ropy.
Emulsyfikacja jest określeniem odnoszącym się do powstawania mieszaniny z wody
i oleju. Proces jest tym intensywniejszy, im bardziej wzburzona jest woda.
Źródłem zanieczyszczania Bałtyku ropą naftową jest działalność człowieka. ¾
zanieczyszczeń pochodzi z lądu, natomiast pozostała część jest wynikiem
działalności na morzu, eksploatacji statków¬¬¬ ( do czego zaliczamy m.in. odpływ
wód zaoliwionych). Zwłaszcza w cieśninie Sound i Zatoce Fińskiej monitoruje się
rekordowe ilości wydalanych nielegalnie za burtę zanieczyszczeń olejowych.
Z powodu właściwości toksycznych zanieczyszczenia olejowe są bezpośrednim
i pośrednim niebezpieczeństwem dla hydrosfery. Do najgroźniejszych zagrożeń
zaliczamy:
1.

Naruszenie pola światła,

2.

Zanik równowagi w wymianie pary wodnej, energii i przenikania gazów

z atmosfery do hydrosfery,
3.

Negatywne oddziaływanie na faunę i florę

4.

Spłycenie strefy eufotycznej,

5.

Zmiany w składzie hydrosfery
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Podsumowanie
Morze Bałtyckie jest akwenem bardzo podatnym na zanieczyszczenia, przez co
stanowi wyzwanie zarówno dla organów zarządzania kryzysowego, jak i chemików,
biologów, inżynierów środowiska. Sytuacji nie poprawia fakt, że Bałtyk jest typem
morza zamkniętego, co przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo usunięcia
znacznej części zanieczyszczeń jest nikłe. W ostatnich latach obserwujemy nie tylko
spadek jakości wód basenu Morza Bałtyckiego oraz ograniczenie funkcji turystycznej,
ale także zmniejszenie mechanizmu samooczyszczania morza. Dlatego wskazane
jest prowadzenie polityki, która skutecznie będzie wcielała w życie postulaty
ograniczające przedostawanie się zanieczyszczeń do Bałtyku.
Dokonana

analiza

teoretyczna

zadań

organów

zarządzania

kryzysowego

w poszczególnych fazach zarządzania utwierdza w przekonaniu, że dokłada się
wszelkich starań aby procesy zapobiegania, przygotowania, reagowania, odbudowy
przebiegały jak najsprawniej. Morze Bałtyckie jest stosunkowo młodym morzem, więc
warto pielęgnować jego piękno i unikatowość, aby mogło jeszcze nie raz zaskoczyć
nie tylko turystów, ale badaczy, kadrę marynarki wojennej.

Bibliografia:
1. Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Pomorskiego 2015 r.,
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Morska_S%C5%82u%C5%BCba_Poszukiwania_i_Rat
ownictwa,
3. „Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze‖ J. Surygała, Wydawca: Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
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Ewa Sobczak

MEDIACJA W SPORACH PRACOWNICZYCH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM

Streszczenie:
Mediacja stanowi niekonfliktową formę rozwiązywania sporów, co oznacza pośredniczenie w sporze
bezstronnej osoby trzeciej, mające głównie na celu dojście do porozumienia zwaśnionych stron. Może
dotyczyć zarówno stosunków cywilnych, karnych, administracyjnych czy pracowniczych. W niniejszym
opracowaniu zostanie przedstawiona mediacja w sporach z zakresu prawa pracy, mająca duży wpływ
na zarządzanie przedsiębiorstwem w skonfliktowanym środowisku pracowniczym. Przestawione
zostaną zalety mediacji w kontekście efektywności oraz korzyści płynące z prowadzenia postępowania
mediacyjnego.

Słowa kluczowe: mediacja, spory pracownicze, polubowne rozwiązywanie sporów

Wprowadzenie
Mediacja stanowi pewnego rodzaju fenomen zarówno z prawniczego punktu
widzenia jak i społecznego oraz socjologicznego. Jednak nie jest łatwo uchwycić ją
w ramy definicyjne, ponieważ napotyka wielopłaszczyznowe problemy pod kątem
metodologicznym. Związane jest to z wielością oraz różnorodnością stosownych
technik oraz metod mediacyjnych, niekiedy odmienne są również cele i funkcje
mediacji. Tym samym w polskim porządku prawnym nie istnieje legalna definicja
mediacji, natomiast przepisy wskazują jedynie cechy mediacji bądź osoby mediatora.
Do których niewątpliwie należy dobrowolność oraz elastyczność postępowania, jak
również neutralność mediatora czy relatywnie niskie koszty mediacji.
Jednak na wstępie rozważań na temat mediacji należy podkreślić jej uniwersalny
charakter. Mediacja bowiem stanowi niekonfliktową formę rozwiązywania sporów.
Oznacza

pośredniczenie w sporze bezstronnej osoby trzeciej, czyli mediatora,

mające głównie na celu pojednanie zwaśnionych stron. Ta forma polubownego
rozwiązywania sporów jest złożonym wewnętrznie i niejednorodnym zjawiskiem,
który dotyka nie tylko stosunków prywatnoprawnych: rodzinnych, gospodarczych,
cywilnych czy pracowniczych, ale również gałęzi o zupełnie innej charakterystyce
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w szczególności prawa karnego czy administracyjnego. W niniejszym opracowaniu
omówiona zostanie mediacja w sporach pracowniczych, jednak z uwagi na szeroki
obszar zagadnienia, przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej
instytucji.
1. Rodzaje sporów pracowniczych
Francuskie ustawodawstwo pod koniec XIX w. dokonało podziału sporów
pracowniczych na indywidualne oraz zbiorowe. Jednak pojęcie tych rodzajów sporów
jest różne w poszczególnych państwach, z uwagi na przyjęty porządek prawny.
Pierwszym rodzajem sporów są spory indywidualne, które dotyczą roszczeń
pomiędzy pojedynczym pracownikiem a zakładem pracy, także pomiędzy wieloma
pracownikami a zakładem pracy, nawet w sytuacji gdy złożą oni jeden wniosek o ile
każdy z nich będzie dochodził indywidualnie oznaczonego roszczenia. Ponadto spór
indywidualny będzie istniał także w przypadku, gdy z roszczeniem występuje zakład
pracy przeciwko pracownikowi. Zazwyczaj dotyczą wynagrodzenia za pracę, czasu
pracy, wynagrodzenia za urlop, szczególnych uprawnień czy świadczeń ze strony
zakładu. I chociaż te rodzaje sporów wydają się odmienne z uwagi na występujące
w nim podmioty, to należy patrzeć na nie przez pryzmat uzyskiwanych korzyści
pracownika i pracodawcy oraz ich chęci polubownego rozwiązywania. Niewątpliwie
mediacja

wpłynie

pozytywnie

na

ukształtowanie

ich

wzajemnych

relacji

i kontynuowanie dalszej współpracy w przyszłości.
Z kolei zbiorowe spory pracownicze dotyczy większej ilości pracowników, czy
nawet większości lub znacznej części załogi, niekiedy nawet całej branży. Częstym
powodem sporów zbiorowych są zmiany przepisów obowiązujących w zakładzie,
masowe zwolnienia pracowników czy ustanowienie prawa celem określenia
korzystniejszych warunków pracy i wynagradzania.
2. Mediacja w sporach pracowniczych
Prawo pracy jest specyficzną gałęzią prawa, zarówno pod kątem przedmiotu
regulacji jak i ze względu na podmiot podlegający regulacji. Przedmiotem prawa
pracy są stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej na rzecz pracodawcy
dobrowolnie, osobiście i za wynagrodzeniem, jak również inne stosunki prawne
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nierozerwalnie związane ze stosunkiem pracy228.
Analizując podmiot prawa pracy, a mając jednocześnie wzgląd na świadczenie
pracy, który ma charakter kolektywny i społeczny, pracownik jest nie tylko podmiotem
indywidualnym, ale również członkiem pewnej zbiorowości pracowniczej i korzysta
z różnego rodzaju uprawnień służących ochronie jego praw i interesów. W związku
z tym prawo pracy reguluje nie tylko stosunki indywidualne pomiędzy pracownikiem
a pracodawcą, ale również zbiorowe stosunki pracy, czyli zasady funkcjonowania
związków zawodowych czy np. organizacji społecznych.
Podstawą prawną mediacji w sporach indywidualnych jest Kodeks postępowania
cywilnego 229 , który wprowadził tą instytucję nowelizacją z 28 lipca 2005r., która
weszła w życie 10 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 172, poz. 1438), natomiast mediację
sporów zbiorowych reguluje Kodeks pracy (art. 244-258)230 oraz ustawa z dnia 23 maja 1991r. o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych

231.

Należy zwrócić uwagę, że mediacja w sporach pracowniczych ma doniosłe
znaczenie z uwagi na jej charakter socjologiczny oraz prawny. Chociaż formalnie
strony stosunku pracy z założenia są sobie równe, jednak faktycznie to pracodawca
jest stroną dominującą i hierarchicznie podporządkowuje sobie pracownika.
To pracodawca stwarza możliwości rozwoju jego kompetencji, zapewnia miejsce
pracy oraz środki utrzymania, jednoczenie dyktuje warunki zatrudnienia i wyznacza
zadania, które właśnie pracownik ma wykonywać pod kierownictwem pracodawcy232.
W konsekwencji może doprowadzać to do konfliktu, jednak należy mieć na uwadze
także cel stosunku pracy. Niewątpliwie głównym celem jest sprawne funkcjonowanie
danego podmiotu czyli miejsca pracy, które zarazem przyniesie korzyści pracodawcy
w postaci zysku oraz pracownikowi w postaci miejsca pracy i uzyskiwania dochodu.
Zatem dochodzi tu do wyznaczenia ról i pozycji stron znajdujących się
w skonfliktowanym środowisku pracowniczym. Na tle stosunków pracy może być to
zadanie ciężkie, ponieważ strony są hierarchicznie podporządkowane, a ich pozycje
różne, a śmiało można wysunąć argument, iż pracownik jest słabszym ogniwem.
Ugodowe rozwiązywanie sporu ma więc zasadnicze znaczenie w stosunkach
pracy. Wielokrotnie podnosi się w doktrynie, że ugoda taka uważana jest za bardzo

228

Zob. Z. Salwa, Podstawy prawa pracy, Warszawa 2003, s.11,
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 101),
230
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 24 poz. 1502),
231
Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z późn. zm),
232
Zob. Z. Salwa, Prawo pracy…, s. 24,
229
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doniosłe osiągnięcie z punktu widzenia

wychowawczej funkcji prawa,

niż

rozstrzygnięcie sporu z zakresu prawa pracy orzeczeniem sądu233.
Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów został podkreślone w art. 243 k.p.
w myśl którego pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia
sporu ze stosunku pracy, z kolej art. 468 § 2 k.p.c. stanowi, że czynności
wyjaśniające z zakresu prawa pracy mają na celu wyjaśnienie stanowisk stron oraz
skłonienie ich do pojednania i zawarcia ugody. Z ww. przepisów wynika zatem,
że postępowanie sądowe stanowić powinno ultima ratio, a wszelkie sprawy ze
stosunków pracy powinny być poprzedzone próbą ugodowego ich załatwienia 234 .
Obecnie dopuszczalne jest zawarcie ugody pozasądowej (bez udziału osoby trzeciej,
przed

mediatorem,

przed

sądem

polubownym,

przed

zakładową

komisją

pojednawczą) i ugody sądowej, czyli przed sądem powszechnym.
3. Przebieg mediacji sądowej w indywidualnych sporach pracowniczych
Przepisy o mediacji wprowadzone zostały do kodeksu postępowania cywilnego
nowelizacją z dnia 28 lipca 2005r. i należy je wskazać jako ogólne przepisy
regulujące instytucję mediacji w sporach pracowniczych (art. 1831-18315 k.p.c.).
Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 1 k.p.c. kodeks postępowania cywilnego
normuje m.in. postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. W konsekwencji do
spraw z zakresu prawa pracy zastosowanie ma przepis art. 10 k.p.c., zgodnie
z którym w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien
w każdym stadium postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Co zgodnie
z drugą częścią zdania omawianego artykuł oznacza, że strony mogą także zawrzeć
ugodę przed mediatorem.
W polskim prawie pracy można wyróżnić następujące sposoby rozwiązywania
sporów indywidualnych:
1. postępowanie przed komisją pojednawcza,
2. mediacja,
3. postępowanie przed sądem polubownym,
4. postępowanie sądowe zakończone ugodą sądową
5. postępowanie sądowe zakończone orzeczeniem sądu235.
233

M. T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1043,
M. Żurawska, Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy, [w:] red.
E. Gmurzyńśka, R. Morek, Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2014, s. 356,
235
A. Arkuszewska, M. Bosacka, [w:] red. J. Olszewski, Sądownictwo polubowne i mediacja, Warszawa 2008,
234
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Mediacja może być prowadzona przed wszczęciem procesu sądowego lub po
wniesieniu pozwu do sądu pracy- wówczas prowadzi się ją na podstawie umowy
o mediację. Umowa ta jest ważna w formie ustnej, jednak powinna być zawarta
pisemnie dla celów dowodowych. W dokumencie wskazany powinien być przedmiot
mediacji, osobę mediatora albo sposób jego wyboru.
Jeżeli strony zgodnie ustaliły osobę mediatora i ten się zgodził na poprowadzenie
mediacji, umowa o mediację może być zawarta pomiędzy stronami i mediatorem.
Możliwe jest również zawarcie umowy gdy jedna ze stron składa mediatorowi
wniosek o przeprowadzenie mediacji wraz z dołączonym dowodem doręczenia jego
odpisu drugiej stronie. Z art. 1836 § 1 k.p.c. wynika, iż jeżeli doręczenie mediatorowi
wniosku o przeprowadzenie mediacji następuje poprzez wysłanie pocztą, za moment
doręczenia uważa się, inaczej niż w przypadku pism procesowych, datę doręczenia
wniosku, a nie jego wysłania.
Natomiast umowa dochodzi do skutku w momencie gdy druga strona wyrazi
zgodę na mediację w trybie art. 1831 § 2 k.p.c. Niekiedy pomimo doręczenie wniosku
o mediację nie zostaje ona wszczęta i zgodnie z art. 183 6 § 2 k.p.c. następuję to
w przypadku, gdy:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku
o

przeprowadzenie

mediacji,

odmówił

przeprowadzenia

mediacji.

Mediator

oświadczenie o odmowie przeprowadzenia mediacji składa bezpośrednio stronom,
o ile mediacja prowadzona jest na wniosek stron. Na mocy art. 61 k.c. odmowa ta
będzie skutecznie złożona z chwilą, gdy dotrze do strony w taki sposób, żeby mogła
zapoznać się z jej treścią;
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę
niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej
wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której
strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia
doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na
przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody
na osobę mediatora;
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na
mediację.
s. 157,
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Problematyczną kwestią czy doszło do wszczęcia mediacji wydaje się okoliczność,
gdy mediator odmówi przeprowadzenia mediacji, ale już po upływie tygodniowego
terminu z art. 1837 § 2 k.p.c. i czy został przerwany bieg przedawnienia. Zgodnie
z opinią doktryny formalnie dojdzie do wszczęcia mediacji i w konsekwencji nastąpi
przerwanie biegu przedawnienia. Ponadto poprzez wniesienie pozwu do sądu pracy
strony mają prawo do podjęcia mediacji. Następuje ona na wniosek strony, na który
wyraziła także zgodę druga strona, bądź na podstawie postanowienia sądu.
Sąd może skierować postępowanie do mediacji, aż do aż do zamknięcia
pierwszego posiedzenia, natomiast po zamknięciu jedynie na zgodny wniosek stron.
Mediacji nie prowadzi się, jeśli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo
doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji, nie wyraziła na nią zgody.
W tym momencie postępowania wysuwa się jedna z ważniejszych cech mediacji
jakim jest jej dobrowolny charakter, ponieważ strony nie mają obowiązku poddania
się mediacji. Zaznaczyć należy jednak, że jeśli któraś ze stron zgodzi się na nią,
a później z nieusprawiedliwionych przyczyn zrezygnuje, może zostać obarczona
zwrotem kosztów (na podstawie art. 103 § 2 k.p.c.). Istnieje również wyjątek od tej
cechy, ponieważ zgodnie z regulacją zawartą w art. 202 1 k.p.c. sąd skieruje strony do
mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty
sprawy, gdy strony zawarły umowę o mediację przed wszczęciem postępowania
sądowego. Należy również zaznaczyć, że sąd może tylko raz w toku postępowania
skierować strony do mediacji.
Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje z chwilą doręczenia wniosku,
i winno zawierać: 1) oznaczenie stron, 2) dokładne określenie żądania, 3)
okoliczności uzasadniające żądanie, 4) podpisy stron, 5) załączniki (jeżeli strony
zawarły umowę o mediację na piśmie do wniosku dołącza się odpis tej umowy).
Posiedzenie mediacyjne: termin i miejsce przeprowadzenia ustala mediator, które
jednak nie jest obowiązkowe i może dojść do ugody w formie pośrednich rokowań.
Mediator co do zasady powinien być mentorem w postępowaniu, powinien wysłuchać
stron postępowania i dążyć do ugody. Przy czym nie zapominając o swojej roli
i bezstronności zbudować zaufanie uwzględniając słuszne interesy uczestników i ich
cele. Rolą mediatora jest zapewnienie stronom takich warunków rozmowy, w których
w sposób niczym nieskrępowany i komfortowy będą mogły wyrazić swoje
oczekiwania i propozycje, co w konsekwencji doprowadzi do przyjęcia przez nie
jednolitego rozwiązania danego sporu. Także mediator nie ma prawa narzucać
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własnych rozstrzygnięć stronom, ani też wyrażać w toku postępowania mediacyjnego
swoich prywatnych opinii.
Każda ze stron może w dowolnym momencie zrezygnować z mediacji bez podania
przyczyn. Ta sama zasada również dotyczy wyboru osoby mediatora. Musi być on
zaakceptowany przez każdą ze stron, natomiast w przypadku np. stwierdzenia braku
obiektywizmu uczestnik ma możliwość wniesienia do sądu wniosku o jego
zastąpienie przez inną osobę uprawnioną. Mediatora powinna cechować uczciwość,
rzetelność, sumienność i prawość236.
Postępowanie mediacyjne może zakończyć się zawarciem ugody bądź nie
zawarciem. Natomiast z przebiegu mediacji sporządzany jest protokół, który
niekoniecznie musi zostać sporządzony przez samego mediatora, ale zgodnie
z wymogami zawartymi w art. (art. . 18312 § 1 k.p.c.) tzn. powinien posiadać
oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko
(nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik
mediacji.
Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole
albo załącza się do niego, a strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody
przez którąś ze stron mediator stwierdza w protokole mediacyjnym (art. . 183 12 § 2
k.p.c.), jak również przyczyny niezawarcia ugody. Podkreślenia wymaga również fakt,
iż ugodą objęte mogą być te uzgodnienia, które znalazły odzwierciedlenie w treści
oświadczenia

zamieszczonego

w

protokole

albo

załącznikach

do

niego.

Niedopuszczalne jest odsyłanie do innych umów lub dokumentów jako integralnych
części zawieranej ugody237.
Następnie mediator doręcza stronom odpis protokołu (art. 183 12 § 3 k.p.c.)
i niezwłocznie przekazuje go do sądu (art. 18313 § 1 k.p.c.). Na wniosek stron sąd
niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed
mediatorem i zgodnie z dyspozycją art. (art. 18314 § 2 k.p.c.) może:
1) zatwierdzić ugodę,
2) odmówić nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej
przed mediatorem w całości lub części na mocy art. 183 14 § 3 k.p.c. Ugoda może nie
zostać zatwierdzona przez sąd, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami
współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest
236
237

A. Arkuszewska, M. Bosacka, [w:] red. J. Olszewski, Sądownictwo…, s. 162-167,
A. Majewski, K. Mularczyk, Mediacja jako ADR w prawie pracy, Kwartalnik ADR 2010, s. 57-58,
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niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
4. Konflikt w miejscu pracy
W środowisku pracowniczym konflikty są nieuniknione. Ich źródłem są powody,
które

zdefiniował

Christopher

Moore

w

kontekście

pracy

jako

miejsca

konfliktogennego238. Do nich zaliczył:
- zależność, która dotyczy zależności od szefa czy kolegów z zespołu, branży czy
wydziału. To powoduje ograniczenie autonomii oraz pełnego wpływu na bieg
wydarzeń czy konieczność ponoszenie konsekwencji błędów popełnianych przez
innych (odpowiedzialność zbiorowa) i niesprawiedliwych ocen (krytyka, docenienie);
- frustracja- wynikająca wielokrotnie z niemożliwości zrealizowania własnych decyzji
i oczekiwań oraz niespójność celów osobistych z celami firmy;
- nadmierne emocje- każdy człowiek jest innym, ma własne cechy charakteru
i niekiedy szybciej bądź wolniej się denerwuje, ma odmienny temperament;
nadmierne emocje ograniczają racjonalne postrzeganie sytuacji i często prowadzą
podjęcia przez jedną bądź kilka stron konfliktu działań, które nie prowadzą do
korzystnej sytuacji, a wręcz odwrotnie prowadza do pokonania przeciwnika za
wszelką cenę i jest destruktywne działanie.
Połączenie tych trzech wyżej wymienionych elementów jest „mieszkanką
wybuchową‖, która może wywołać konflikty w miejscu pracy, co z kolei będzie miało
odzwierciedlenie w relacjach pracowniczych i może doprowadzić do rozłamu bądź
nawet likwidacji firmy. Jeżeli dodamy do tego bariery w komunikacji interpersonalnej,
stres związany z oczekiwanymi efektami pracy czy konfliktogenną kulturę firmy z jej
wartościami i regułami nastawionymi na rywalizacje to może gwałtowny wybuchu
konfliktu jest prawie pewny.
Przejawy konfliktów w miejscu pracy mogą mieć różny charakter np. obgadywanie
innych za plecami, chęć zniszczenia ich wizerunku, nieuzasadnione skargi do
przełożonych czy donosicielstwo, jawne ataki słowne bądź fizyczne. Wielokrotnie
można się także spotkać z sabotażem pracy przeciwnika, co z kolei dokonane jest
przez zniszczenie efektów jego pracy czy utrudnianie wykonania zadania,
ograniczenie dostępu do narzędzi czy danych firmy.
W zależności od nasilenia przejawów konfliktów w miejscu pracy mogą wystąpić
238
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różne skutki jego oddziaływania. Odnotować można wyższe koszty pracy, spadek
efektywności zespołu czy grupy, zwiększoną rotację wśród pracowników, częstsze
zwolnienia lekarskie czy niechęć do podejmowania nowych wyzwań zwłaszcza
wykraczających poza obowiązki pracownik i utratę poczucia tożsamości z firmą.
5. Mediacja pozasądowa czyli w miejscu pracy
Frideric Bohm i Stephane Laurell239 twierdzą, iż skłonność do konfliktów wynika
z faktu, że człowiek z epoki kamienia łupanego nadal żyje w człowieku
współczesnym. Jest to jednak pewnego rodzaju metafora mająca ukazać, że drzemią
w człowieku pierwotne instynktu, a jakakolwiek chęć naruszenia ich powoduje wolę
walki z przeciwnikiem, chęć postawiania na swoim, czy nawet obezwładnienie czy
odstraszenie przeciwnika.
Każdy człowiek powinien kierować się nastawieniem na rozwiązywanie konfliktów,
problemów i zapobieganie trudnym sytuacjom w przyszłości. Niestety jednak
w sytuacjach konfliktowych człowiek nie myśli racjonalnie, aczkolwiek ważne jest
świadome kontrolowanie sytuacji i konfliktu.
W

skonfliktowanym

środowisku

pracowniczym

metodą

rozwiązywania

i zarządzania konfliktem może być właśnie mediacja, która funkcjonuje obok np.
arbitrażu, negocjacji, likwidacji sytuacji konfliktowej czy konfrontacji. Uznawana jest
za jedną z najbardziej skutecznych metod rozwiązywania konfliktów.
Zaangażowanie trzeciej, neutralnej , niezależnej i bezstronnej osoby (mediatora)
w celu przeprowadzenia mediacji czyli dobrowolnego i poufnego sposobu
dochodzenia do rozwiązania sporu i satysfakcjonującego porozumienia, jednak bez
narzucania

stronom

rozwiązania.

Jego

rolą

jest

czuwanie

nad

procesem

rozwiązywania konfliktu, zabezpieczenie przed jego eskalacją, pomaganie stronom
zrozumieć uwarunkowania i możliwe konsekwencje konfliktu, a także umożliwienie
wypracowania rozwiązania, akceptowanego przez obie strony.
Obok mediacji sądowych istnieją również mediacje pozasądowe które funkcjonują
w miejscu pracy (np. w dużych zakładach pracy) bądź z których można skorzystać
zwracając się do ośrodka mediacyjnego czy bezpośrednio do mediatora. Ich
przebieg możemy podzielić na poniższe etapy:
1) etap przygotowawczy – zgoda stron na mediacje;
239
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2) zainaugurowanie mediacji – rozpoznanie spraw leżących u podłoża sporu,
zdefiniowanie wzajemnego stosunku stron;
3) zdefiniowanie przedmiotu sporu – określenie zasadniczego przedmiotu sporu,
sprecyzowanie żądań stron, określenie obszarów zgody i niezgody;
4) właściwe mediacje – przedstawienie propozycji rozwiązania sporu przez strony
konfliktu. Rolą mediatora na tym etapie jest: ułatwienie wzajemnej komunikacji,
nakierowanie rozmowy na właściwe tory, studzenie nadmiernych emocji;
5) osiągnięcie porozumienia – określenie pozytywnych i negatywnych stron
przyjętych rozwiązań;
6) zawarcie umowy – precyzyjne sformułowanie ostatecznych rozstrzygnięć.
Podsumowanie
Mediacja jest instytucją stosunkowo nową. Jej zalety wymagają większego
rozpropagowania. Spory ze stosunku pracy powinny być przede wszystkim
rozwiązywane w drodze mediacji. Dlatego warto i należy ją promować jako sposób
tańszy, szybszy, a przede wszystkim mniej antagonizujący zwaśnione strony niż
klasyczne postępowanie procesowe.
Najprostszą drogą do zwiększenia liczby wniosków o przeprowadzenie mediacji
jest działalność edukacyjna pozwalająca zrozumieć jej zalety jako środka
pozostawiającego rozstrzygnięcie zaistniałego konfliktu samym stronom. W Polsce
świadomość prawna na temat mediacji wymaga jeszcze wiele do życzenia, i chociaż
wzrasta ona z każdym rokiem to nadal idea alternatywnych metod rozwiązywania
sporów

jest nam nadal obca. Na pewno jednak potrzebuje promowania

i podnoszenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie, wprowadzenia wielu
programów pilotażowych czy chociażby bezpłatnych mediacji dla niezamożnych.
Jak słusznie zauważa prof. K.W. Baran240, istnieje niebezpieczeństwo wywierania
presji przez pracodawców na pracowników obligowanych umowami mediacyjnymi do
ugodowego likwidowania indywidualnych sporów pracy, co może w praktyce
prowadzić do bezzasadnego ograniczenia bądź nawet pozbawienia pracowników
niektórych uprawnień. Trzeba jednak zauważyć, że pracownicy nie są osobami
ubezwłasnowolnionymi i w każdej chwili mogą przerwać mediację i wejść na drogę
sądową.

240
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W niniejszym opracowaniu został przedstawiona mediacja w prawie pracy, jej
uregulowanie prawne i zalety. Ze względu na jej specyfikę opisana została mediacja
w sporach pracowniczych indywidualnych. Przedstawione zostały również cechy
mediacji

w

kontekście

efektywności

i

korzyści

płynących

z

prowadzenia

postępowania mediacyjnego oraz kwestie konfliktów w środowisku pracowniczym, co
stanowi kierunek badań nad omawianą tematyką autorki niniejszego opracowania.
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Marcin Lewcio241

EKONOMICZNE NORMY OSTROŻNOŚCIOWEJAKO NAJISTOTNIEJSZE
PUBLICZNOPRAWNE FORMY ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA I UNII
EUROPEJSKIEJNA INSTYTUCJE KREDYTOWE I FINANSOWE

1. Normy ostrożnościowe jako narzędzia regulacji rynku finansowego

1.1.

Geneza i ewolucja norm ostrożnościowych

Z działalnością banków i innych instytucji rynku finansowego związane jest ryzyko.
Skutki zaś tego ryzyka dotykają nie tylko podmiotów prowadzących działalność
(aktywnych) na rynku finansowym, ale także podmiotów biernych tego rynku.
Oczywistym przy tym jest, że udział kapitału własnego w pasywach banków oraz
innych instytucji finansowych jest co do zasady bardzo niski, ograniczający zdolność
pokrywania ewentualnych strat przez te podmioty

242

. Niezbędnym wobec

powyższego stało się powołanie systemu adekwatnych norm ostrożnościowych,
które to normy – parametry ograniczałyby poziom tego ryzyka i minimalizowały
negatywne skutki jego wystąpienia.
Współczesne

normy

ostrożnościowe

zaczęto

niestety

tworzyć,

gdy

już

zmaterializowały się różnego rodzaju ryzyka związane z działalnością podmiotów
funkcjonujących na rynku finansowym, a skutki sytuacji kryzysowych stały się
szczególnie dotkliwe i odczuwalne dla klientów tych podmiotów i gospodarek
światowych. Przełom w podejściu do regulowania sektora finansowego przypada na
lata wielkiego kryzysu lat 1929 – 1933. W kryzysie tym można dopatrywać się
genezy powstania sztywnych regulacji działalności systemów finansowych, instytucji
nadzoru bankowego, którego element stanowią normy ostrożnościowe oraz regulacje
rynku finansowego.
Wobec procesów zachodzących w światowej gospodarce i związanych z nimi
ryzyk, konieczne stało się spojrzenie na regulacje ostrożnościowe w wymiarze
transgranicznym i stworzenie w konsekwencji międzynarodowego forum współpracy
w zakresie problematyki nadzoru bankowego. W konsekwencji kolejnych zaburzeń
241
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na rynku walutowym i bankowym, pod koniec 1974 r. (po upadku międzynarodowego
Domu Bankowego Herstatt z RFN), prezesi banków centralnych z 10 najbardziej
uprzemysłowionych państw świata utworzyli Basel Committee Regulations nad
Supervisory Practises, nader zasłużonego obecnie podmiotu w kształtowaniu
międzynarodowych standardów ostrożnościowych. Efektem prac komitetu są liczne
rekomendacje, odnoszące się do najistotniejszych zagadnień nadzorczych. Dorobek
Komitetu

Bazylejskiego

znajduje

swoje

odzwierciedlenie

w

systemie

norm

ostrożnościowych UE, przenoszonych do unijnego porządku prawnego przede
wszystkim w aktach prawa pochodnego. Podkreślenia wymagają tu zwłaszcza:
1) Dyrektywa 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe,
2) Dyrektywa

2006/49/WE

w

sprawie

adekwatności

kapitałowej

firm

inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
Na kształtowanie i rozwój współczesnych norm ostrożnościowych znaczący wpływ
poza utworzeniem jednolitego europejskiego rynku finansowego w oparciu o zasadę
wzajemnego uznania, miało:
1) Wejście w życie z dniem 1 lipca 1987 r. Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE),
2) Wydanie dyrektyw:
a) Rady 89/299/EWG z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie funduszy
własnych instytucji kredytowych,
b) Rady 89/646/EWG z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji ustaw,
regulacji i przepisów administracyjnych o podejmowaniu i prowadzeniu
działalności przez instytucje kredytowe, w której znalazły się takie
zagadnienia jak jednolite warunki przyznawania licencji bakowej, wymogi
dotyczące posiadania funduszy własnych,
c) Rady 89/647/EWG z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie współczynnika
wypłacalności instytucji kredytowych, w której swój wyraz znalazła
jakościowa zmiana w systemie regulacji bankowych polegająca np. na
położeniu większego nacisku na regulacje ostrożnościowe, które dotyczyły
minimum

kapitałowego,

stopnia

wypłacalności

i

płynności

czy

zabezpieczeń bankowych przed innymi rodzajami ryzyka,
d) Rady 92/30/EWG z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie nadzoru
skonsolidowanego nad instytucjami finansowymi,
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e) Rady 92/121/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie monitorowania
i kontroli koncentracji zaangażowani instytucji kredytowych.
Odnosząc się jeszcze do genezy kształtowania się norm ostrożnościowych
w Polsce, to kluczową rolę należy przypisać bankowym normom ostrożnościowym,
które ewoluowały wraz z rozwojem instytucji nadzoru rynku bankowego w Polsce.
Wskazać tu należy w szczególności na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe.
Normy

ostrożnościowe

są

i

będą

wyrazem

poszukiwania

adekwatnej,

uwzględniającej dynamicznie zmieniające się uwarunkowania, odpowiedzi na
zagrożenia związane z funkcjonowaniem instytucji finansowych, mając na celu
ochronę kondycji finansowej i zapewnienia stabilności ryku.

1.2.

Pojęcie i cele norm ostrożnościowych

Obecny kształt przedmiotowo - podmiotowy norm ostrożnościowych jest wynikiem
prac ubiegłych 40 – 50 lat, w czasie których miał miejsce dynamiczny rozwój
instrumentów finansowych i technologii, pogłębienie procesu globalizacji – także
rynku usług finansowych – oraz zwiększenie swobody przepływu kapitału oraz usług.
Odnosząc się stricte do samego pojęcia norm ostrożnościowych, należy wskazać na
brak, tak w systemie bankowym, jak też w prawie rynku finansowego, definicji
legalnej tego pojęcia – stąd też w literaturze przedmiotu spotyka się takie określenia
zagadnienia jak: reguły rozważnego zarządzania ryzykiem bankowym, normy
ekonomiczne dopuszczalnego ryzyka, normy dopuszczalnego ryzyka w działalności
banków, parametryczne instrumenty nadzoru bankowego, regulacje prudencyjne
(ang. prudential regulation), instrumenty techniczne nadzoru bankowego.
W literaturze, w zależności od rodzaju podmiotu do którego normy się odnoszą,
wyjaśniane są one przez odwołanie się do celów stawianych przed normami
ostrożnościowymi, i tak:
1) W przypadku instytucji kredytowych, w szczególności zaś banków, będzie to:
- ograniczenia możliwości podejmowania nadmiernego ryzyka, podwyższenie
poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności sektora bankowego243,
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Strona 141 z 157

- niedopuszczenie do podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka oraz
niebezpiecznych praktyk w ich działalności244,
- niedopuszczenie do niebezpiecznych praktyk, nieprofesjonalnych zachowań,
niezgodnych nie tylko ze sztuką bankową, ale i ze zdrowym rozsądkiem,
ograniczenie ryzyka moralnego hazardu, ryzyka „zarażenia‖, a przede
wszystkim ryzyka systemowego245,
- określenie minimalnych standardów sprzyjających ograniczeniu nadmiernie
ryzykownej działalności banków, a przez to wyznaczenie granic jej
bezpieczeństwa i niedopuszczenie do prowadzenia niebezpiecznych praktyk,
niezgodnych z podstawowymi zasadami sztuki bankowej 246,
-

zapewnienie

bezpieczeństwa

zdeponowanych

w

bankach

środków

pieniężnych i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji na rynku bankowym 247.
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że celem regulacji nadzorczych jest
generalnie zapobieganie zachowaniom uznanym przez normodawcę za niepożądane
i spowodowanie zaistnienia w ich działalności zachowań przez niego uznanych za
właściwe, zwłaszcza z punktu widzenia bezpiecznego funkcjonowania podmiotów
rynku finansowego i ochrony ich kondycji finansowej, a dalej stabilności całego
systemu248.
W doktrynie spotyka się zróżnicowany katalog regulacji składających się na
regulacje ostrożnościowe i tak, za autorytetami dla zobrazowania tychże rozbieżności
wskazać należy na zakres wyznaczony przez:
C. Kosikowskiego, który regulacje ostrożnościowe systemu finansowego uznaje za
najważniejszą część reglamentacji prawnej funkcjonowania banków, zawierający
wymagania ustalone w zakresie: funduszy własnych, współczynnika wypłacalności,
rezerw celowych, limitów koncentracji zaangażowań, wskaźnika płynności, kontroli
przepływów kapitałowych w obrocie banku papierami wartościowymi, limitowania
pozycji walutowych oraz przeciwdziałania tzw. „praniu brudnych pieniędzy‖. Autor ten
odróżnia normy ostrożnościowe od unormowań prawnych związanych ze skutkami
ryzyka prawnego, dotyczącego:
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6
246
M. Zaleska, Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, SGH, s. 37
247
B. Seńko – Kowalska, Bank uniwersalny na rynku papierów wartościowych, Warszawa 2008 r., s. 121.
248
C. Kosikowski, M. Olszak, Od Prawa bankowego do Prawa rynku finansowego, [w:] System prawa
finansowego, Wolters Kluwer business, 2010 r., s. 234
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- zasad udzielania bankom pomocy z zewnątrz,
- działań naprawczych w bankach,
- przymusowego zakończenia działalności banku249.
Natomiast A. Kawulski i B. Smykla za nadzorcze normy ostrożnościowe uznaje te
regulacje, które zostały przeniesione do polskiego systemu prawnego na gruncie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, a w szczególności w zakresie:
- funduszy własnych,
- adekwatności kapitałowej250.
Dla szerszego zobrazowania zagadnienia za W. Jaworskim należy stwierdzić, że
nadzorcze normy ostrożnościowe, uzgodnione przez Komitet Bazylejski oraz
tworzone i egzekwowane przez system nadzorczy, obejmują:
- minimum kapitałowe dla banków,
- definiowanie składników kapitału,
- ważenie ryzyka aktywów,
- ocenę ryzyka zarządzania portfelem kredytowym i rezerw celowych,
- kontrolę koncentracji,
- kontrolę kredytów powiązanych,
- kontrolę ryzyka kraju,
- kontrole ryzyka rynkowego,
- ocenę kontroli wewnętrznej banku251.
M. Zaleska do grupy bankowych norm ostrożnościowych zalicza uregulowania,
które:
- określają zasady podejmowania działalności bankowej,
- definiują fundusze własne banku, będące podstawą odniesienia większości
regulacji ostrożnościowych,
- regulują problematyką współczynnika wypłacalności,
- regulują system gwarantowania depozytów,
- dotyczą adekwatności kapitału wobec innego typu ryzyka niż ryzyko kredytowe,
- określają limity koncentracji zaangażowań,
- określają zasady nadzoru skonsolidowanego252.

249

C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, s. 111; idem, Reglamentacja działalności banków [w:]
Encyklopedia prawa bankowego, red. W. Pyzioł, Warszawa 2000-2002, s. 625
250
A. Kawulski, B. Smykla, Nadzorcze normy ostrożnościowe
251
J. Jaworski, Nadzór bankowy [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki (red.) W.L. Jaworski, Z.Zawadzka,
Warszawa 2003 r., s. 51
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Natomiast M. Iwanowicz – Drozdowska wskazuje na trzy grupy regulacji
ostrożnościowych w sektorze bankowym, i tak:
- na pierwsza grupę składają się procedury związane z tworzeniem banku np.
licencjonowanie banków czy, określanie minimalnej wysokości kapitałów własnych
banku,
- do drugiej grupy wchodzą uregulowania obejmujące obszar związany z operacjami
dokonywanymi przez banki i wiążące się z tym ryzyko (limity koncentracji kredytowej,
limity inwestycyjne, współczynniki wypłacalności i płynności, limity dotyczące
otwartych pozycji walutowych, rezerwę obowiązkową, limity dotyczące ryzyka stopy
procentowej i operacji instrumentami pochodnymi, procedury mające zabezpieczyć
bank przed „praniem‖ pieniędzy),
- do ostatniej grupy zalicza ona regulacje dotyczące reagowania na niekorzystne
tendencje albo rekompensowania skutków ryzyka podjętego przez bank (tworzenie
rezerw na należności, ubezpieczenie depozytów bankowych) 253.
Nie można w tym miejscu pominąć stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który
w wyroku z dnia 29 stycznia 2002 r., K 19/01, OTK - , nr 1, poz. 1 wskazał, że
„regulacje

ostrożnościowe

wobec

banków

dotyczą

różnych

aspektów

ich

funkcjonowania: wymagań kapitałowych, kadrowych i lokalowych przy tworzeniu
banków, precyzyjnych wskaźników norm płynności finansowej, pokrycia funduszami
własnymi aktywów banku, granic dopuszczalnego ryzyka w działalności kredytowej,
stworzenia systemu nadzoru bankowego‖254.
Należy zgodzić się również z poglądem, iż w szerokim znaczeniu, wszelkie
przepisy służące eliminacji zjawisk niepożądanych, a już zwłaszcza przepisy prawa
karnego, należy zaklasyfikować do katalogu norm ostrożnościowych. Dość
powiedzieć, że osoby karane za określone przestępstwa umyślne, nie dają rękojmi
ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem – nie spełniają warunku posiadania
dostatecznie nieposzlakowanej opinii, o którym to warunku stanowi art. 11 ust. 1
dyrektywy 2006/48/WE. Należy tu wskazać, że zgodnie z art. 22b ust. 3 pkt 1 u.p.b.,
KNF ma obowiązek omówić, w razie ziszczenia się określonych w tym przepisie
warunkom, wyrażenia zgody na powołanie określonej osoby na stanowisko prezesa,
czy członka zarządu banku. W konkluzji należałoby więc przyjąć, iż przepisy karne
252

Z. Zaleska, Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, Szkoła Główna
Handlowa, s. 25
253
M. Iwanowicz – Drozdowska, Regulacje ostrożnościowe, s. 52 – 54
254
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r., K 19/01, OTK
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stanowią swoiste normy ostrożnościowe, albowiem pośrednio wpływają na cele,
które się przed nimi stawia.
Same normy ostrożnościowe można podzielić na dwie grupy, tj. normy
o

charakterze

prewencyjnym

(ang.

preventive

regulations)

oraz

normy

ostrożnościowe o charakterze ochronnym (ang. protective regulations).
Celem norm ostrożnościowych z pierwszej grupy jest przeciwdziałanie kryzysom,
w wyniku wymuszenia ograniczenia ryzyka towarzyszącego działalności bankowej
(działalności gospodarczej instytucji finansowych)
wymuszenie

przyjmuje

postać

wymagań

255

. Najczęściej wspomniane

dotyczących

kondycji

finansowej

podmiotów, trybu, procedur, metod, i warunków ich działania, w celu zapewnienia
pożądanych zachowań w skali mikro, w odniesieniu do pojedynczych podmiotów lub
ich określonych grup (holdingom), a dalej stabilności systemu finansowego.
Za przykład ostrożnościowych norm prewencyjnych należy wskazać:
a) limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań w działalności
instytucji kredytowych,
b) adekwatności kapitałowej instytucji kredytowej (w tym banków i firm
inwestycyjnych),
c) rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banków,
d) obowiązku utrzymania płynności płatniczej przez banki,
e) systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej,
f) rezerw techniczno – ubezpieczeniowych,
g) adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego.
Druga grupa norm, tj. te o charakterze ochronnym, to normy nakierowane na
zapewnienie stabilności systemu finansowego, sprowadzające się w szczególności
do zabezpieczenia jego podmiotów. W grupie tej wyróżnić należy zasady:
a) funkcjonowania systemu gwarantowania środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych,
b) działania systemów rekompensat dla inwestorów,
c) funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego256,
d) udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym 257,
e) działaniu banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji,
255

R. Cranston, Principles…, s. 82
Zob. rozdz. 7 ustawy z dnia 22 lutego 2009 r. o ubezpieczeniach obowiązkowym, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
257
Zob. ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.
256
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Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż zaklasyfikowania określonych regulacji do
kategorii ochronnej nie wyklucza ich oddziaływania w skali mikro.
Odnosząc się do określenia norm ostrożnościowych sensu stricto, należy zwrócić
uwagę na ich charakter prawny. Występują wśród nich bowiem normy określonego
postępowania stypizowane w przepisach ustaw i uznane przez określone organy, jak
też normy postępowania, którym brak imperatywnego charakteru, które z formalnego
punktu widzenia nie są objęte jakimkolwiek przymusem. Wśród pierwszej grupy,
poza ustawami należy wymienić dyrektywy Unijne, rozporządzenia ministerialne (np.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, czy rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej
konglomeratu finansowego), uchwały KMF, będące aktami wykonawczymi do ustaw,
a nawet Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Natomiast do grupy norm pozbawionych charakteru wiążącego (ius dispositivum)
należy

zaliczyć

normy

wprowadzające

rokomendacje

nadzorcze,

dotyczące

dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, o jakich mowa
w art. 137 pkt 5 u.p.b.

1.3.

Podmioty norm ostrożnościowych w prawie rynku finansowego

Struktura podmiotów norm ostrożnościowych ma charakter dychotomiczny –
można wyróżnić podmioty o charakterze czynnym oraz podmioty o charakterze
biernym258. Czynne to te podmioty, którym powierzono wykonywanie nadzoru nad
działalnością

podmiotów

biernych,

w

tym

nad

przestrzeganiem

norm

ostrożnościowych. Skład tyh podmiotów nie jest jednak jednolity, bowiem wśród nich
znajdziemy tak organy administracji publicznej, jak i podmioty spoza tego kręgu,
które wykonują zadania nadzorcze lub kontrolne (za jeden z podstawowych
podmiotów tej grupy możemy uznać KNF). W tym miejscu wypada również
zauważyć, iż do pewnych kategorii podmiotów biernych funkcja podmiotu czynnego
obowiązujących ich norm ostrożnościowych będzie wykonywana zarówno przez
krajowy organ nadzoru finansowego, jak tez przez władze nadzorcze, które są
właściwe dla innego państwa (np. w sytuacji oddziałów instytucji kredytowych –
nadzór nad działalnością instytucji kredytowej, która prowadzi działalność na

258

C. Kosikowski, Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003, s. 63.
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terytorium Polski przez oddział, sprawuje co do zasady właściwa władza nadzorcza
państwa macierzystego259.
Do grupy podmiotów czynnych zalicza się również wszelkie te podmioty, które
wspierają, uzupełniają lub wzmacniają działania nadzorcze KNF, i tak będzie to:
- bank zrzeszający, wyposażony w kompetencje m.in. do kontrolowania zgodności
działalności zrzeszonych banków spółdzielczych z przepisami ustaw i statutami oraz
do występowania w uzasadnionych przypadkach do KNF o zastosowanie środków
nadzoru przewidzianych w art. 138 i 141 u.p.b.,
- powiernika i jego zastępcę – osoby fizyczne powołane przy każdym banku
hipotecznym i działające w tego rodzaju bankach – należą do nich kontrola i nadzór
nad zachowaniem określonych w ustawie o listach zastawnych i bankach
hipotecznych szczególnych zasad funkcjonowania tego banku specjalistycznego,
których przestrzeganie służy zapewnieniu przez bank zgodnej z przepisami tej
ustawy, podstawy emisji listów zastawnych oraz prowadzenia przez bank rejestru
zabezpieczani listów zastawnych260.
Natomiast do grupy podmiotów biernych zaliczyć należy wszystkie te podmioty,
wobec których za pomocą norm ostrożnościowych KNF sprawuje kontrolę. Wśród
nich możemy wymienić:
1) Banki, w tym banki krajowe, działające w holdingu bankowym krajowym,
bankowym zagranicznym, finansowym, mieszanym i hybrydowym oraz banki
wykonywujące działalność z udziałem przedsiębiorców lub przedsiębiorców
zagranicznych,
2) Powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne,
3) Zakłady ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
4) Firmy inwestycyjne,
5) Instytucje pieniądza elektronicznego.
Rozważając powyższe nie sposób pominąć twierdzenia, że niektóre podmioty
mogą występować tak w grupie podmiotów czynnych jak również biernych. Będą to
w szczególności baki zrzeszające, które są podmiotami biernymi jako adresaci norm
ostrożnościowych, których mają obowiązek przestrzegać.

259
260

M. Olszak, Nadzór bankowy…, s. 233 - 246
M. Olszak, Powiernik w banku hipotecznym
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Rodzaje norm ostrożnościowych

1.4.

O skuteczności norm ostrożnościowych w przeważającej mierze decyduje
prawidłowe

zidentyfikowanie

regulowanej

nimi

działalności

i

zakwalifikowanie
oraz

trafny

sposób

ryzyka,
jego

towarzyszącego
ograniczenia

do

akceptowalnego poziomu.
Literatura przedmiotu – zwłaszcza w zakresie działalności bankowej – tworzy wiele
kryteriów ich klasyfikowania. Z punktu widzenia kryterium podmiotowego można
wyodrębnić regulacje261:
1) Zewnętrzne – ustanowione przez kompetentne organy, pozostawione na
zewnątrz wobec podmiotów biernych,
2) Wewnętrzne – ustanowione przez organy poszczególnych podmiotów
biernych w wykonaniu ustawowych uprawnień i obowiązków, np.
wewnętrzne limity zaangażowań, ustalone i weryfikowane przez banki,
z zachowaniem limitów określonych w ustawie Prawo bankowe, według
kryterów uwzględniających specyfikę ich działalności lub normy będące
elementem polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, za
opracowanie której odpowiedzialność ponosi zarząd banku.
Inny spotykany podział bankowych regulacji zewnętrznych, który prowadzi do
wyróżnienia dwóch grup to podział dokonany z zastosowaniem kryterium pełnionej
funkcji, tj.
1) Normy ograniczające ryzyko, w tym np. limitów koncentracji zaangażowań,
2) Normy oceniające stading banku (tzw. sygnlizacyjne) np. współczynnika
wypłacalności262.
Jednakże najczęściej stosowanym podziałem norm ostrożnościowych spotykanym
w większości pozycji jest podział na normy o charakterze jakościowym oraz normy
o charakterze ilościowym.
Normy ilościowe limitują działalność podmiotów biernych poprzez wyrażone
liczbowo parametry lub też proporcje pomiędzy wymiernymi pozycjami, np. zasada
łącznej granicy obiegu, obowiązek posiadania przez zakład ubezpieczeń środków
własnych nie niższych, niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał

261

M. Zaleska, Instytucjonalne formy ograniczenia ryzyka bankowego [w:] Współczesny bank, red. W.L.
Jaworski, Warszawa 2000, s. 453.
262
M. Zaleska, op. cit. S. 454.
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gwarancyjny, ograniczenie łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielanych jednemu
podmiotowi SKOK onie więcej niż 10 % aktywów takiej kasy263.
Z kolei normy jakościowe koncentrują się na wskazaniu, za pomocą kryterów
o charakterze jakościowym, wyrażonych przy zastosowaniu zwrotów nieostrych,
trybu zasad lub określonych procedur, pozostawiając określenie skali aktywności
podmiotów biernych im samym.
Zauważyć przy tym wypada, iż nie zawsze jest możliwe jednoznaczne
przyporządkowanie danych norm do jednej z kategorii. Wskazać bowiem należy na
tendencję, zgodnie z którą rysuje się odchodzenie od ilościowych na rzecz norm
o charakterze jakościowym, albowiem umożliwiają one ograniczenie ryzyka
towarzyszącego podmiotom biernym w sposób adekwatny do skali i złożoności ich
działalności.
Celem nadania kompleksowego charakteru niniejszemu opracowaniu nie sposób
nie uwzględnić również podziału norm ostrożnościowych z uwzględnieniem kryterium
przedmiotu regulacji, gdzie wyodrębnić można:
1) Normy, dotyczące zakresu przedmiotowego i terytorialnego prowadzonej
działalności (np. ograniczonego katalogu czynności banku hipotecznego),
2) Normy odnoszące się do prowadzenia gospodarki finansowej podmiotów
biernych, np. normy adekwatności kapitałowej, o których mowa w art., 128 ust.
1 u.p.b., normy, przedmiotem, których jest problematyka środków własnych
zakładów ubezpieczeń albo dotyczące funduszy własnych spółdzielczych kas
oszczędnościowo – kredytowych,
3) Normy,

które

określają

zasady

powierzania

przez

podmioty

bierne

przedsiębiorcom wykonywanie czynności związanych z ich działalnością.
2. Reżim prawny i funkcjonowanie jednolitego rynku finansowego Unii
Europejskiej
Uznaje się, że poddanie rynku finansowego oddzielnemu i szczególnemu reżimowi
prawnemu jest to, że pieniądz na tym rynku występuje w roli towaru, nie zaś tylko
jako środek płatniczy264. Regulacje prawne związane z oddziaływaniem państwa na

263

Por. D. Danikuk, Regulacje…, s. 70; M. Zaleska, Wpływ wybrnych…, s. 39; B. Smykla, Nadzorcze normy
ostrożnościowe…, s. 3.
264
C. Kosikowski Prawo finansowe…, s. 205
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organizację i funkcjonowanie rynku finansowego mające na celu zapewnienie jego
bezpieczeństwa stanowią istotę prawa rynku finansowego 265.
Cała organizacja i nadzór rynku finansowego służyć ma głównie zapewnieniu
bezpieczeństwa

środków pieniężnych gromadzonych i inwestowanych na rynku

finansowym oraz ochronie interesów uczestników tego rynku (deponentów,
inwestorów, ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia)

266

.

W związku z tym stworzenie infrastruktury

instytucjonalnej świadczenia usług finansowych polega na określeniu przez państwo
w ramach organizacji rynku finansowego:
1) Podmiotów uprawnionych do wykonywania usług finansowych,
2) Warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje
świadczące usługi finansowe,
3) Kryteriów dopuszczenia do prowadzenia tej działalności lub zabronienia jej
wykonywania267.
Rynek finansowy jest obecnie coraz powszechniej traktowany nie tylko jako
miejsce zawierania transakcji mających za przedmiot kapitał pieniężny ale również
przez określenie jego zakresu podmiotowego. Innymi słowy uznać można, że pojęcie
usług finansowych determinuję identyfikację podmiotów działających na rynku
finansowym268.
W prawie jednolitego rynku usług finansowych przyjęto dwojakie znaczenia pojęcia
„instytucja finansowa‖ – wąskie oraz szerokie. W wąskim rozumieniu dyrektywy
2006/48/WE instytucją finansową jest podmiot inny niż instytucja kredytowa, którego
podstawowym

zakresem

działalności

jest

nabywanie

udziałów

(akcji)

lub

prowadzenie jednej lub więcej działalności wymienionuch w pkt 2-12 załącznika do
powyższej dyrektywy. Do zakresu działalności instytucji finansowej można zatem
zaliczyć:
1) Udzielanie kredytów (konsumencki, hipoteczny, faktoring, finansowanie
transakcji handlowych (w tym forfiaiting),
2) Leasing finansowy,
3) Świadczenie usług transferu środków pieniężnych,
265

A. Jurkowska – Zeidler, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych w świetle prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2008, W. Szpringer, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Warszawa
2001.
266
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4) Emisja i administrowanie środkami płatności ,
5) Udzielanie gwarancji i poręczeń,
6) Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta
-

instrumentami

rynku

pieniężnego

(wekslami,

czekami,

certyfikatami

depozytowymi),
- dewizami,
- opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu financial
futures,
- zbywalnymi papierami wartościowymi,
7)

uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług

związanych z taką emisją,
8) doradztwo w zakresie struktury kapitałowej, strategii handlowej, jak również
doradztwo i usługi w zakresie fuzji i przejęć,
9) zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne,
10) przechowywanie papierów wartościowych i administrowanie nimi.
W wąskim znaczeniu pojęcie instytucji finansowej nie obejmuje instytucji
kredytowej, jako tych uprawnionych do przyjmowania od ludności wkładów
pieniężnych i innych środków podlegających zwrotowi oraz udzielania kredytów na
własny rachunek269.
W polskim systemie prawnym ujęcie instytucji kredytowej pojmowane jest zarówno
w ujęciu wąskim, jak też szerokim. W rozumieniu ustawy Prawo bankowe instytucją
finansową jest podmiot nie będący bankiem, ani instytucją kredytową, którego
podstawowa działalność, będąca źródłem większości przychodów, polega na
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w tymże przepisie 270.
Z

przedmiotowego

punktu

widzenia

szczególny reżim

prawny instytucju

kredytowych i innych instytucji finansowych obejmuje:
1) jednolite warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku
finansowym,
2) reglamentację działalności na rynku finansowym (jednolita licencja),
3) kontrole koncentracji kapitału i nabywania akcji kwalifikowanych,
4) nadzór nad rynkiem finansowym – regulacje ostrożnościowe,
269

E. Fojcik – Mastalska, Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie nowelizacji Prawa bankowego,
Pr. Bankowe 2001, nr 5, s. 20.
270
Por. P. Zapadka, Definicja legalna instytucji finansowej w polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia,
Pr. Bankowe 2005, nr 9, s. 90.
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5) Oopowiedzialność instytucji kredytowych i finansowych wobec ich klientów271.
3. Instytucja kredytowe i formy prowadzenia przez nią działalności
Dyrektywa 2006/48/WE posługuje się pojęciem instytucji kredytowej na
oznaczenie podmiotów, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów
i innyc środków podlegających zwrotowi od ludności oraz na udzielanie kredytów na
własny rachunek lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. Zakres znaczeniowy
pojęcia instytucja kredytowa – co zostało wykazane również w powyższym punkcie
opracowania – nie obejmuje wyłącznie banków. Natomiast pojęcie instytucji
pieniądza elektronicznego oznacza przedsiębiorstwo lub inną osobę prawną niż
instytucja

kredytowa,

która

wydaje

środki

płatnicze

w

postaci

pieniądza

elektronicznego.
Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż pojęcie instytucji kredytowej jest
w prawie jednolitego rynku finansowego UE budowane wyłącznie przez wskazanie
rodzaju usług finansowych, do świadczenia jakich jest ona uprawniona. Dla instytucji
kredytowych decydującym kryterium odróżniającym ją od instytucji finansowej jest
działalność polegająca na przyjmowaniu depozytów i innych środków od ludności
oraz na udzielaniu kredytów. O tym zatem, czy dany podmiot będzie uważany za
instytucję kredytową, czy finansową decyduje prawo państwa macierzystego,
w którym udzielone zostało zezwolenie na wykonywanie określonego rodzaju usług
finansowych272.
W

kontekście

powyższego

podnieść

należy,

iż

zarówno

bezpośrednie

(transgraniczne) świadczenie usług, jak też tworzenie oddziałów przez instytucję
kredytową w innych państwach członkowskich z uwagi, że odbywa się na mocy
jednakowej licencji, nie powoduje konieczności uzyskiwania kolejnego zezwolenia na
działalność bankową w krajach goszczących. W tym wypadku, co do zasady,
wymaga się jedynie powiadomienia właściwych władz nadzorczych państwa
macierzystego, ze wskazaniem na rodzaj wykonywanej działalności, które zamierza
się prowadzić.
Sama działalność może odbywać się za pośrednictwem oddziału, który stanowi
prawnie zależną część instytucji kredytowej i realizuje bezpośrednio wszystkie lub
tylko niektóre z usług związanych z działalności instytucji kredytowych. Oddział taki
271

C. Kosikowski, Prawo finansowe…, s. 208.
A. Jurkowska, Prawo bankowe unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz –
Gdańsk, 2003, s. 21.
272
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nie posiada samodzielności prawnej i stanowi jedynie terytorialne poszerzenie
działalności macierzystej instytucji kredytowej.
Filia natomiast stanowi podmiot zależny instytucji kredytowej. Podmiot dominujący
posiada tu większość głosów na walnym zgromadzeniu lub ma prawo do powołania
lub odwołania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego

tego

podmiotu,

a

jednocześnie

nie

jest

akcjonariuszem

lub

udziałowcem tej jednostki. Filie jako niezależne prawnie podmioty mają w państwach
goszczących status krajowych instytucji kredytowych i podlegają nadzorowi
krajowych

władz

nadzorczych

oraz

są

uczestnikami

krajowego

systemu

gwarantowania depozytów.
Z kolei przedstawicielstwo nie zostało poddane regulacjom prawnym jednolitego
rynku finansowego UE. Przedstawicielstwa nie mogą świadczyć żadnych usług
finansowych, a ich zakres działania obejmuje wyłącznie prowadzenie działalności
w zakresie reklamy i promocji instytucji kredytowych273.

4. Normy ekonomiczne jako forma nadzoru nad instytucjami kredytowymi
Do najistotniejszych zasad nadzoru nad instytucjami kredytowymi należy zaliczyć
zasady nadzoru państwa macierzystego oraz zasada współpracy i wymiany
informacji pomiędzy organami nadzoru państwa macierzystego i goszczącego. Do
grona innych wspólnotowych zasad nadzoru nad instytucjami kredytowymi zaliczą się
ponadto zasadę prawa kraju macierzystego jako prawa właściwego dla sankcji
i likwidacji instytucji kredytowych, zasadę przynależności do krajowego systemu
gwarantowania

depozytów

oraz

zasadę

zachowania

tajemnicy

zawodowej

w działalności organów nadzoru274.
Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego obowiązek nadzorowania
stabilności finansowej instytucji kredytowej w szczególności jej wypłacalności,
spoczywa na państwie pochodzenia. Organy nadzorcze państwa przyjmującego są
z kolei odpowiedzialne za nadzorowanie płynności oddziałów utworzonych na ich
terenie przez instytucje kredytowe z innych państw członkowskich oraz za realizacje
krajowej polityki pieniężnej. Nadzór nad ryzykiem rynkowym powinien stanowić

273
274

Zob. W. Szpringer, Europejskie regulacje bankowe, Warszawa 1997, s. 46
C. Kosikowski, Prawo finansowe.., s. 217.
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przedmiot

bliskiej

współpracy

pomiędzy

nadzorami

państwa

macierzystego

i przyjmującego275.
Celem

nadzorczych

standardów

w

norm

zakresie

ostrożnościowych

ograniczenia

jest

określenie

podejmowania

minimalnych

nadmiernego

ryzyka

i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa działalności bankowej. Charakter prawny
norm ostrożnościowych nie jest jednak łatwy do jednoznacznego zdiagnozowania 276.
Czyniąc za główne założenie funkcje wypełniane przez nadzór nad instytucjami
kredytowymi regulacje ostrożnościowe bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do
pięciu

zasadniczych

zagadnień

związanych

z

działalnością

bankową,

tj. adekwatności kapitału, rezerw celowych na aktywa objęte ryzykiem, płynności,
zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej 277 . Za najważniejsze z nich należy
jednak uznać normy kapitałowe, które wymagają odzwierciedlenia podejmowanego
ryzyka w kapitałach własnych. W prawie jednolitego rynku finansowego UE
miernikiem adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych jest
współczynnik wypłacalności. Wzajemne wielkości kapitałów i aktywów mają kluczowe
znaczenie dla zachowania wypłacalności, a tym samym dla bezpieczeństwa środków
pieniężnych powierzonym instytucjom kredytowym 278.
Przyjęcie w UE nowej metodologii obliczania adekwatności kapitałowej dla
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych wypracowanej na forach Bazylejskiego
Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, uzasadnione było koniecznością uwzględnienia
w pomiarze adekwatności kapitałowej, oprócz ryzyka kredytowego i ryzyka
rynkowego, również ryzyka operacyjnego 279 . Nowe podejście do adekwatności
kapitałowej zostało oparte na minimalnych wymogach kapitałowych, analizę
nadzorczej oraz dyscyplinie rynkowej, co w konsekwencji umożliwiło dokonywanie
wyliczeń wymogów kapitałowych przez same instytucje kredytowe przy pomocy
wewnętrznych modeli szacowania ryzyka280.

275

A. Jurkowska – Zeidler, Publiczne formy… [w:] System Prawa finansowego, Warszawa 2010, s. 271.
C. Kosikowski, Prawo finansowe…, s. 219.
277
D. Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Warszawa 1996, s. 70.
278
A. Dobaczewska, Instytucja nadzoru bankowego…, s. 174.
279
Zob. E. Fojcik – Mastalska, Regulacje bankowe Unii Europejskiej [w:] Nauka finansów publicznych i prawa
finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej (red.) J.
Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołko – Koguc, Lublin 2008, s. 555.
280
Zob. J. Zombirt, Nowa umowa kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Warszawa 2007, s. 65.
276

Strona 154 z 157

Bibliografia
1. Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Warszawa 1996 r., s. 70,
2. Fojcik E. – Mastalska, Regulacje bankowe Unii Europejskiej [w:] Nauka finansów
publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Księga
Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej (red.) J. Głuchowski, C. Kosikowski,
J. Szołko – Koguc, Lublin 2008, s. 555,
3. Iwanowicz – Drozdowska M., Regulacje ostrożnościowe, s. 52 – 54,
4. Jaworski J., Nadzór bankowy [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki (red.)
W.L. Jaworski, Z.Zawadzka, Warszawa 2003 r., s. 51,
5. Jurkowska A, Nowa architektura sieci bezpieczeństwa jednolitego rynku
finansowego Unii Europejskiej [w:] Bankowość, red. J. Węcławski, Lublin 2006,
s. 121,
6. Jurkowska A., Prawo bankowe unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności
bankowej, Bydgoszcz – Gdańsk, 2003, s. 21,
7. Jurkowska – Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych w świetle
prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008,

W. Szpringer, Bezpieczeństwo

systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Warszawa 2001,
8. Kohutek

K.,

Sankcja

banku

w

bankowych

procedurach

naprawczych

i w postępowaniu upadłościowym, Kraków 2005 r., s. 55,
9. Kosikowski B. (red.) A.Z. Nowak, Bank depozytowo – kredytowy, Warszawa
2004 r., s. 11,
10. Kosikowski C., M. Olszak, Od Prawa bankowego do Prawa rynku finansowego,
[w:] System prawa finansowego, Wolters Kluwer business, 2010 r., s. 234,
11. Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, s. 111; idem, Reglamentacja
działalności banków [w:] Encyklopedia prawa bankowego, red. W. Pyzioł,
Warszawa 2000-2002, s. 625,
12. Kosikowski C, Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003, s. 63,
13. Seńko – Kowalska B., Bank uniwersalny na rynku papierów wartościowych,
Warszawa 2008 r., s. 121,
14. Srokosz W., Pojecie usług finansowych w regulacjach oprawnych UE,
Pr. Bankowe 200, nr 9, s. 79,
15. Szpringer W., Europejskie regulacje bankowe, Warszawa 1997, s. 46,
16. Śleszyńska – CharewiczE., D. Lewandowski, Nadzorcze normy ostrożnego
działania banków, BiK 1996 r. nr 6,
Strona 155 z 157

17. Ustawa z dnia 22 lutego 2009 r. o ubezpieczeniach obowiązkowym,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych,
18. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia
instytucjom finansowym,
19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r., K 19/01, OTK,
20. Zaleska

M.,

Instytucjonalne

formy

ograniczenia

ryzyka

bankowego

[w:] Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Warszawa 2000, s. 453,
21. Zaleska M., Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich
banków, SGH, s. 37,
22. Zaleska Z., Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich
banków, Szkoła Główna Handlowa, s. 25,
23. Zombirt J., Nowa umowa kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Warszawa 2007,
s. 65,

Strona 156 z 157

konferencje, publikacje i szkolenia
www.omnibuss.pl

Strona 157 z 157

