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WSTĘP

Globalne procesy rozwoju gospodarczego uruchomiły transformację cyfrową organizacji i przedsiębiorstw. Nowe technologie, zwłaszcza związane z procesami
digitalizacji, stwarzają zarówno szanse, jak i wyzwania. Do okazji (szans) należą m.in. rozwój innowacji produktów i usług oraz procesów biznesowych, które
otwierają nowe segmenty rynku i możliwości wzrostu. Wśród wyzwań należy
wskazać potrzebę integracji technologii cyfrowych z procesami w organizacjach
i przedsiębiorstwach oraz ich zewnętrznymi relacjami, w sposób tworzący wartość i zapewniający trwałą przewagę konkurencyjną. Konkurencyjność przedsiębiorstw to umiejętność sprostania konkurentom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (Bednarczyk 2001). Jest to jednocześnie zdolność do
odpowiedzi na oczekiwania klientów (odbiorców) i potraktowanie ich jako szans
na kreowanie tzw. błękitnych oceanów (Kim i Mauborgne 2007) determinujących
nowe modele biznesowe. Przedsiębiorczość, jako cecha systemu zarządzania organizacjami, wyzwala zmiany, innowacyjność i skłonność do ponoszenia ryzyka.
Przedsiębiorczość to jednak nie tylko umiejętność odkrywania okazji i tworzenia
wartości, ale także dążenie do realizacji szerszych interesów i potrzeb społecznych. W ten sposób działalność przedsiębiorców kształtuje tożsamość społeczności, kultur i narodów (Bednarczyk i Gancarczyk 2013).
Technologie informacyjne i komunikacyjne wymagają zastosowania koncepcji
rozwoju organizacji określanej jako przedsiębiorczość strategiczna. Jest to koncepcja rozwoju przedsiębiorstw, która odwołuje się do idei procesu przedsiębiorczego i do zarządzania strategicznego. Można ją uznać za taki proces przedsiębiorczy, który łączy identyfikację i wykorzystywanie okazji z kształtowaniem
przewagi konkurencyjnej (Ireland, Hitt i Sirmon 2003). Relacja między zarządzaniem strategicznym i przedsiębiorczością pomaga w zrozumieniu zdolności
przedsiębiorstw do kreowania bogactwa i wartości dla klienta oraz innych interesariuszy. Przedsiębiorczość dotyczy identyfikacji i możliwości wykorzystania
szans. Obszar zbieżnych wątków przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego
(Schendel i Hitt 2007) dotyczy tzw. czterech „i”: imaginacja, idee, inwencja, inno-
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wacja. Natomiast do kreowania bogactwa i wartości potrzebne jest zorganizowane działanie strategiczne, co z kolei wymaga połączenia przedsiębiorczego i strategicznego myślenia (Hitt i in. 2001). Przedsiębiorstwa wykazują się zdolnością
do identyfikowania i wykorzystywania okazji (szans) w otoczeniu. Często jednak
brakuje im umiejętności przekształcania tych okazji w trwałą przewagę konkurencyjną, określaną takimi cechami jak wartościowość, unikatowość, trudność
naśladownictwa, złożoność i ograniczona mobilność (Barney 1991; Grant 2007).
Prace prezentowane w monografii podejmują tematykę modeli zarządzania i rozwoju organizacji w kontekście technologii cyfrowych. Autorzy rozdziałów proponują
skuteczne i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zarówno wykorzystać potencjał nowych technologii, jak i tworzyć na ich podstawie wartość dla klienta i interesariuszy w perspektywie trwałej przewagi strategicznej i zrównoważonego rozwoju.
Monografia wnosi wkład w istotną i niezwykle aktualną problematykę adaptacji
nowych technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych, do praktyki przedsiębiorstw,
w perspektywie zarówno procesów operacyjnych, jak i długoterminowych celów
związanych ze zrównoważonym rozwojem. Kierujemy ją do badaczy, studentów
oraz praktyków z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, wyrażając przekonanie,
że poszerza ona w wartościowy sposób naszą wiedzę na temat modeli zarządzania
organizacją i relacjami w kontekście współczesnych procesów digitalizacji.
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ROZDZIAŁ 1
MODELOWANIE BIZNESU –
PERSPEKTYWA COACHINGU
I USER EXPERIENCE

Kazimierz Perechuda
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kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0003-4616-9832

Kazimierz Perechuda

Modelowanie biznesu – perspektywa coachingu i User Experience
STRESZCZENIE

Rozwiązania problemów klienta oparte na coachingu oraz User Experience stanowią
podstawowe zagadnienia niniejszego opracowania. Identyfikowanie problemów
klienta jest punktem wyjściowym procesów projektowania nowoczesnych modeli
biznesu. W artykule przedstawiono nowe funkcje coachingu ściśle powiązane
z narzędziami User Experience. Obszar badawczy opracowania wyznaczany jest
przez następujące wymiary i narzędzia:
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

c oaching,
User Experience,
identyfikacja problemów klientów,
formułowanie rozwiązań,
harmonizowanie wiedzy korporacji i klienta,
nowe funkcje coachingu,
rola coachingu w rozwiązywaniu problemów,
problemy klienta oraz coaching jako podstawa projektowania modelu biznesu przedsiębiorstwa,
modele biznesu,
wyznaczanie pola biznesu,
eksterioryzacja,
interioryzacja,
model biznesu a zarządzanie strategiczne.

Pole biznesu zmodyfikowane poprzez coaching i UX pełni kluczową rolę w projektowaniu i doskonaleniu modelu biznesu przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: model biznesowy, coaching, User Experience

Business modelling – coaching and User Experience perspective
S U M M A RY

Coaching based solutions and User Experience are the key points of the presented
paper. Identification of the clients problem is the starting point in the design
process of the modern business models. In the paper are presented new coaching
functions strongly connected with User Experience tools. Research area of
the paper is defined through following dimensions and tools:

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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c oaching,
User Experience,
clients problems identification,
solutions formulations,
harmonization of clients and corporate knowledge,
new coaching functions,
clients problems and coaching as the base for business model design,
business models,
shaping of business field,
exteriorization,
interiorization,
business model and strategic management.

Business field modified by coaching and UX plays crucial role in designing and
development of company’s business model.
Keywords: business model, coaching, User Experience
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Celem niniejszego opracowania jest pokazanie założeń ontologicznych (konfrontacja eksterioryzacji i interioryzacji) oraz epistemologicznych (coaching oraz
User Experience) w procesie holistycznego modelowania biznesu. Tego typu oryginalne, proponowane przez autora, ontologiczno-epistemologiczne założenia
kreowania modeli biznesu nie były dotąd rozważane w literaturze poświęconej
modelom biznesu, stąd też nie zachodzi potrzeba analizy literatury. Czytelnik zainteresowany zgłębieniem tematyki może sięgnąć do nowatorskich prac autora
i współpracowników (przedstawionych w bibliografii), które prezentują i ujmują
problematykę modelowania oraz modeli biznesu z zupełnie odmiennych – w porównaniu do klasycznych opracowań – stron.
W projektowaniu holistycznych modeli biznesu zachodzi potrzeba wyraźnego wyartykułowania ontologii (Perechuda 2017) bytu typu przedsiębiorstwo,
które – w wyniku procesów wirtualizacji (Perechuda 2020a, 2020b; Perechuda i Hauke 2020) i usieciowienia (Perechuda 2020c) – staje się tzw. obiektem
pustym, „zerowym”. Dotychczas formułowane, teoretyczne założenia modeli
biznesowych mają charakter uniwersalny, a w szczególności nie odnoszą się do
specyfiki przemysłów tradycyjnych i kreatywnych (Perechuda i Hołodnik 2016).
Publikacje poświęcone modelom biznesu mają głównie charakter narzędziowy
(Drzewiecki 2019; Doligalski 2014; Falencikowski 2019; Osterwalder i Pigneur
2012), co jest główną przyczyną ich popularności. Jednocześnie pojawiają się
próby, które należy ocenić pozytywnie, inkorporacji klasycznego modelu Canvas
(Drzewiecki 2019) do nowoczesnych metod zarządzania (Osterwalder i Pigneur
2012). Bardzo ciekawie przedstawia się perspektywa projektowania modeli biznesu w oparciu o narzędzia i metody zarządzania wiedzą (Perechuda 2012, 2018).
Odrębnym i bardzo istotnym problemem jest modelowanie biznesu firm digitalnych (Perechuda i Hauke 2020; Doligalski 2014), które w dobie dynamicznego
wzrostu sprzedaży internetowej reorientuje przedsiębiorstwa w kierunku inwestycji
w narzędzia i rozwiązania e-marketingu (Królewski i Sala 2016). W klasycznych modelach biznesu, które mają głównie wymiar strukturalizacyjny i statyczny, perspektywa klienta ujmowana jest przede wszystkim w aspekcie statystycznym i biernym.
W nowoczesnym, innowacyjnym biznesie oraz marketingu zachodzi pilna
potrzeba reorientacji i redefiniowania produktów i usług przedsiębiorstw w kierunku rozwiązywania problemów klienta (Perechuda 2020b) przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi coachingu (Perechuda 2012, 2021; Osterwalder
i Pigneur 2012; Radłowski 2019), User Experience (Perechuda i Hołodnik 2021;
Hołodnik 2017) oraz strumieniowania energii i znaczeń (Perechuda i Hołodnik
2016, 2017a, 2017b) do konsumenta. Niezmiernie szybko zmieniają się uwarun-
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kowania makro, mezo i mikro działalności gospodarczej, co również powinno
znaleźć odzwierciedlenie w dynamice zmian modeli biznesu, których jądrem powinien być interaktywny klient: coachujący i coachowany oraz w pełni korzystający z dobrodziejstw User Experience (Perechuda 2012, 2020d, 2021).

Pole biznesu jako rezultat harmonizowania eksterioryzacji
oraz interioryzacji
Na rysunku 1 przedstawiono zderzanie sił eksterioryzacji oraz interioryzacji
w procesie detekcji, wyłaniania i identyfikacji pola biznesu.
Mamy tutaj do czynienia z następującymi procesami i tendencjami:

–– dwukierunkowe oddziaływania,
–– dominacja dynamiki nad statyką,
–– traktowanie biznesu jako tymczasowo wyodrębnionego, samoorganizującego się pola,
–– w tymczasowo zorganizowanym i ustrukturalizowanym, np. według parametrów modelu Canvas (Drzewiecki 2019), polu biznesu mają miejsce
różnorodne procesy kreowania (współtworzenia) rzeczywistości: zmiana
pól znaczeń, strumieni energii, informacji i wiedzy,
–– balansowanie między „od” (wyjście jednostki w przestrzeń zewnętrzną) i „do”
(powrót do indywidualnego smakowania przetworzonej rzeczywistości).
E1

I1
K

E2

In
I2
PB
En

PP

Legenda:
PB – pole biznesu
PP – przestrzeń pozabiznesowa
K – kreowanie (współtworzenie)
E1, 2, n – eksterioryzacja
I1, 2, n – interioryzacja

Rysunek 1. Eksterioryzacja i interioryzacja jako podstawowe determinanty wyodrębniania pola biznesu.
Źródło: Opracowanie własne.
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W polu biznesu, na poziomie operacyjnym, mamy do czynienia z procesami pracy (układ statyczno-odtwórczy) oraz kreowania (układ dynamiczno-prognostyczny) (rysunek 2). Aktualnie, zwłaszcza na poziomie korporacyjnym, ma miejsce przechodzenie do fazy III (rys.2),
gdzie strumienie wartości generowane przez pracę, rozumianą w klasycznym rozumieniu (faza I – rysunek 2) oraz przez procesy kreatywne (Creative Industry) pokrywają się. W fazie III
mamy do czynienia z gospodarką 4.0, która jest podstawą wieloletniej strategii rozwoju Unii
Kazimierz
Perechuda
Europejskiej. Oznacza to konieczność
diametralnej
zmiany modeli biznesu przedsiębiorstw.
FAZY

ŁAŃCUCHY WARTOŚCI

TEORIE

PA

I

KTEZ

CZAS

P

K

PA
II

TSH

T

K

III

PA = K

TH

Pr
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Legenda:
Rysunek
2. Fazy strumieniowania wartości: praca – kreowanie.
PA – praca
K – kreowanie
KTEZ – klasyczne teorie ekonomii i zarządzania
TSM – teorie społeczno-humanistyczne

TH – teorie holistyczne
P – przeszłość
T – teraźniejszość
Pr – przyszłość

3

Rysunek 2. Fazy strumieniowania wartości: praca – kreowanie.
Źródło: Opracowanie własne.

Szczególnie istotna jest tutaj zmiana optyki badawczej modelu biznesu, który
dekoduje, opisuje i niejako „podtrzymuje przy życiu” pole biznesu – wyodrębnione
z nieskończonej przestrzeni rzeczywistych i potencjalnych zdarzeń, zjawisk, procesów i strumieni energii – z perspektywy statycznej na dynamiczną. W tym znaczeniu model biznesu jest narzędziem poznawczym rzeczywistości (Perechuda 2017).
W polu biznesu, na poziomie operacyjnym, mamy do czynienia z procesami
pracy (układ statyczno-odtwórczy) oraz kreowania (układ dynamiczno-prognostyczny), co przedstawia rysunek 2. Aktualnie, zwłaszcza na poziomie korpora-
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cyjnym, ma miejsce przechodzenie do fazy III (rysunek 2), gdzie strumienie wartości generowane przez pracę, rozumianą w klasycznym rozumieniu (faza I na
rysunku 2) oraz przez procesy kreatywne (z j. ang. Creative Industry) pokrywają
się. Z kolei w fazie III stykamy się z gospodarką 4.0, która jest podstawą wieloletniej strategii rozwoju Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność diametralnej
zmiany modeli biznesu przedsiębiorstw.

Model biznesu a zarządzanie strategiczne
Modele biznesu stanowią efektywniejszą podstawę, aniżeli zarządzanie strategiczne, do niwelacji dychotomii: praca zarobkowa – czynności pozazawodowe. U podstaw zarządzania strategicznego leżą następujące paradygmaty (rysunek 3):
––
––
––
––

linearyzm (zmierzanie krok po kroku do czegoś),
dualizm (firma – otoczenie),
orientacja na zewnątrz (permanentne próby podporządkowania otoczenia),
destrukcja (podmioty otoczenia należy zniszczyć, wyeliminować, względnie wchłonąć).

W tym ujęciu pracownik jest również elementem otoczenia, pomimo pewnych,
postępowych prób jego internalizacji typu: „pracownik jest najważniejszą częścią firmy”, co jednakże nie przekłada się na przeniesienie życia osobistego do
firmy.
Modele biznesu powinny być budowane na następujących zasadach:
–– niwelacja różnic między przedsiębiorstwem a otoczeniem (w którym
funkcjonują tymczasowe byty według triady: narodziny – życie – śmierć),
–– wyrównywanie strumieni energii „od” (wnętrze
otoczenie) i „do” (otoczenie
wnętrze),
–– przekształcanie istoty pracy zarobkowej w czynności „bycia” w przedsiębiorstwie,
–– zatapianie się przedsiębiorstwa w przestrzeni.

W przypadku walki konkurencyjnej (podstawowy paradygmat zarządzania strategicznego) wydatkujemy więcej energii aniżeli w procesach pokojowej koegzystencji z innymi bytami (idea modeli biznesu). Proponowana tutaj idea modelu
biznesu różni się istotnie od dotychczas proponowanych w literaturze menedżerskiej.
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„od”

PO

S

H
WA

E

ZS

T

EN
W W

DU

„do”
MB

I
P

P

Z

A

WD1
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WD2

Rysunek
3. Konfrontacja modelu biznesu i zarządzania strategicznego.
Legenda:
Legenda:ZS – zarządzanie strategiczne
WA – walka
ZS – zarządzanie strategiczne
P – pokojowa koegzystencja
MB
model
biznesu
MB –
– model
biznesu
internalizacja
T – transformacja istoty biznesu
IIE–––internalizacja
eksterioryzacja
zapadanie
PO – podporządkowywanie
EZ –– eksterioryzacja
W – wyrównywanie
WD1, 2 – wartość dodana
ZEN
– zapadanie
– gra na energii
A ––ujęcie
atomistyczne
DU – dualizm
W
wyrównywanie
WA – walka
S – sieciowość
EN
– gra nakoegzystencja
energii
P – pokojowa
istoty biznesu
H – holizm
AT –– transformacja
ujęcie atomistyczne

PO – podporządkowywanie
WD1, 2 – wartość dodana
DU – dualizm
RysunekS –3.sieciowość
Konfrontacja modelu
H - holizm

Źródło:
własne.
Źródło:Opracowanie
Opracowanie własne

biznesu i zarządzania strategicznego.

W kreowaniu nowej ontologii biznesu zachodzi potrzeba istotnej zmiany warstwy semantycznejWdotychczasowego
pojmowania
gospodarki
(tabela 1).
W rzeczywistości
kreowaniu nowej
ontologii
biznesuwolnorynkowej
zachodzi potrzeba
istotnej
zmiany warważna jest zmiana pól znaczeń:
stwy •semantycznej
dotychczasowego
pojmowania
gospodarki
wolnorynkowej
przedsiębiorstwa,
• 1).
wnętrza
firmy,
(tabela
W rzeczywistości
ważna jest zmiana pól znaczeń:
• otoczenia firmy,
• konkurencji,
kooperantów,
––• przedsiębiorstwa,

––
––
––
––
––
––

wnętrza firmy,
otoczenia firmy,
konkurencji,
kooperantów,
właścicieli,
menedżerów,

5

––
––
––
––
––
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pracowników,
podmiotów zaangażowanych,
produktów,
usług,
gry rynkowej i in.

W dotychczasowych teoriach makroekonomii oraz nauk o zarządzaniu owe wyżej wymienione kategorie miały charakter punktowo-atomistyczny, co oznacza
koncentrowanie się w grze biznesowej na elementach, podmiotach materialnych,
a nie na strumieniach i przepływach energii niematerialnej.
Uwzględniając w biznesie dominującą i rosnącą rolę kapitału intelektualnego
i zarządzania wiedzą wprowadzono, bazując na reistycznym pojmowaniu rzeczywistości, kategorię zasobów niematerialnych, co oznacza rozpaczliwą próbę
substancjalizacji bytów niematerialnych, które z natury są puste i, podobnie jak
w mechanice kwantowej, mogą być postrzegane w przepływie (jednoczesnym
powstawaniu i zanikaniu).
Gra na czynnikach niematerialnych we współczesnym biznesie wirtualnym,
sieciowym, outsourcingowym, fraktalnym, procesowym, benchmarkingowym
itd., oznacza diametralną zmianę pola znaczeń współczesnego przedsiębiorstwa
zarówno dużego (korporacje), jak średniego czy małego, a także firm mikro (np.
firmy rodzinne).
Tabela 1. Nowe pola znaczeń podstawowych kategorii biznesowych
Kategorie

Transformowane znaczenie

Przedsiębiorstwo

Wyodrębniony byt

Konkurenci

Przyjaciele

Produkt
Usługa

Kooperanci

Wnętrze firmy
Otoczenie

Pracownicy

Menedżerowie
Właściciele

Podmioty zaangażowane
Gra rynkowa

Źródło: Opracowanie własne.

Zinternalizowana wiedza korporacji
Rozwiązanie problemu
Dostawcy rozwiązań

Skonsolidowane pole znaczeń
Przestrzeń odniesienia
Kreatorzy

Uzgadnianie pól znaczeń

Świadomi władcy przemijania
Stymulatory

Uzgadnianie pól znaczeń
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Dany byt, np. przedsiębiorstwo, istnieje, o ile da się wyodrębnić i zdefiniować – na podstawie określonych cech i parametrów (społecznych, ekonomicznych, finansowych, zarządczych, kulturowych i in.) – jego pole znaczeń, mając na
uwadze jego fluktuację, falowanie i wysoką dynamikę zmienności (tabela1).

Nowoczesne funkcje coachingu w przedsiębiorstwie

18

Wspólnym mianownikiem współczesnego coachingu jest rozwiązywanie problemów klienta. Czy tak szczytny cel jest możliwy do realizacji przez ingerencję
podmiotu zewnętrznego (coacha) do wnętrza firmy (podmiot coachowany)? Dopóki poruszamy się w paradygmacie dualizmu: coach – coachowany, wówczas
efektywność tego typu ingerencji, bez pełnej jej internalizacji przez coachowanego, wydaje się być znikoma, ponieważ gra komunikacyjno-doradcza toczy się
w dwóch odrębnych przestrzeniach.
W e-commerce oraz w e-marketingu problemy coachingowe zdecydowanie przesuwane są w stronę klienta który otrzymując – z reguły z anonimowej przestrzeni (tj. niezapoznanego własnym doświadczeniem producenta,
dostawcy) – produkt lub usługę, musi samodzielnie (świadomie lub nieświadomie) zdekodować jego pole znaczeń, czyli rozwiązać problem z przestrzeni
User Experience.
W przypadku suszarki do włosów, czy też czajnika do herbaty problemu użytkowania jakoby nie ma: prosta, prymitywna instrukcja obsługi „coachuje” klienta.
W przypadku bardziej zaawansowanych technologii (robot kuchenny), samobieżny odkurzacz, rower elektryczny, laptop, skafander dla nurka–wyczynowca itd.)
instrukcja obsługi nie jest wystarczająca. Najczęściej klient „coachuje” się metodą
prób i błędów, popełniając niejednokrotnie kardynalne błędy i ponosząc dodatkowe koszty (częstokroć niemałe, np. źle zaprogramowana, samobieżna kosiarka
wjechała na ogródek sąsiada i totalnie skosiła jego bardzo drogą murawę, rodem
z trawiastych kortów Wimbledonu).
W powyższych przykładach mamy do czynienia z samocoachingiem produktowym (wystarczy przeczytanie i zastosowanie instrukcji obsługi). Brakuje natomiast podejścia procesowego, które jest istotą coachingu stwarzającego przestrzeń, czy punkty odniesienia do samodzielnego rozwiązywania problemów
przez klienta (rysunek 4).
Na rysunku 4 przedstawiono nowe rozumienie funkcji coachingu:
–– harmonizowanie przepływów energii, znaczeń między podmiotem coachowanym a jego otoczeniem,

•
•

go otoczeniem,
zawężanie najczęściej urojonych problemów,
ekspandowanie w otoczenie problemów zarówno nieistotnych, jak również mających
duży potencjał sprawczy (w pozytywnym znaczeniu), umożliwiający znaczne zwiększenie synergii całego układu (coachowany, coachujący, otoczenie).
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P

IO

PA

F1

UŻ (RPP)
U

IO

P

F2
UE (RPZ)

PP
U

FE

PZ

DPZ

RP

F3

Rysunek 4. Coaching jako wsparcie klienta w rozwiązywaniu problemów.
Legenda:
FE – falowanie energii
PA – podejście atomistyczne
P – produkt
U – usługa
IO – instrukcja obsługi
UŻ – użytkowanie
PP – podejście procesowe

UE – User Experience
RPP – rozwiązywanie prostych problemów
RPZ – rozwiązywanie problemów złożonych
PZ – pole znaczeń
DPZ – dekodowanie pola znaczeń
RP – rozwiązanie problemów
F1, 2, 3 – fazy

7

Rysunek 4. Coaching jako wsparcie klienta w rozwiązywaniu problemów.
Źródło: Opracowanie własne.

–– zawężanie najczęściej urojonych problemów,
–– ekspandowanie w otoczenie problemów zarówno nieistotnych, jak również mających duży potencjał sprawczy (w pozytywnym znaczeniu),
umożliwiający znaczne zwiększenie synergii całego układu (coachowany,
coachujący, otoczenie).

Na rysunku 5 przedstawiono nowe rodzaje i funkcje coachingu, stanowiące de
facto świetne narzędzie modyfikacji pola oraz modelu biznesu organizacji gospodarczej, które – jako byty abstrakcyjne – podlegają tymczasowej substancjalizacji
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D1 D1
CH CH

Dn Dn

O2 O2

D2 D2

P P

R R

On On

D1 D1
CR CR

Dn Dn
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D2 D2

ZP ZP

Z Z

EP EP

E E

O1 O1

CE CE
On On

O2 O2

Legenda:
P – przestrzeń
CH – coaching harmonizujący
Rysunek
5. Coaching
jakojako
narzędzie
wyodrębniania,
zawężania
i ekspansji
polapola
biznesu.
Rysunek
5. Coaching
narzędzie
wyodrębniania,
zawężania
i ekspansji
biznesu.
ZP – zawężanie
przestrzeni
R – równowaga
Legenda:
Legenda:
EP – ekspansja przestrzeni
Z – zawężanie
CH –CH
coaching
– coaching
harmonizujący
harmonizujący
CR – coaching redukcjonistyczny
E – ekspansja
R – równowaga
R – równowaga
CE – coaching ekspansywny
D
–
siły
dośrodkowe
Z – zawężanie
Z – zawężanie
1, 2, n
O1, 2, n – siły odśrodkowe
E – ekspansja
E – ekspansja
– 2,siły
siły dośrodkowe
D1, 2,D
n 1,
n – dośrodkowe
– 2,siły
siły odśrodkowe
O1, 2,O
n 1,
n – odśrodkowe
5. Coaching jako narzędzie wyodrębniania, zawężania i ekspansji pola biznesu.
P –Rysunek
przestrzeń
P – przestrzeń
ZP Źródło:
–ZP
zawężanie
– zawężanie
przestrzeni
przestrzeni
Opracowanie
własne.
EP –EP
ekspansja
– ekspansja
przestrzeni
przestrzeni
CR –CR
coaching
– coaching
redukcjonistyczny
redukcjonistyczny
CE –CE
coaching
– coaching
ekspansywny
ekspansywny
Źródło:
Źródło:
Opracowanie
Opracowanie
własne
własne
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w procesie użytkowania (z j. ang. User Experience – doświadczenie konsumenta,
dalej: UX) produktów i usług przez klienta. Coaching oraz UX są nowoczesnymi narzędziami rozciągania i poszerzania łańcuchów wartości przedsiębiorstwa, a tym
samym jego pola biznesu. Stąd też inkorporowanie coachingu i User Experience
do modelu biznesu firmy wydaje się wysoce uzasadnione.

Produkty i usługi jako nośniki rozwiązań dla klienta
Jedynym, wiodącym, podstawowym i uniwersalnym produktem współczesnego
biznesu jest rozwiązywanie problemów klienta przez dostarczenie produktów
i usług. Pojawia się tutaj dynamiczny aspekt sprzedaży produktów i usług jako
nośników rozwiązań problemów klienta: osobistych, życiowych, zawodowych,
rodzinnych, społecznych, zdrowotnych, duchowych, psychologicznych i in. (tabela 2).
W podejściu nowoczesnym rodzi się istotny problem: „Czy produkty i usługi,
bez dodatkowego wsparcia coachingowego, mogą rozwiązywać problemy klienta?” Wydaje się, że w przypadku prostych, niezłożonych problemów klienta, odpowiedź pozytywna jest oczywista, natomiast problemy złożone wymagają dodatkowego, istotnego wsparcia wyspecjalizowanych doradców – coachów typu:
hydraulik, lekarz, bioenergoterapeuta, agent ubezpieczeniowy, architekt itd.
W wyniku daleko idącej specjalizacji pojawiają się nowe zawody, a wraz z nimi
specjaliści, których głównym zajęciem powinno być rozwiązywanie problemów
klienta. De facto każdy specjalista powinien być coachem, który przez swoje produkty i usługi identyfikuje problemy klienta oraz współuczestniczy w kreowaniu
nowatorskich rozwiązań.
Tabela 2. Produkty i usługi jako nośniki rozwiązań dla klienta
Podejście klasyczne

Produkt
Usługa

Podejście nowoczesne

Produkt
Usługa

Legenda:
NRK – nośniki rozwiązań dla klienta
Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż
atomistyczna

NRK

Proces rozwiązywania
problemów klienta

21

Kazimierz Perechuda

Czasy, w których dominowały takie powiedzonka jak: „Polak wszystko potrafi”, „Złota rączka” itp. „przeminęły” z wiatrem; „mechanik–amator nie naprawi już
samodzielnie swojego auta naszpikowanego elektroniką”, nawet wymiana koła
może rodzić problemy.
W gospodarce wyspecjalizowanych usług mamy do czynienia z:
–– zawężaniem wiedzy fachowej,
–– byciem w procesie zarówno dla samego klienta, jak i coacha,
–– odchodzeniem od „punktowej” sprzedaży produktów i usług do procesowego komunikowania się i dostarczania rozwiązań.

Perspektywa coachingu w modelowania biznesu
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W teoretycznych założeniach projektowania modeli biznesu pobrzmiewają paradygmaty zarządzania strategicznego. Można odnieść wrażenie, że nowe jest opakowanie – modele biznesu, natomiast stary content – zarządzanie strategiczne.
Klient jest „ukryty” w module: „segmentacja klientów” i na tym kończy się jego
rola. Praktycznie tego typu modele mają nadal charakter statyczny i nie uwzględniają najnowszych rozwiązań typu:
–– coaching klienta,
–– dostarczanie rozwiązań dla klienta,
–– User Experience.

Założenia nowoczesnego podejścia w procesie kreowania modelu biznesu przedsiębiorstwa, jak również organizacji typu non-profit, przedstawiono na rysunku 6.
W modelu (rysunek 6) zakodowana jest coachingowa logika biznesu, którą
można wypunktować w formie następujących paradygmatów, założeń, przesłanek i zasad:
–– jądrem modelu biznesu są problemy klienta (on sam lub firma jest ich nośnikiem),
–– procesy projektowania produktów i usług poprzedzane są przez: identyfikację, coachowanie oraz dostarczanie potencjalnych rozwiązań,
–– procesy projektowania stanowią bufor między irracjonalną a racjonalną
warstwą biznesu; mają one charakter fluktuujący i bilansujący systemy
wartości klienta i przedsiębiorstwa,

nowoczesnego podejścia w procesie kreowania modelu biznesu przedsię• Założenia
User Experience.
biorstwa,
jak
również
organizacji typu
non-profit
przedstawiono
na rysunku
6.
Założenia nowoczesnego
podejścia
w procesie
kreowania
modelu biznesu
przedsiębiorstwa, jak również organizacji typu non-profit przedstawiono na rysunku 6.
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PP

PW
PW
P+U
P+U

T
T
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D
D

P
P
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R1
D
D
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PK
L
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Rn

F+R
F+R

D
D
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ICT
ICT
Rysunek 6. Teoretyczne
podstawy nowoczesnego modelowania biznesu.
Legenda:
Legenda:
Rysunek
6. Teoretyczne
modelowania
biznesu.
PW – pracownicy
wiedzy
P – produkcja podstawy nowoczesnego
P – produkcja
Legenda:

T – technologia
PK – problemy
PK – problemy
klienta klienta
P – produkcja
SP – systemy produkcyjne
CC – coaching
CC – coaching
klienta klienta
PK – problemy klienta
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
R1, 2, n – dostarczanie
rozwiązań
rozwiązań
R1, 2, n – dostarczanie
CC – coaching klienta
P + U – produkty
i usługi i usługi
F + R – finanse i rachunkowość
P
+
U
–
produkty
R n – dostarczanie rozwiązań
D1,–2,design
L – logistyka
D – design
P + U – produkty
i usługi
PP – potencjał
przedsiębiorstwa
PP – potencjał przedsiębiorstwa
D – design
PW – pracownicy wiedzy
PP – potencjał przedsiębiorstwa
T – technologia
PW – pracownicy wiedzy
6. Teoretyczne podstawy nowoczesnego modelowania biznesu.
SP –Rysunek
systemy produkcyjne
T – technologia
ICTŹródło:
– technologie
informacyjno-komunikacyjne
Opracowanie
SP – systemy
produkcyjnewłasne.
F + R – finanse i rachunkowość
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
L – logistyka
F + R – finanse i rachunkowość
Źródło: Opracowanie własne
L – logistyka
Źródło: Opracowanie własne

W modelu (rysunek 6) zakodowana jest coachingowa logika biznesu, którą można
wypunktować
przez(rysunek
następujące
paradygmaty,jest
założenia,
przesłanki
i zasady:
W modelu
6) zakodowana
coachingowa
logika
biznesu, którą można
• jądrem przez
modelu
biznesu sąparadygmaty,
problemy klienta
(on sam
lub firmai zasady:
jest ich nośnikiem),
wypunktować
następujące
założenia,
przesłanki
• jądrem modelu biznesu są problemy klienta (on sam lub firma jest ich nośnikiem),
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–– potencjał przedsiębiorstwa obrazowany jest przez „czuwające holony”
(moduły, podobszary, wydziały, departamenty: technologia, badania i rozwój, pracownicy i menedżerowie wiedzy, systemy produkcyjne, finanse,
rachunkowość, ICT, logistyka),
–– coachowie są agentami wiedzy (mogą być spoza firmy),
–– coachowie kanalizują, transferują wiedzę korporacyjną do poziomu
„strawnego” dla klienta, co stanowi warunek brzegowy rozwiązywania
jego problemów.

Podsumowanie
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1) Rozwiązywanie problemów klienta stanowi uniwersalny produkt w każdym
sektorze gospodarki.
2) Produkty i usługi traktować należy jako nośniki rozwiązań dla klienta.
3) Coaching stanowi przedłużenie procesu utylizacji produktów i usług.
4) Podstawowym warunkiem efektywności User Experience klienta jest harmonizowanie i uzgadnianie jego wiedzy i systemu wartości z wiedzą i systemem
wartości dostarczyciela produktów i usług.
5) Identyfikacja problemów klienta stanowi punkt wyjścia projektowania modelu biznesu przedsiębiorstwa.
6) W nowoczesnym ujęciu coaching stanowi wyrównywanie potencjałów wiedzy klienta i firmy.
7) Model biznesu przedsiębiorstwa powinien być w przystępny sposób dekodowany dla klientów i podmiotów zaangażowanych.
8) Modelowanie biznesu w inicjalnej fazie traktować należy jako wyodrębnianie
pola biznesu z nieograniczonej przestrzeni zdarzeń, zjawisk, procesów i strumieni energii.
9) Model biznesu jest tymczasowym, abstrakcyjnym bytem.
10) Model biznesu jest pośrednio dekodowany przez konsumenta w procesie
eksploatacji (User Experience, coaching) produktów i usług przedsiębiorstwa.
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Wizualizacja modelu biznesu Allegro.pl w ontologii e3value
STRESZCZENIE

Kluczowym problemem związanym z modelami biznesowymi jest związek między
przejmowaniem wartości przez przedsiębiorstwo a możliwościami jej tworzenia
i modyfikacji w ofercie dla klientów. Uwarunkowania rynkowe i e-gospodarki
sprawiają, że konieczne jest wizualizowanie modeli biznesowych w celu ujęcia
ich istoty i upowszechnienia tego wizerunku wśród interesariuszy. W rozdziale
tym model biznesowy Allegro.pl jest wizualizowany za pomocą ontologii e3value
przy użyciu różnych interpretacji jego logiki. Podkreśla to problem tego, co może
być ważne w tworzeniu i uchwyceniu wartości we współczesnym e-biznesie oraz
jak można wizualizować model biznesowy tego serwisu aukcyjnego.
Słowa kluczowe: model biznesu, ontologia, e3value, Allegro.pl

Visualization of Allegro.pl business model using the e3value ontology
28

S U M M A RY

The key problem related to business models is the link between value capturing
by the enterprise and the possibilities of modifying and creating new value offered
to clients. The dynamics and complexity of the market and e-economy make it
necessary to visualize business models to present their logic and to disseminate
these images among stakeholders. In this chapter, the Allegro.pl business model
is visualized by the use of e3value ontology with different interpretations of
the business model logic. It highlights the problem of defining what may be
important in creating and capturing values in contemporary e-business and how
business model of this auction site may be visualized.
Keywords: business model, ontology, e3value, Allegro.pl
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Wprowadzenie

Kluczowym problemem związanym z modelami biznesu jest powiązanie przechwytywania wartości przez przedsiębiorstwo z możliwościami modyfikowania
i kreowania na nowo wartości oferowanej klientom. Dynamika i złożoność rynku,
szczególnie w sferze e-gospodarki, sprawiają, że konieczne staje się dokonywanie
wizualizacji modeli biznesu przy użyciu określonych ontologii celem przedstawienia ich logiki związanej z wyżej wymienionymi kwestiami i upowszechnianie
tego wyobrażenia wśród interesariuszy.
W niniejszym opracowaniu dokonuje się wizualizacji modelu biznesu Allegro.pl
(portalu aukcyjnego będącego pośrednikiem między sprzedającymi a kupującymi) przy użyciu metodyki ontologii e3value. Dokonuje się tego przy odmiennych
autorskich interpretacjach logiki modelu biznesu na podstawie powszechnie dostępnych informacji na temat funkcjonowania portalu aukcyjnego. Celowość takiego zabiegu zawiera się w dążeniu do uwidocznienia problemu definiowania tego,
co może być ważne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości we współczesnym
e-biznesie na przykładzie powyższego serwisu aukcyjnego, jak również w przedyskutowaniu przydatności tej ontologii dla zakresu interpretacji uwarunkowań
istoty modelu biznesu.

Rozwój technologii informacyjnych, a wartość oferowana
klientom
Technologie informacyjne wskazywane są jako szczególnie ważne narzędzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, szczególnie w kwestii wymogu pozostawania w relacjach z ich szeroko rozumianymi interesariuszami (Falencikowski 2015),
które jednocześnie nie generuje wysokich kosztów działań związanych z tym celem (Sitko-Lutek i Skurzyńska-Sikora 2016). Rozwój technologii informacyjnych,
w tym informatycznych, sprawił także, że sama istota prowadzonej działalności
gospodarczej stała się krytycznym zagadnieniem w naukach o zarządzaniu (Jabłoński 2019). Sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych w powyższych
uwarunkowaniach jest skoncentrowany na wymianie zasobów, uwzględniających
też informacje i produkty, za pomocą rozwiązań internetowych i mobilnych.
Powyższe rozwiązania powodują oczywiście nie tylko progres stosowanych
technologii w przedsiębiorstwach, ale także rozwój umiejętności i świadomości
konsumentów w zakresie ich wykorzystywania (Dybka 2019). Rodzi to dynamiczny związek między wartością oferowaną klientom, a wartością przez nich
postrzeganą. Niezwykle ważne staje się zatem przebudowywanie modelu biznesu
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przedsiębiorstwa, często rozpatrywane w kontekście kluczowych i niezbędnych
procesów zmierzających do zaoferowania właściwego produktu klientom (Bitkowska 2019). Oznacza to, że modele biznesu w sferze e-gospodarki, w związku
z rozwojem społecznym i technologicznym, można rozpatrywać jako twory dynamiczne (Streuer i in. 2019). Takie spostrzeżenie wymaga analizowania relacji
między innowacjami technologicznymi a innowacjami w modelu biznesu również
w kontekście istniejących już – i stosowanych w działalności przedsiębiorstwa –
rozwiązań (Remane i in. 2017).
Dynamikę wspomnianych relacji można zaobserwować w działalności portalu
aukcyjnego Allegro.pl. Przedmiotem działalności tego podmiotu jest pośredniczenie między sprzedającymi a kupującymi. Jednak ostatnimi laty rozwija on również
bardzo mocno rozwiązania technologiczne i organizacyjne związane z kwestiami
regulowania płatności i usług dostarczania przesyłek. W efekcie można mówić
o bardzo specyficznym układzie podmiotów, wchodzących w relacje za pomocą tego
portalu, i specyficznych procedurach obsługi zawieranych umów kupna–sprzedaży,
warunkowanych wyborami dokonywanymi przez strony transakcji.
30

Problem komunikowania o modelu biznesu
w przedsiębiorstwie
Model biznesu określa na czym przedsiębiorstwo zarabia. Kwestia ta musi być
związana z wartością oferowaną klientom, która jest podstawą tworzenia ekonomicznej korzyści dla przedsiębiorstwa (Brzóska 2017). Zależność między wartością dostarczaną klientom a wzrostem wartości w przedsiębiorstwie stanowi
podstawę określenia logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa (Perechuda i Hołodnik 2017) wyrażaną w opisie modelu biznesu (Wiśniewski 2017).
Podjęcie wyzwania określenia modelu biznesu wynika z konieczności upowszechnienia jego podzielanego rozumienia w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu w celu skupienia zainteresowanych podmiotów w tworzenie idei propozycji
wartości dla klientów i szukania sposobów jej realizacji w sposób przyczyniający
się do osiągania korzyści ekonomicznych (Naggar 2015).
Przy próbach dokonania wizualizacji modelu biznesu może jednak dochodzić
do pomieszania pojęć modelu, motywacji i strategii prowadzonej działalności
(Beynon-Davies 2018). W celu uporządkowania myślenia i konstrukcji wyobrażenia modelu biznesu zalecane jest posługiwanie się wybraną ontologią. Ontologia
modelu biznesu w takiej interpretacji jest rygorystycznie określoną ramą konceptualną pozwalającą na podzielenie wspólnego rozumienia tego, co jest ważne
(co jest istotą) i powinno być komunikowane między ludźmi i realizowane w pod-
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systemach przedsiębiorstwa. Jest to więc ogólny model referencyjny, który może
być upowszechniony wśród menedżerów przedsiębiorstwa, jego pracowników
i interesariuszy (Fensel 2001).
Problemy z określeniem wyobrażenia modelu biznesu wiążą się zatem
głównie z kwestią przedstawiania i rozumienia, w jaki sposób przedsiębiorstwo
przechwyca wartość. W przypadku prostych ontologii dokonuje się to na podstawie bezpośredniej relacji między przedsiębiorstwem i klientem. Ontologia REA
(z j. ang. Resource-Event-Actors) dookreśla na przykład istotę modelu przez przedstawienie uczestników wymiany, rodzaju samej wymiany i przedmiotu wymiany.
Jednak w jej przypadku nie interpretuje się uwarunkowań tworzenia i kształtowania użyteczności produktów i usług w związku z koniecznością współpracy
podmiotów niezbędną by zadowolić klientów (przedstawia ona bezpośrednią
wymianę dóbr/usług za opłatę pieniężną). Ontologią, która umożliwia interpretację szerszych uwarunkowań tworzenia wartości jest BMO (z j. ang. Osterwalder’s
Business Model Ontology; Gordijn i in. 2005), która wykształciła również narzędzie wizualizacji w postaci BMC (z j. ang. Business Model Canvas; Dudin i in. 2015).
Ontologia ta przedstawia szereg składowych ontologicznych związanych z możliwością dostarczenia zdefiniowanej wartości, którą można wypełnić znaczeniem
i opisem dla konkretnego przypadku przedsiębiorstwa. Niemniej pewnym utrudnieniem w tej definicji może być określenie modelu przychodów i kosztów działalności, gdyż te dwie składowe modelu biznesu (przychody, koszty) są przedstawione równolegle i niezależnie od pozostałego układu składowych związanych
z tworzeniem dostarczanej klientom wartości. Natomiast ontologią bazującą na
koncepcie działań, dysponującą rozbudowanym narzędziem wizualizacyjnym
i umożliwiającą dokonanie kalkulacji zyskowności działań w zdefiniowanym modelu biznesu jest ontologia e3value.

Składowe ontologii e3value i założenia metodyczne
W ontologii e3value punktem wyjścia dla analiz jest identyfikacja wymiany obiektów wartości między aktorami. Podstawowe pojęcia pojawiające się w tej ontologii
to: aktorzy, obiekty wartości, porty wartości, interfejsy wartości, działania przyczyniające się do tworzenia wartości oraz wymiana wartości (Gordijn i in. 2000).
Aktorem jest podmiot niezależny w sensie ekonomicznym. Zatem jest on często,
aczkolwiek niekoniecznie, również podmiotem w sensie prawnym (np. przedsiębiorstwa, końcowi konsumenci). Może też nim być grupa podmiotów (reprezentująca np. segment rynkowy). Obiekt wartości to coś, co ma wartość przynajmniej
dla jednego aktora. Porty wartości używane są przez aktorów do udostępniania
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innym lub pozyskiwania od innych obiektów wartości. Porty wartości mają zatem
kierunek „do” (z j. ang. in) lub „od” (z j. ang. out) względem danego aktora. Interfejsy wartości to te porty wartości, które należą do danego aktora, a w tej ontologii
używane są do modelowania ekonomicznej dualności wymiany. Sama zaś wymiana wartości wyrażana jest przez parę portów wartości należących do różnych aktorów, co opisuje się jako reprezentację potencjalnej wymiany obiektów wartości
pomiędzy tymi portami wartości (Rasiwasia 2013). Działania przyczyniające się
do tworzenia wartości są zatem operacjami, które mogą przynieść ekonomiczną
korzyść przynajmniej jednemu aktorowi (Andersson i in. 2006). Rozpoczynają się
one określonym bodźcem i kończą dostarczeniem owej korzyści. Wszystkie powyższe elementy ontologii posiadają swoją graficzną reprezentację.
Wykonanie wizualizacji modelu biznesu Allegro.pl zostanie sporządzone dla
trzech specyficznych interpretacji, które będą skonfrontowane z rygorem opisu narzuconym przez ontologię e3value. Wybór Allegro.pl jako przykładu praktycznego
jest uzasadniony istotną przesłanką. Serwis aukcyjny jest podmiotem pośredniczącym między sprzedającymi a potencjalnymi kupcami – taki charakter działalności
podmiotu jest specyficzny. Zarysowany kontekst sytuacyjny powoduje określone
trudności interpretacyjne w zakresie tworzonych z innymi podmiotami relacji,
a także opisuje ich wpływ na generowanie przychodów. Przekłada się to na problematykę wizualizacji modelu biznesu w określonym rygorze ontologicznym. Celem
podejmowanych działań jest zatem przeprowadzenie dyskusji zarówno nad logiką biznesu tego portalu aukcyjnego, jak i przydatnością wykorzystania ontologii
e3value dla tego realistycznego przypadku. Wizualizacje modelu biznesu w tej ontologii zostaną podporządkowane przedstawionym celom pracy i sporządzone za
pomocą programu dostępnego na stronie https://research.e3value.com, przygotowanego przez zespół badawczy zajmujący się rozwijaniem omawianej koncepcji.

Rezultaty
Pierwsze założenie dotyczące wizualizacji modelu biznesu Allegro.pl oparto na
prostym założeniu, że portal jest pośrednikiem między potencjalnymi kupującymi a sprzedającymi, ale tylko w przypadku tych drugich podmiotów pobierane
są przez portal opłaty za korzystanie z niego. Opłaty te związane są z wystawianiem przez sprzedawców przedmiotów na aukcjach. W tym założeniu Allegro.pl
zarabia na oferowaniu usług sprzedawcom i to właśnie oni są rozpatrywani jako
klienci portalu, którzy inicjują współpracę (wyraz potrzeby dotarcia do klienta).
Te założenia stanowią podstawę dla konstrukcji pierwszej wizualizacji modelu
biznesu Allegro.pl (rysunek 1).
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Rysunek 1. Model biznesu Allegro.pl przy podstawowych założeniach.
Źródło: Opracowanie własne.

Prezentowany model biznesu jest bliski założeniom ontologii REA (z j. ang.
Resource-Event-Actor), bazującej na prostych założeniach, odzwierciedlających
koncept tego, na czym przedsiębiorstwo zarabia (koncept ten odnosi się do wykazywania wzrostu lub spadku wartości w przedsiębiorstwie; McCarthy 1982).
W tym założeniu pomija się jednak potencjalnych kupujących, którzy – z punktu
widzenia serwisu aukcyjnego – nie są (przy danych założeniach) jego klientami
(nie pobiera się od nich opłat).
Uwzględnienie w modelu biznesu Allegro.pl relacji serwisu aukcyjnego z potencjalnymi kupującymi stanowi podstawowe założenie konstrukcji drugiej wizualizacji modelu biznesu tego portalu aukcyjnego (rysunek 2). Wprowadzenie
do modelu potencjalnych kupców towarów oferowanych przez sprzedawców
w serwisie aukcyjnym wymaga także rozpatrzenia dostawców usług logistycznych, dzięki którym zakupione towary zostaną dostarczone klientom. W poprzednim przypadku nie uwzględniono tego aspektu, gdyż rozliczenia transakcji kup-
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Rysunek 2. Model biznesu Allegro.pl po uwzględnieniu potencjalnych kupujących.
Źródło: Opracowanie własne.

na–sprzedaży i transport zakupionych przedmiotów wychodził poza określony
model biznesu samego Allegro.pl.
Przedstawiona wizualizacja modelu biznesu zakłada poszerzenie grup operacji. Jedna z tych grup opiera się na zainicjowaniu kontaktu przez sprzedających
(klienci Allegro.pl), którzy dzięki serwisowi uzyskują dostęp do potencjalnych nabywców i ich oferty, a konsekwencją tego jest pozyskanie potencjalnych klientów
dla sprzedawców przez Allegro.pl. Druga z grup operacji jest inicjowana przez
klienta dokonującego decyzji zakupowej. Zmierza ona do rozliczenia transakcji
i realizacji przesyłki zakupionego towaru. Grupa tych operacji jest wyodrębniona względem serwisu aukcyjnego, gdyż Allegro.pl w tym przypadku nie bierze
udziału w rozliczeniu i fizycznej realizacji transakcji kupna–sprzedaży (dotyczy
aktorów, którymi są sprzedający, klienci oraz usługodawcy logistyczni).
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Rysunek 3. Model biznesu Allegro.pl przy uwzględnieniu programu AllegroSmart!
Źródło: Opracowanie własne.

Trzeci przypadek wizualizacji modelu biznesu Allegro.pl (rysunek 3) uwzględnia
natomiast zaangażowanie serwisu aukcyjnego w realizację transakcji między sprzedającym a kupującym. Uczyniono to z wykorzystaniem programu AllegroSmart!,
w którym kupujący mogą wykupić w Allegro tzw. „darmowe dostawy” zakupionych
towarów1. Na potrzeby pracy przyjmuje się docelową formę tego programu polegającą na tym, że sprzedający – w przypadku zakupu jego towaru – dostanie jedynie
1
Kwestia realnych wysokości opłat związanych z dostawą zakupionych towarów, a także
okres ich obowiązywania w przypadku wykupu abonamentu przez klienta zależy od zapisów
regulaminowych programu.
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należność za towar i będzie mógł wysłać towar do klienta za darmo (od stycznia
2019 r. dotyczy to przesyłek InPost; allegro.pl 2020). W tym przypadku w modelu
biznesu serwisu aukcyjnego należało uwzględnić jeszcze jeden zbiór operacji inicjowanych decyzją klienta o przystąpieniu do programu AllegroSmart!, a kończących się opłaceniem przez serwis kosztów dostawy u usługodawcy logistycznego.

Podsumowanie
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Zaprezentowane przykłady wizualizacji modelu biznesu Allegro.pl nie wyczerpują wszystkich możliwości w tym temacie. Dodatkowo można rozpatrzyć akcje
promocyjne serwisu względem nowych i obecnych już kupujących, by poszerzać
i utrzymywać bazę potencjalnych kupujących (generują one koszty po stronie
Allegro.pl oraz korzyści po stronie kupujących), czy też uwzględnić dodatkowego
pośrednika w rozliczaniu transakcji (PayU) między sprzedającym i kupującym.
W pracy uwzględniono jednak opcję z programem AllegroSmart! dotyczącą usług
logistycznych.
Ontologia e3value służy nie tylko dokonywaniu wizualizacji modelu biznesu,
ale także modelowaniu wartości i ustanowieniu mechanizmu dla analizy zyskowności. W przypadku zastosowania tej ontologii dla Allegro.pl pojawia się jednak
zasadniczy problem. Serwis aukcyjny jest pośrednikiem między dwoma rodzajami podmiotów (sprzedający i kupujący) i jedynie od jednego z nich pobierana jest należność (od sprzedających), więc to on powinien być traktowany jako
klient serwisu. Jednak istotne są relacje serwisu z potencjalnie kupującymi za
jego pośrednictwem – są one podstawą zainteresowania klientów serwisu (czyli
sprzedających). Model biznesu Allegro.pl można więc rozpatrywać, a może wręcz
należy, pod kątem adaptacji wobec specyficznego ekosystemu (Giesen i in. 2010),
którego częścią jest omawiany serwis. Ekosystem ten przekłada się również na
czynniki tworzenia nowatorskich rozwiązań (Carayannis 2014), które mogą powstawać w wyniku wypełniania przez uczestników ekosystemu ich roli (Pels
i Kidd 2015).
Taka interpretacja koncepcji modelu biznesu serwisu tłumaczy dlaczego –
w przypadku poszerzenia pola interpretacyjnego tego, na czym on zarabia i co
ma wpływ na te zarobki w ontologii e3value – pojawia się trudność wielości zespołów operacji związanych z dostarczaniem wartości. Co więcej w omawianym
przykładzie zespoły operacji są niezależne od siebie i odbywają się w odrębnych
płaszczyznach współpracy między podmiotami (serwis aukcyjny – sprzedający – kupujący – usługodawcy logistyczni). Są one także inicjowane przez różne
podmioty i nie muszą dotyczyć jedynie wymiany produktów, usług czy pieniędzy
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(nie muszą więc mieć wymiernego wymiaru – dotyczy to szczególnie jakości
relacji pomiędzy podmiotami, np. zakres dostępnej oferty sprzedażowej). Przy
takich przyjętych założeniach, dotyczących prowadzonego biznesu, ontologia
e3value nadal może być użyteczna jako narzędzie wizualizacji modelu, gdyż daje –
w przeciwieństwie do innych ontologii – możliwość identyfikacji rodzaju zespołu
konkretnych operacji i określenia punktów ich inicjacji i dopełnienia. Próba dokonania analizy zyskowności w modelu biznesu w takim przypadku może być jednak utrudniona z uwagi na względną niewymierność określonych relacji między
podmiotami (porzucenie klasycznych założeń zbliżonych do ontologii REA; Schuster i Motal 2009), niestałość zachodzenia operacji między podmiotami, zmienny
skład podmiotów (różni kupujący, różni sprzedający, różne przedmioty sprzedaży) i indywidualne wybory podmiotów dotyczących uczestnictwa w programach
promocyjnych i usługach dodatkowych oferowanych przez serwis aukcyjny. Taka
analiza może być natomiast dokonana na poziomie wariantów przebiegu operacji, szczególnie jeśli będzie ona oparta na koncepcji wymiany wartości, a nie jej
współtworzenia (Weigand 2016). W przypadku tworzenia wizualizacji modelu
biznesu wydaje się więc zasadne określenie, czy ma ona bardziej służyć modelowaniu standardowej, rekurencyjnej wymiany wymiernej wartości między podmiotami, czy raczej przybliżeniu logiki współtworzenia wartości pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, prezentującej raczej meta-model biznesu (problem
charakterystyczny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach ekosystemu;
Komańda 2016).
W przypadku modelu biznesu Allegro.pl należy także zaznaczyć, zgodnie
z twierdzeniami przytoczonymi we wprowadzeniu pracy, że jest to byt dynamiczny. Obecnie serwis aukcyjny prowadzi zabiegi, aby rozdzielić ofertę dla przedsiębiorców chcących sprzedawać swoje produkty od oferty dla osób prywatnych, dokonujących sprzedaży sporadycznie (tzw. AllegroLokalnie). Działania takie mogą
w przyszłości doprowadzić do wyodrębnienia się portfela dwóch modeli biznesu
(Nogalski i in. 2018) tego serwisu aukcyjnego, bazujących na inaczej zdefiniowanej wartości oferowanej klientom i w związku z tym ze zmiennym kształtem i zakresem oferty do nich skierowanej.
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Transformacja technologiczna każdej firmy, w tym zwłaszcza e-zarządzanie, odgrywa istotną rolę w jej efektywnym modelu biznesu. W związku z tym, że przedsiębiorstwa społeczne (PS) często przejmują modele biznesu firm, pojawia się
pytanie o możliwości wykorzystania e-zarządzania w tych organizacjach. Przeprowadzona analiza ma na celu zidentyfikowanie wzrostu efektywności modeli biznesu przedsiębiorstw społecznych poprzez odpowiednie wykorzystanie
e-zarządzania. Artykuł powstał na podstawie badania literatury a przy tym wykorzystuje część wyników własnych badań autorskich. Studium koncentruje się
na problemach zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, podkreślając przy
tym rolę lidera PS. Analiza ma na celu pokazanie korzyści, jakie transformacja
technologiczna może przynieść przedsiębiorstwom społecznym. Wyniki analizy
pokazują, że wpływ efektywności e-zarządzania był szczególnie wysoki w tych
przedsiębiorstwach społecznych, które stosowały odpowiedni model biznesu.
Badanie wykazało, że skuteczność modelu biznesu przedsiębiorstwa społecznego zależy w podobnym stopniu od wykorzystania transformacji technologicznej,
jak również i od posiadania silnego lidera.
Słowa kluczowe: model biznesu, przedsiębiorstwo społeczne, e-zarządzanie

The use of technological transformation in social enterprise
business models
S U M M A RY

The technological transformation of any company, especially e-management,
plays an important role in its effective business model. Due to the fact that social
enterprises (SE) often take over business models from companies, the question
arises about the possibility of using e-management in these organizations.
The conducted analysis aims to identify the increase in the efficiency of social
enterprise business models through the appropriate use of e-management.
The article is based on a literature study and uses some of the results of
the author’s own research. The study focuses on the problems of managing
a social enterprise, emphasizing the role of a SE leader. The analysis aims to show
the benefits that technological transformation can bring to social enterprises.
The results of the analysis show that the impact of e-management effectiveness
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was particularly high in those social enterprises that used the appropriate
business model. The study found that the effectiveness of a social enterprise’s
business model depends to a similar extent on taking advantage of technological
transformation as well as having a strong leader.
Keywords: business model, social enterprise, e-management
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Przedsiębiorstwa społeczne to rosnąca siła w gospodarce światowej, która ma
wpływ na rozwiązywanie światowych problemów ubóstwa, degradacji środowiska i niesprawiedliwości moralnej (Malpani 2019). Funkcje, obszary i modele
działalności przedsiębiorstw społecznych stanowią dobrą podstawę do budowania ich modeli biznesu. We współczesnym świecie nowoczesne technologie, włączające elektroniczne zarządzanie, odgrywają istotną rolę w efektywnym modelu
biznesu zarówno w przedsiębiorstwie komercyjnym, jak i społecznym, szczególnie w dziedzinach zarządzania strategicznego, innowacji i marketingu (Maucuer
i Renaud 2019). W związku z tym, że przedsiębiorstwa społeczne często przejmują modele biznesu firm, pojawia się pytanie o możliwości wykorzystania e-zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych. Jeśli przedsiębiorstwa społeczne
mają być konkurencyjne na rynku, muszą korzystać z narzędzi zarządzania strategicznego w celu poprawy wydajności przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu
efektywności, co mogą osiągnąć wprowadzając nowe metody zarządzania, które
wykorzystują innowacje, w tym e-zarządzanie. Przyjęty przez przedsiębiorstwo
model biznesu umożliwia realizację jego strategii, stanowi także podstawę operacyjnego zarządzania taką organizacją (Brzóska 2015).
Przedsiębiorstwa społeczne (dalej: PS) nieustannie poszukują nowych pomysłów zwiększających efektywność tych podmiotów w realizacji celów społecznych. Jednym z najlepszych rozwiązań są modele biznesu, które stają się
kluczowymi zmiennymi wyjaśniającymi wymiar współczesnego biznesu. Przedsiębiorstwo społeczne koncentruje się zarówno na efektywności ekonomicznej,
jak i społecznej. Aby generować wartość społeczną PS musi wytwarzać wartość
handlową, tj. towary lub usługi, które można sprzedać na rynku. Zatem w działalności przedsiębiorstwa społecznego główny cel społeczny zależy od skutecznego
osiągnięcia celu biznesowego.
Model biznesu dla przedsiębiorstw społecznych można opisać jako kanał, za
pomocą którego przedsiębiorca społeczny przekształca dane wejściowe w wyniki, generuje zarówno wartość społeczną, jak i ekonomiczną (Brzóska 2015).
W ostatnim dziesięcioleciu przedsiębiorstwa społeczne spotkały się z narzędziem, które wpłynęło i nadal poprawia ich efektywność. Narzędziem tym okazało się e-zarządzanie. Koniec XX w. przyniósł bezprecedensowy zalew nowych
technologii na dużą skalę. Transformacja tych technologii do przedsiębiorstwa
dotyczyła nie tylko firm komercyjnych, ale także przedsiębiorstw społecznych.
Współcześnie bardzo istotne wydaje się omawianie koncepcji modelu biznesu
przedsiębiorstwa właśnie w związku z transformacją technologii.
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Przeprowadzona analiza ma na celu włączenie się w dyskusję dotyczącą
efektywności transformacji technologicznej modelu biznesu przedsiębiorstwa
społecznego. Transformacja, o której mowa, polega przede wszystkim na e-zarządzaniu (Wyrębek 2011). Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie
elementarnych zagadnień związanych z wykorzystaniem transformacji technologicznej w zarządzaniu przedsiębiorstw społecznych. Za najważniejszą hipotezę przyjęto twierdzenie uznające, że dokonanie transformacji technologicznej
i wynikająca z niej efektywność korzystania z elektronicznego zarządzania jest
pozytywnie związane z efektywnością modelu biznesu PS. Przyjęto również
drugą hipotezę twierdzącą, że efektywność zarządzania PS zależy od posiadania
„silnego lidera”. Przeprowadzona analiza oparta jest na badaniu literatury oraz
na wykorzystaniu części badań ankietowych autorki przeprowadzonych w latach 2015–2016, które objęło 718 podmiotów o dualnym charakterze ekonomiczno-społecznym (Kurleto 2016). W badaniu uwzględniono 8 modeli biznesu
przedsiębiorstw społecznych. Badanie było okazją do pokazania zarówno najpopularniejszych, jak i najbardziej efektywnych modeli biznesu. Niniejsza analiza
ma zamiar pokazać wpływ e-zarządzania na efektywność PS biorąc pod uwagę
dźwignie i czynniki wynikające z digitalizacji przedsiębiorstw oraz najważniejsze
filary udanej transformacji technologicznej.

Specyfika przedsiębiorstw społecznych i ich zarządzania
Komisja Parlamentu Europejskiego starając się określić w 2011 r. definicję przedsiębiorstwa społecznego podkreśliła, że dla tych podmiotów wspólny interes stanowi cel społeczny, który jest racją bytu ich działalności komercyjnej (Komunikat
Komisji, Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej 2011). Zyski osiągane
przez PS w założeniu są reinwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę (a nie
w powiększanie dochodu udziałowców, akcjonariuszy czy też właścicieli – jak ma
to miejsce w przedsiębiorstwach komercyjnych). Przedsiębiorstwa społeczne są
zorganizowanymi formami działalności pomocowej, działającymi „rynkowo”, dla
których realizacja wyznaczonych misji społecznych jest ważniejsza niż osiąganie
zysków (Kurleto 2016). Według Czerkawskiej (2019) przedsiębiorstwa społeczne chcąc dobrze funkcjonować skłaniają się do ograniczania i odchudzania swoich
struktur. Dlatego też, zdaniem cytowanej autorki, najczęściej aktualnie stosowanym modelem zarządzania w tych podmiotach jest lean management opierający
się na założeniach: decentralizacji odpowiedzialności i kompetencji w powiązaniu z decentralizacją systemu informacji oraz z samokontrolą. Przedsiębiorstwa,
o których mowa, chcą tworzyć małe jednostki organizacyjne, pracujące w oparciu
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o struktury zespołowe (Czerkawska 2019). Należy przy tym podkreślić specyfikę
przedsiębiorstw społecznych polegającą na tym, że zazwyczaj nie dysponują one
środkami finansowymi i zawodowymi w porównaniu z komercyjnymi organizacjami (White i in. 2018). Przedsiębiorstwa społeczne w odróżnieniu od komercyjnych mogą mieć problemy w zarządzaniu osobowym, ponieważ często zatrudniają osoby o niskim poziomie umiejętności (Rey-Marti i in. 2016).
Nie ulega wątpliwości, że wszyscy menedżerowie powinni być skutecznymi
liderami, ale skuteczność działania PS jest szczególnie bardzo mocno zależna od
posiadania silnego lidera (Praszkier i Nowak 2012). Menedżerowie PS, rozwijając swoje zdolności przywódcze przez zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności, mogą osiągać znakomite wyniki, które pozwolą im jak najlepiej wykorzystywać możliwości swoich pracowników (Leadership and management in UK
2012). Naprawdę skuteczni liderzy PS mają jasną wizję przyszłości i możliwość
przekazania tej wizji innym. Przede wszystkim liderzy PS muszą inspirować
swoich pracowników, którzy im ufają. Liderzy muszą wierzyć w to, że potrafią
poprowadzić organizację we właściwym kierunku (Praszkier i Nowak 2012).
Istotne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem przez liderów PS, które nie polega
na unikaniu ryzyka, ale na jego zrozumieniu i akceptacji skali ryzyka, na jakie
narażone jest PS.
Menedżerowie PS mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu innowacji przez przyjmowanie strategii biznesowych, umożliwiających wprowadzanie
transformacji technologicznych, w szczególności e-zarządzania.

Możliwości w zakresie transformacji technologicznej
w zarządzaniu przedsiębiorstwami społecznymi
We wszystkich branżach w świecie biznesu, a także w przedsiębiorstwach społecznych, transformacja technologiczna we współczesnych czasach staje się
koniecznością. Davenport i Redman (2020) twierdzą, że w obszarze zarządzania przedsiębiorstw istotne są cztery typy transformacji cyfrowej obejmujące:
proces biznesowy, model biznesu, domenę i kulturę organizacyjną. Kluczowe
znaczenie w PS mają zmieniające się zachowania, oczekiwania i potrzeby każdego interesariusza, w tym także beneficjenta – będącego celem spełnienia misji
społecznych. Należy zawsze pamiętać o tym, że przy dokonywaniu transformacji
technologicznych najważniejszy jest kapitał ludzki zarówno w działalności
biznesowej (klienci PS), jak i społecznej (beneficjenci). Z punktu widzenia zarządzania w PS – po przejściu transformacji technologicznej – często następują innowacje w jego modelu biznesu. Spośród czterech „dźwigni” niezbędnych
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do „uruchomienia” przedsiębiorstw, a wynikających z digitalizacji, najbardziej
istotnymi dla PS wydają się być: 1) gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych
cyfrowych oraz 2) stworzenie bezpośredniego dostępu online do klientów i beneficjentów przez sieci społecznościowe (Berger 2015). Z kolei współcześnie
mniej ważnymi „dźwigniami” dla przedsiębiorstw społecznych wydają się być:
3) szybka łączność oceniania z punktu widzenia giełdowych graczy rynkowych
i 4) automatyzacja.
Według M. Hapona (2020) najważniejsze filary transformacji technologicznej to:
1) jasny i wymierny cel,
2) przywództwo i zaangażowanie kierownicze,
3) dostosowanie kultury firmy do zmian technologicznych.

Biorąc pod uwagę specyfikę modelu biznesu PS nie ulega wątpliwości, że transformacja technologiczna tych organizacji będzie szczególnie istotna dla lidera PS
w kontekście jego działań zmierzających do zaangażowania pracowników i dostosowania kultury organizacyjnej PS do zmian. Przedsiębiorstwa społeczne potrzebują cyfrowej transformacji, aby pozostać istotnymi, konkurencyjnymi i dochodowymi.
Tworząc plan transformacji, o której mowa, należy odpowiedzieć sobie na pytania:

1) W jakim miejscu znajduje się obecnie dane PS?
2) Do jakiego celu zmierza?
3)	W jaki sposób możliwe będzie osiągniecie wyznaczonych misji społecznych?

Istotnym elementem planowania wprowadzania transformacji technologicznej
może okazać się również stworzenie tzw. mapy drogowej łączącej technologię
z modelem biznesu.
Prawdopodobnie najbardziej niedocenianym aspektem transformacji cyfrowej jest czynnik ludzki. Posiadanie właściwej strategii jest dobre, ale – jak trafnie
ujął to Peter Drucker – „kultura zjada strategię na śniadanie”, więc posiadanie
odpowiedniej kultury jest jeszcze lepsze niż posiadanie dobrej strategii (Prem
2015). Kisielnicki i Sroka (2005) twierdzą, że e-zarządzanie to część zarządzania wspomagana przez zastosowanie sieci komputerowych. Konsekwencją e-zarządzania jest stosowanie innych, niż w metodach tradycyjnych, stylów i metod
zarządzania. E-zarządzanie jest bowiem rozwiązaniem, w którym w większym
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stopniu zastosowane są zasady decentralizacji, a podstawową metodą wspomagania decyzji jest zarządzanie przez cele (Wyrębek 2011). E-zarządzanie
obejmuje m.in. e-biznes (z j. ang. electronic business), czyli prowadzenie działań
określanych mianem biznesu z wykorzystaniem sieci komputerowych. Jest to
zarówno działalność globalna, jak i lokalna. E-biznes w odróżnieniu od biznesu
tradycyjnego kładzie nacisk na elektroniczną wymianę dokumentów oraz na
system komunikacji uczestników procesów biznesowych z wykorzystaniem mediów elektronicznych. E-zarządzanie to nowa jakość zarządzania ukierunkowana
na wspomaganie działalności pracowników organizacji, jej właścicieli (klientów
wewnętrznych) oraz tych, do których jest zaadresowana działalność organizacji
(klientów zewnętrznych; Wallis 2015).
W e-biznesie PS komunikacja i współpraca odbywa się za pomocą sieci komputerowych zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz – z klientami,
beneficjentami, partnerami biznesowymi i przedstawicielami administracji państwowej. We współczesnej organizacji stosowane są następujące cztery podstawowe typy systemów informatycznych:
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1)	DSS (z j. ang. Decision Support Systems – Systemy Wspomagania Decyzji):
mają pomóc użytkownikom w podjęciu decyzji, gdy pojawia się sytuacja
decyzyjna,
2)	MIS (z j. ang. Management Information Systems – Systemy Informacji Zarządczej): dotyczą głównie wewnętrznych źródeł informacji; systemy te
zwykle pobierają dane z systemów przetwarzania transakcji,
3)	TPS (z j. ang. Transaction Processing Systems – Systemy Przetwarzania
Transakcji): są przeznaczone do wydajnego i dokładnego przetwarzania
powtarzających się transakcji,
4)	KMS (z j. ang. Knowledge Management Systems – System Zarządzania Wiedzą): istnieje, aby pomóc firmom w tworzeniu i udostępnianiu różnych informacji (Common Types of Information Systems 2013).

W e-biznesie PS systemy MIS to narzędzia wykorzystywane do wspierania procesów biznesowych i operacji dzielenia dochodów dla beneficjentów PS. System
ten obejmuje ludzi, procesy i technologię w kontekście organizacyjnym. W środowisku PS ostatecznym celem wykorzystania systemu informacji zarządczej jest
nie tylko zwiększenie wartości i zysków przedsiębiorstwa, ale również działanie
ukierunkowane na spełnienie zaplanowanej misji społecznej (System informacji
zarządczej 2020). Biorąc pod uwagę wzmacniającą rolę, jaką odgrywają systemy informacyjne dla PS, wiele z tych organizacji koncentruje się wyłącznie na
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budowaniu i tworzeniu ekosystemu dla innowatorów, sponsorów, liderów oraz
innych zainteresowanych stron, starając się ich wszystkich objąć e-zarządzaniem,
w którym może być miejsce na innowacje społeczne i tworzenie wartości ekonomicznej i społecznej. Ponadto używanie systemów informacyjnych umożliwia
przedsiębiorcom społecznym wyszukiwanie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu szybkiego zwiększenia skali swoich działań, a wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań pozwala na dotarcie do większej liczby przyszłych beneficjentów i tworzenia dla nich wartości społecznej.

Modele biznesu przedsiębiorstw społecznych w świetle
badań własnych z uwzględnieniem możliwości stosowania
e-zarządzania
Zdaniem Wierzbińskiego (2015) model biznesu to opis architektury przedsiębiorstwa, której wdrożenie upraszcza możliwość osiągnięcia tych celów.
W skrócie można stwierdzić, że model biznesu odzwierciedla to, czym jest firma.
Korporacyjny model biznesu składa się z trzech elementów (Anderson 2020):
1) produktu/usługi oferowanej klientom (propozycja wartości), 2) sposobu organizacji firmy w celu dostarczenia tego produktu/usługi (model operacyjny) oraz
3) modelu przychodów w celu generowania zysku (mechanizm przechwytywania
wartości). Modele biznesu przedsiębiorstwa społecznego mają zasadniczo inny
punkt wyjścia aniżeli korporacyjne modele biznesu. Oznacza to, że przedsiębiorstwa społeczne mają czwarty element swojego modelu biznesu – „model wpływu społecznego”, który opisuje sposób generowania oddziaływania społecznego
i determinuje wszystkie decyzje biznesowe (Anderson 2020). Wielu ekspertów
zajmujących się modelami biznesu przedsiębiorstw społecznych, w tym Duczkowska-Piasecka, Poniatowska-Jaksch i Duczkowska-Małysz (2015), czy Sutter,
Bruton i Chen (2019), podkreślało, że wspomniane modele są osią myślenia strategicznego, budującą przyszłość tych przedsiębiorstw, dla których osiągnięcie zysku jest ważne w kontekście możliwości osiągnięcia celu społecznego.
Wyniki przedstawione poniżej dotyczące między innymi wpływu wykorzystywania e-zarządzania, a także posiadania przez PS silnego lidera, na efektywność
działania modelu biznesu PS stanowią część szerszych badań autorki, związanych
z modelem przedsiębiorstwa społecznego w Polsce (Kurleto 2016). W badaniach
ankietowych uzyskano dane od 718 podmiotów wybranych losowo z warstwowaniem (cała zbiorowość podmiotów ekonomii społecznej w Polsce liczy ponad
100 tysięcy organizacji), które zastosowano w celu poprawy reprezentatywności
próby (Kurleto 2016).
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Tabela 1. Porównanie wysokości efektywności mierzonej medianą przychodowości
PS spowodowanej e-zarządzaniem i posiadaniem silnego lidera, w świetle cytowanych badań autorki
Modele biznesu
przedsiębiorstw
społecznych (w nawiasie
% występowania)
w badaniach własnych
autorki (Kurleto 2016,
s. 226)

Model złożony i model
mieszany (16%)

43,1

64%

64%

9,1

Model gracza rynkowego
(6%)

70%

Model pośrednictwa
biznesowego (5%)

Model opatentowany,
w tym franczyzy (5%)
Model zatrudnienia
(14%)

Mediana
wskazująca
relację pomiędzy
modelem
biznesowym
a roczną strukturą
przychodów w zł
(Kurleto 2016,
s. 227)

61%

72%

Model operatora w sieci
filantropijnej (6%)

Procent
efektywności
uzyskanej
według opinii
respondentów
na skutek
posiadania
silnego lidera

63%

Model fundraisingowo*-przedsiębiorczy (26%)
Model wsparcia (22%)

50

Procent
efektywności
uzyskanej
według opinii
respondentów
dzięki
wykorzystaniu
elektronicznego
zarządzania

71%
70%

66%

63%

71%

73,6

68%

96,3

68%

52,0

69%

65%
61%

55,0

41,2
73,4

fundraising rozumiany w kontekście pozyskiwania funduszy na rzecz przedsiębiorstwa społecznego
*

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki porównania oceny modeli biznesu PS pokazują, że – w opinii respondentów – stopień efektywności uzyskanej dzięki wykorzystaniu elektronicznego
zarządzania jest minimalnie większy (1–2%) od stopnia efektywności uzyskanego na skutek posiadania silnego lidera. Wynik 63–72% odpowiedzi respondentów (w zależności od rodzaju modelu biznesu) wskazujących na pozytywną
relację między efektywnością modelu biznesu PS osiągniętą dzięki wykorzystaniu elektronicznego zarządzania jest bardzo zbliżony do wyniku 61–71% odpowiedzi respondentów (w zależności od rodzaju modelu biznesu) wskazujących
na pozytywną relację pomiędzy efektywnością modelu biznesu PS osiągniętą na
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skutek posiadania silnego lidera. Odpowiedzi te wskazują na podobne docenianie w opiniach ankietowanych obydwu badanych przyczyn efektowności modelu
biznesu PS. Największy procent ankietowanych wskazywał modele: fundraisingowo-przedsiębiorczy, operatora w sieci filantropijnej, gracza rynkowego oraz
pośrednictwa biznesowego – jako najbardziej „uzależnione” (ponad 70% pozytywnych odpowiedzi ankietowanych) od wpływu e-zarządzania i posiadania
„silnego lidera”. Przy braniu pod uwagę mediany, pokazującej relację pomiędzy
modelem biznesu a roczną strukturą przychodów w zł, otrzymano wyniki, które jako najefektywniejszy wskazują model gracza rynkowego (mediana 96,3 zł).
Analiza wykazała, że dla podmiotów PS każdy z badanych modeli biznesu może
być efektywny (efektywność wskazywana w odpowiedziach respondentów
61–72%) jeśli odpowiednio wykorzystuje e-zarządzanie lub jeśli posiada silnego lidera (oczywiście najlepiej jest wówczas, gdy obie determinanty występują
łącznie).
Badania wskazują na to, że sam fakt posiadania nowoczesnej technologii nie
jest wyznacznikiem najwyższej efektywności modelu biznesu PS. Niewątpliwie
liczy się dla tej efektywności modelu biznesu także wysokość przychodu rocznego, co w badaniu uwidoczniło się szczególnie w wynikach odnoszących się do
modelu gracza rynkowego. Z drugiej strony wpływ efektywności e-zarządzania
był duży w tych przedsiębiorstwach społecznych, które stosowały najczęściej występujący model biznesu PS, czyli model fundraisingowo-przedsiębiorczy. Skala
korzyści płynących z korzystania z e-zarządzania w praktyce niewątpliwie zależy
od stopnia zaawansowania stosowanej technologii. Wyniki badania wskazują na
istotną rolę e-zarządzania jako dźwigni zasobów PS w każdym z badanych modeli. Przedstawione wyniki badań potwierdzają dwie hipotezy – pierwszą twierdzącą, że dokonanie transformacji technologicznej i związana z tym efektywność
korzystania z e-zarządzania są pozytywnie skorelowane z efektywnością modelu
biznesu PS oraz drugą – wskazującą na to, że efektywność e-zarządzania w PS
zależy od posiadania „silnego lidera”. Według opinii wypowiadających się ankietowanych organizacji „silny lider” powinien poza wiedzą posiadać także zmysł
strategiczny.

Podsumowanie
Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych powoduje, że przedsiębiorstwa społeczne, aby utrzymać się na rynku, muszą efektywnie wykorzystywać
wszystkie możliwości transformacji technologicznej do swojej działalności określonej modelem biznesu. Dla efektywności działania PS ważne są zarówno silne
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przywództwo, jak i właściwe zarządzanie, które włącza transformacje technologiczne. PS powinny dążyć do innowacji przedsiębiorczych, budowania zdolności
organizacyjnych, adaptacji osiągnięć wiedzy wspierającej jak najskuteczniejsze
zarządzanie strategiczne prowadzące do osiągania maksymalnych wartości ekonomicznych i społecznych. E-zarządzanie to nie tylko wykorzystywanie cybernetycznych systemów do sporządzania bilansów i do przygotowania zaplanowanych
strategii biznesowych. Właściwie dobrany model biznesu PS wiąże się z dostępnością i odpowiednim dostosowaniem internetowego zasobu informacyjnego.
E-zarządzanie może być wykorzystane przede wszystkim jako bogate źródło
cennych informacji. E-zarządzanie ma niewątpliwie szczególny wpływ na modele
biznesu PS działające w zakresie globalnym, w tym między innymi na model operatora w sieci filantropijnej. Nie ulega wątpliwości, że e-zarządzanie jest najbardziej przydatne w marketingu PS. Dla wielu PS umiejętność korzystania z możliwości, jakie daje e-zarządzanie, staje się niezbędna do przetrwania na rynku.
Dzięki wykorzystaniu e-zarządzania przedsiębiorstwa społeczne mogą efektywniej tworzyć i promować swoje produkty i usługi, przeprowadzać badania marketingowe i analizy rynkowe, zdobywać partnerów i wspierających sojuszników,
dostarczać wartości dla interesariuszy i właściwie rozdzielać wypracowane zyski
dla beneficjentów. E-zarządzanie, jako źródło informacji, jest coraz częściej wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji i umożliwia dotarcie z ofertą do
większej liczby klientów oszczędzając przy tym czas i koszty. Kluczowe znaczenie
dla sukcesu PS ma również sposób e-zarządzania pracownikami przez kontakt
ułatwiony technikami digitalnymi oraz dążenie do budowania ich zaangażowania
dla osiągania celów i wartości wyznaczonych przez PS. Takie działania PS mogą
mieć fundamentalne znaczenie dla ich wydajności. Bardzo istotne jest silne i mądre przywództwo. Liderzy/menedżerowie PS muszą w swoich decyzjach oferować przejrzystość oraz doceniać wysiłek i wkład pracowników zapewniając im
wydajną i efektywną organizację pracy. Inwestowanie w nowoczesną technologię
menadżerowie PS powinni traktować jako strategię biznesową. Zostanie przedsiębiorcą społecznym wymaga niewątpliwie silnego przywództwa. Liderzy muszą umieć inspirować, kierować i rozwijać innych w celu prowadzenia skutecznej
przedsiębiorczości społecznej. Przeprowadzone badanie ankietowe potwierdziło
obie hipotezy podkreślające znaczenie transformacji technologicznej modelu biznesu PS zarówno dla podniesienia zwiększenia efektywności działań PS, jak i dla
uproszczenia i zwiększenia skuteczności działań „silnego lidera” omawianych organizacji.
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Certyfikacja jakości na polskim rynku turystycznym – krytyczna
ocena w kontekście e-turystyki
STRESZCZENIE

Przedmiotem opracowania jest analiza stosowanych systemów certyfikacji w gospodarce turystycznej. Głównym celem opracowania jest prezentacja stosowanych
rozwiązań certyfikacyjnych na polskim rynku turystycznym wraz z określeniem ich
przydatności w podnoszeniu poziomu jakości świadczonych usług. Celem komplementarnym jest próba identyfikacji uwzględniania nowoczesnych rozwiązań technologicznych (informacyjnych) związanych ze świadczeniem usług oraz obsługą klienta/
turysty w stosowanych kryteriach certyfikacyjnych. Przedstawiono podstawy teoretyczne zagadnień jakości w gospodarce turystycznej, odnosząc je do kwestii jakości
usług turystycznych oraz jakości obsługi konsumenta turystycznego. Przedstawiono
także zagadnienia dotyczące jakości oferty destynacji turystycznej. Zarysowano problematykę e-turystyki. Wskazano formy certyfikowania działalności gospodarczej
w turystyce oraz przedmiot certyfikacji. W konkluzji przedstawiono formy certyfikacji
o szczególnej przydatności, będące podstawą do ich szerszego wykorzystania.
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Quality certification on the polish tourist market – critical
assessment in the e-tourism context
S U M M A RY

The subject of the study is the analysis of certification systems used in the tourism
economy. Main purpose of the study is to present the certification solutions used
on the Polish tourist market, along with determining their usefulness in raising
the quality level of services rendered. The complementary goal is an attempt to
identify the inclusion of modern technological (information) solutions related to
the provision of services and customer / tourist service in the applicable certification
criteria. The theoretical foundations of quality issues in the tourist economy were
presented, referring to the quality of tourist services and the quality of tourist
consumer service. Issues regarding the quality of the tourist destination offer were
also presented. The issues of e-tourism were outlined. Forms of business certification
in tourism and the subject of certification were indicated. The conclusions present
forms of certification of particular suitability which are the basis for their wider use.
Keywords: quality, certification, tourist market, quality of tourist services, e-tourism
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Wprowadzenie

Jakość jest istotnym elementem rynkowym kształtującym strukturę ofertową na
rynku, stanowiąc instrument konkurencji. Oddziaływanie na poziom jakości ujmowany w sposób kompleksowy (holistyczny) jest istotnym obszarem działań
regulujących rynek w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu świadczeń
konsumentom oraz ich ochrony. Problematyka jakości jest silnie wpisana w procesy zachodzące na rynku turystycznym obejmując aktywność podmiotów:

–– administracji publicznej, bezpośrednio regulujących ten rynek (np. resort
właściwy ds. turystyki),
–– administracji samorządowej, wspomagającej działania administracji publicznej i w praktyce realizującej zadania z zakresu oddziaływania na jakość w turystyce,
–– wspomagających działalność podmiotów regulacyjnych, a zwłaszcza organizacji pozarządowych, formalnie działających jak samorząd gospodarczy,
realizujących swoje działania w ściśle określonym segmencie rynku turystycznego (np. hotelarstwie, organizacji i pośrednictwie sprzedaży usług
turystycznych, pilotażu i przewodnictwie turystycznym),
–– bezpośrednio świadczących usługi turystyczne, traktujących jakość jako
element oferty oraz instrument kształtowania swojej przewagi konkurencyjnej.

Przedmiotem opracowania jest analiza stosowanych systemów certyfikacji w gospodarce turystycznej. Certyfikacja, mimo iż bezpośrednio dotyczy aspektów
jakościowych, powinna być traktowana w szerszym zakresie – nie tylko jako
świadectwo zgodności lub dokument potwierdzający spełnianie określonych
wymagań, generalnie związanych z parametrami. Przegląd stosowanych na polskim rynku turystycznym rozwiązań traktuje certyfikację jako potwierdzenie
pewnego stanu, często spełnianego na minimalnym poziomie, który uznaje się za
właściwy z punktu widzenia przyjętych kryteriów. Używanie pojęcia certyfikacji
w gospodarce turystycznej jest wykorzystywane, podobnie jak i w wielu innych
obszarach życia społeczno-gospodarczego, do określenia pewnej sytuacji związanej z aspektami: udziału (np. w konkursie), przynależności (np. do organizacji),
wykorzystania pewnych zasad dla realizacji zadań, itp. Praktyka rynku turystycznego, wynikająca zarówno z przesłanek prawnych, jak i podyktowana działalnością podmiotów polityki turystycznej, podmiotów samorządu gospodarczego, czy
jednostek samorządu terytorialnego, wykształciła dodatkowe sposoby określeń
działalności o charakterze certyfikacyjnym, obejmującym głównie: aspekty klasy-
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fikacyjne i kategoryzacyjne, rekomendacje, a dodatkowo organizację konkursów,
umożliwiających uzyskanie certyfikatów.
Głównym celem opracowania jest prezentacja rozwiązań certyfikacyjnych stosowanych na polskim rynku turystycznym, wraz z określeniem ich przydatności
w podnoszeniu poziomu jakości świadczonych usług. Wskazane zostaną formy
certyfikowania działalności gospodarczej w turystyce oraz przedmiot certyfikacji.
Celem komplementarnym jest próba identyfikacji uwzględniania nowoczesnych
rozwiązań technologicznych (informacyjnych) związanych ze świadczeniem
usług oraz obsługą klienta/turysty w stosowanych kryteriach certyfikacyjnych.
W konkluzji zostaną wskazane formy certyfikacji o szczególnej przydatności, będące podstawą do ich szerszego wykorzystania.
Jedną z kluczowych trudności stojących u podstaw podejmowanej analizy
jest znaczące rozdrobnienie aktywności podmiotów branży turystycznej zorganizowanych w samorządzie gospodarczym. Problem ten w szczególności dotyczy
hotelarstwa i biur podróży. Stosowane tam rozwiązania certyfikacyjne generalnie dotyczą członków danej organizacji branżowej. Trudno jest kształtować kompleksowy system certyfikacyjny, gdy przedsiębiorcy są zrzeszeni w różnych organizacjach samorządu gospodarczego. Samorządy te prowadzą ocenę działalności
swoich członków na podstawie zróżnicowanych zasad, co w efekcie prowadzi do
braku możliwości porównywania stanów będących przedmiotem oceny podczas
certyfikacji. Dla potrzeb przeprowadzonych analiz można posiłkować się hipotezą, że tylko kompleksowa certyfikacja działalności podmiotów lub ich usług w danej branży, może stanowić podstawę do oceny jakościowej. Podejmowanie certyfikacji w sposób wybiórczy, ograniczający się do wybranej grupy podmiotów, nie
stanowi możliwości dokonania pełnej i obiektywnej oceny. Nie jest zatem w pełni
wiarygodną informacją rynkową zarówno dla konsumenta, jak i podmiotów regulujących rynek. Brak konsolidacji poszczególnych branż turystycznych (głównie
hotelarstwa, biur podróży, przewodnictwa turystycznego i pilotażu) i samodzielna certyfikacja wyłącznie swoich członków, powoduje ograniczoną wartość informacyjną stosowanych systemów.
Dodatkowym problemem certyfikacji w gospodarce turystycznej jest jej
przedmiot. Aby certyfikacja mogła bezpośrednio oddziaływać na poziom jakości i stan zaspokojenia potrzeb konsumentów, powinna dotyczyć produktów
turystycznych, w tym usług turystycznych. Z przeglądu stosowanych narzędzi
certyfikacyjnych wynika, że certyfikacja obejmuje głównie obiekty i podmioty
gospodarcze, rzadziej – kompleksowo traktowane produkty turystyczne (atrakcje, wydarzenia), a marginalnie – świadczenia skierowane bezpośrednio na konsumenta. Stąd można stwierdzić, że odziaływanie na jakość w gospodarce tury-
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stycznej, w odniesieniu do końcowego przedmiotu wymiany rynkowej, jakim jest
produkt/usługa turystyczna, jest wyłącznie pośrednie. A celem działań certyfikujących są względy wizerunkowe i/lub promocyjne zarówno dla podmiotów przeprowadzających certyfikację, jak i – zwłaszcza – dla certyfikowanego.

Wstęp do zagadnień jakości w gospodarce turystycznej
Pojęcie jakości posiada złożony charakter oraz różnorodną interpretację, która
może być postrzegana w wielu wymiarach (Karaszewski 2005). Na podstawie literatury z zakresu ekonomiki jakości i zarządzania jakością wskazać można na
dwie grupy pojęcia jakości, tj. w znaczeniach:
–– ogólnym (atrybutowym) – jako zbiór cech (Mitra 2008),
–– bardziej ścisłym (funkcjonalnym) – jako stopień, w jakim dany produkt spełnia swoje funkcje i zaspokaja potrzeby (Stoma 2012; Oyrzanowski 1993).

Jakość jest kategorią interdyscyplinarną rozważaną przez wiele dyscyplin naukowych, a pojęcie jakości stosowane jest nie tylko w nauce, ale także w życiu
codziennym. W ujęciu ekonomicznym (Karaszewski 2001) jakość rozpatrywana
jest jako jedna z kategorii ekonomicznych i analizowana wraz z innymi kategoriami, takimi jak wartość użytkowa i użyteczność. Kategorie te stanowią punkt
wyjścia dla określenia pojęcia jakości i wyrażają stopień zaspokojenia potrzeby
przez określony produkt w sposób obiektywny lub subiektywny.
Mając na względzie problematykę jakości w gospodarce turystycznej należy
wziąć pod uwagę jej interpretację zarówno odniesioną do dóbr materialnych,
gdyż stanowią one istotny element produktu turystycznego obszaru, jak i w zakresie usług, ponieważ dotyczą efektów działalności przedsiębiorców turystycznych. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że problematyka jakości usług jest
bardziej skomplikowana niż jakości dóbr materialnych. Zasadniczą różnicą jest
to, iż w przypadku usług konsument zazwyczaj czynnie uczestniczy w procesie
ich powstawania, a jego odczucia kształtowane są nie tylko przez efekt finalny,
ale także przez formę obsługi na poszczególnych etapach. Jakość na rynku turystycznym jest traktowana jako element jakości życia (Skrzypek 2001) w trakcie
czasowego pobytu turystów poza miejscem zamieszkania. Jest to zatem spełnianie – za ustaloną i przyjętą cenę – wszystkich zgodnych z prawem żądań i oczekiwań klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań bezpieczeństwa,
higieny i dostępności usług turystycznych oraz harmonii środowiska ludzkiego
i przyrodniczego (Kachniewska 2002).
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Problematyka jakości na rynku turystycznym, obejmuje następujące ujęcia:

1) jakość usługi turystycznej – przez ocenę parametrów jakie spełnia określona usługa, kształtująca potrzeby konsumentów usług turystycznych,
2) jakość produktu turystycznego obszaru – polegająca na kompleksowej
ocenie elementów składowych tego produktu, w kontekście zaspokojenia
potrzeb turystycznych turystów przyjeżdżających do destynacji turystycznej (Panasiuk 2013),
3) jakość obsługi konsumenta turystycznego (Panasiuk, Dobska i Urban
2016), tj.:
–– klienta przez przedsiębiorstwo turystyczne, za pośrednictwem oceny
stanu kontaktów przedsiębiorstwa turystycznego z usługobiorcami,
a przede wszystkim personelu obsługującego nabywców (Batko 2011),
–– turysty w destynacji turystycznej, na podstawie oceny poziomu systemu obsługi ruchu turystycznego w obszarze turystycznym.
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Wymienione ujęcia związane z kategorią jakości na rynku turystycznym wiążą się
z wykorzystaniem odpowiednich mierników zwanych postulatami jakościowymi.
Kryteria oceny jakości usług turystycznych zdeterminowane są cechami usług,
które ze względu na ich niematerialność i cechy pochodne, utrudniają poddanie
ich wstępnej próbie (Pluta-Olearnik 2003) i demonstracji. Do podstawowych sposobów pomiaru jakości usług zalicza się:
––
––
––
––
––

pomiar czasu wykonania usługi,
pomiar czasu realizacji procesów,
pomiar czasu oczekiwania na usługę,
rejestrowanie liczby reklamacji,
obserwacja tendencji zamian wskaźników ekonomicznych (Kong i Mayo
1993; Tkaczyk 1995).

Kolejnym aspektem oceny jakości na rynku turystycznym jest jakość obszarowego
produktu turystycznego. Najbardziej rozpowszechnioną metodą, wykorzystywaną w badaniach nad poziomem rozwoju turystycznego obszaru, jest atrakcyjność
turystyczna obszaru, której efektem zastosowania jest prezentacja syntetycznego miernika podaży turystycznej. Atrakcyjność turystyczna jest definiowana jako
suma subiektywnych i obiektywnych ocen poszczególnych elementów podaży
turystycznej, mieszczących się w granicach wyznaczonych przez określony poziom cen i dochodów (Wodejko 1998). Miernik stanowi wypadkową elementów
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podaży turystycznej, a szczegółowa struktura elementów – uwzględnianych w jej
pomiarze – odwołuje się do cech, które można ocenić w aspekcie jakościowym. Na
strukturę miernika składa się pomiar następujących elementów:

–– liczba i ranga walorów turystycznych (przyrodniczych i kulturowych),
–– liczba i kategoria elementów zagospodarowania turystycznego, wraz ze
zdolnością obsługową urządzeń turystycznych (Lijewski, Mikułowski
i Wyrzykowski 2008), tj. bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, bazy
uzupełniającej (Page 1995),
–– stan dostępności transportowej za pośrednictwem poszczególnych gałęzi
transportu turystycznego (Panasiuk 2009),
–– stan środowiska naturalnego oraz rezultatów działań z zakresu jego
ochrony (Gołembski 1999; Milewski 2005).

Jakość obsługi konsumentów turystycznych jest istotnym czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwa i destynacje turystyczne na rynku konkurencyjnym
(Panasiuk 2015), więc powinna być postrzegana jako połączenie jakości (standardu) bazy i urządzeń, na podstawie których świadczone są usługi, oraz jakości
wykonania, która jest stopniem zgodności usługi z ustalonymi zasadami, normami i przepisami określającymi warunki, w jakich są lub powinny być organizowane i świadczone usługi. Całość działań z zakresu poziomu obsługi klientów oraz
standardu dostarczanych turystom usług sprowadza się do wykorzystania następujących sposobów oceny jakości obsługi konsumenta turystycznego (Panasiuk
2007):
––
––
––
––
––
––

system obsługi,
kultura obsługi,
czas obsługi,
kompleksowość obsługi,
kwalifikacje i uprzejmość personelu,
gwarancja.

Problematyka jakości obsługi ruchu turystycznego powinna by analizowana także w wymiarze przestrzennym, tzn. w destynacji turystycznej. Wyznaczenie mierników w tym zakresie nie jest zadaniem łatwym zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Generalnie można stwierdzić, że suma ocen związanych
z jakością obsługi ruchu turystycznego, oferowana przez usługodawców wraz
z ofertą wynikającą z działań samorządu terytorialnego, decyduje o komplekso-
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wej jakości obsługi w miejscu recepcji turystycznej (w mieście, regionie). Ocena
systemu jakości obsługi powinna obejmować infrastrukturę lokalną, oznakowanie turystyczne, informację turystyczną, system współpracy podmiotów współtworzących lokalny i/lub regionalny rynek turystyczny. Ocena działalności jednostek publicznych (głównie samorządowych) zajmujących się udostępnianiem
oferty turystycznej i obsługą konsumentów turystycznych powinna polegać na
analogicznych kryteriach i miernikach, jakie stosowane są w przypadku oceny
jakości obsługi przez przedsiębiorstwa turystyczne.
Podsumowując należy podkreślić względność i subiektywność stosowanych
metod, kryteriów i mierników jakości obsługi konsumenta turystycznego. Problem
ten wynika z rosnącej indywidualizacji procesów obsługi konsumentów na rynku
turystycznym oraz wiąże się z postępującym współcześnie rozwojem doświadczeń
rynkowych konsumentów, które stanowią podstawę do porównywania ofert będących przedmiotem wyboru podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym.

Elementarne zagadnienia e-turystyki
62

Dynamicznie rozwijające się technologie informacyjne stanowią jeden z najistotniejszych elementów decydujących o procesach związanych z rozwojem współczesnego rynku. Wykorzystanie – zwłaszcza Internetu – do działalności przedsiębiorstw i instytucji prowadzi do ekspansji rozwoju i ułatwia wchodzenie na
rynek globalny. Pozwala także docierać podmiotom strony podażowej rynku
do nowych konsumentów, a konsumentom umożliwia nabywanie oferty z często geograficznie bardzo odległych miejsc. Funkcjonowanie rynku opartego na
technologiach informacyjnych jest wyznacznikiem nowoczesności, tworzącej
nowe relacje i więzi między uczestnikami rynku turystycznego znajdującymi się
po obu jego stronach, którzy zawierają transakcję na poziomie rynku lokalnego,
regionalnego, krajowego i globalnego. Procesy szerokiego wykorzystania technologii informacyjnych doprowadziły do powstania społeczeństwa informacyjnego (Goban-Klas i Sienkiewicz 1999; Goban-Klas 2007). Ze centralny element
społeczeństwa informacyjnego należy uznać gospodarkę opartą na wiedzy, której
główną cechą jest oparcie na ciągłym procesie innowacji oraz konkurencyjności
podmiotów. Społeczeństwo staje się informacyjnym, kiedy stopień komplikacji
rozwoju społeczno-ekonomicznego zmusza do użycia narzędzi, bez których nie
jest możliwe zgromadzenie, przetworzenie i zużytkowanie pełnej informacji rynkowej oraz zapanowanie nad szumem informacyjnym jedynie za pomocą tradycyjnych nośników i narzędzi komunikacji (Dąbrowska, Janoś-Kresło i Wódkowski
2009). Technologie informacyjne są podstawową przyczyną zmian zachodzących
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w gospodarce. Ma to fundamentalne znaczenie w modyfikacji działalności gospodarczej. Implementacja nowych technologii do gospodarki w znacznym stopniu
przekształciła dotychczasowe (tradycyjne) rynki i doprowadziła do powstania
zupełnie nowych (Pawlicz 2012).
Podmioty rynku turystycznego w szerokim zakresie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne. Związki między rynkiem turystycznym a technologiami informacyjnymi powszechnie nazywane są jako e-turystyka (Panasiuk
2019). D. Buhalis (2003) interpretuje e-turystykę jako odzwierciedlenie ucyfrowienia wszelkich procesów na gospodarce turystycznej. Na poziomie taktycznym
obejmuje e-commerce, który stosuje technologie informacyjne w celu maksymalizacji efektywności organizacji, a na poziomie strategicznym rewolucjonizuje cały
łańcuch wartości oraz strategiczne kontakty ze wszystkimi partnerami. Takie ujęcie podkreśla kwestie udziału wszystkich podmiotów rynku turystycznego, gdyż
wskazuje także na aspekty współpracy między uczestnikami rynku. Technologie
informacyjne są także istotnym elementem funkcjonowania współczesnego rynku turystycznego, w którym wykorzystywane są:

1) centralne systemy rezerwacyjne (z j. ang. Central Reservation System – CRS),
2) globalne systemy dystrybucji (z j. ang. Global Distribution System – GDS),
3) Internet, obejmujący systemy z dostępem dla klientów, funkcjonujące jako:
–– uniwersalne (wspólne) – w których dostępne są oferty wielu usługodawców,
–– samodzielne – eksploatowane z reguły przez potentatów sieci hotelowych,
–– media społecznościowe i technologie mobilne – umożliwiające tworzenie i interaktywną wymianę treści między użytkownikami reprezentującymi obie strony rynku (Kachniewska 2015; Marczak 2015).

Z punktu widzenia świadczenia usług oraz systemu obsługi klienta, główną funkcją technologii informacyjnych na rynku turystycznym jest dokonywanie rezerwacji usług (miejsc w środkach transportowych, pokoi hotelowych, pakietów turystycznych) oraz realizacja transakcji sprzedaży, łącznie z dokonaniem zapłaty.
Zapłata dokonywana jest przez klienta także drogą elektroniczną, i może to być
pełna płatność jednorazowa (głównie przy usługach przewozowych), ewentualnie – dla usług rezerwowanych z dużym wyprzedzeniem – przedpłata zaliczkowa
(pakiety turystyczne) lub także preautoryzacja płatności, będąca gwarancją rezerwacji, bez obciążania konta klienta, ale w przypadku rezygnacji ze świadczenia – jak np. w odniesieniu do usług hotelowych o cenie preferencyjnej – obciążająca klienta płatnością za pierwszy nocleg.
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Poza rezerwacją i sprzedażą usług, technologie informacyjne, a zwłaszcza internetowe, w tym media społecznościowe, umożliwiają realizację funkcji promocyjnych i informacyjnych o ofercie i warunkach jej sprzedaży.
Technologie informacyjne wykorzystywane są także przez destynacje turystyczne oraz te podmioty, które na obszarach turystycznych udostępniają atrakcje turystyczne i świadczą usługi informacji turystycznej. Destynacje turystyczne
opierają swoją działalność na podmiotach publicznych takich jak jednostki samorządu terytorialnego. Usługi informacji turystycznej są domeną świadczeń
publicznych finansowanych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego
przy współudziale regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, jak i przez
narodową organizację turystyczną funkcjonującą na szczeblu krajowym. Część
atrakcji turystycznych działa na zasadach publicznych (np. muzea, parki narodowe), a część w formie przedsiębiorstw (np. parki rozrywki). Wymienione podmioty rynku turystycznego, funkcjonujące w obszarach turystycznych, wykorzystują przede wszystkim Internet.
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Certyfikacja jako narzędzie oddziaływania na jakość
na rynku turystycznym
Oddziaływanie na poziom: jakości usług turystycznych, produktu turystycznego
obszaru oraz jakości obsługi konsumentów turystycznych może odbywać się za
pośrednictwem narzędzi certyfikacyjnych. Certyfikacja działalności podmiotów
rynkowych stanowi świadectwo zgodności, potwierdzające spełnianie określonych
wymagań, generalnie związanych z parametrami jakościowymi. Certyfikację należy
traktować jako potwierdzenie pewnego stanu, często spełnianego na minimalnym
poziomie, który uznaje się za właściwy z punktu widzenia przyjętych kryteriów
(Krojenka 2016). Używanie pojęcia certyfikacji na rynku turystycznym jest wykorzystywane, podobnie jak i w wielu innych obszarach życia społeczno-gospodarczego, właśnie do określenia pewnej sytuacji związanej z aspektami: udziału (np.
w konkursie), przynależności (np. do organizacji), wykorzystania pewnych zasad
dla realizacji zadań, itp. Praktyka rynku turystycznego, wynikająca zarówno z przesłanek prawnych, jak i podyktowana działalnością podmiotów polityki turystycznej,
podmiotów samorządu gospodarczego, czy jednostek samorządu terytorialnego,
wykształciła dodatkowe sposoby określeń działalności o charakterze certyfikacyjnym, obejmujące głównie: aspekty klasyfikacyjne i kategoryzacyjne, rekomendację,
a dodatkowo organizację konkursów, w efekcie których można uzyskać certyfikat.
Różnorodne systemy i formy certyfikacji stają się elementem współczesnego zarządzania jakością w gospodarce turystycznej (Walas i Celuch 2014).
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Aby certyfikacja mogła bezpośrednio oddziaływać na poziom jakości i stan zaspokojenia potrzeb konsumentów, powinna dotyczyć ofert turystycznych, w tym usług
turystycznych. Z przeglądu wykorzystywanych narzędzi certyfikacyjnych wynika, że
certyfikacja obejmuje głównie obiekty i podmioty gospodarcze, rzadziej kompleksowo traktowane produkty turystyczne (atrakcje, wydarzenia), a marginalnie świadczenia skierowane bezpośrednio na konsumenta. Stąd można stwierdzić, że odziaływanie na jakość w turystyce, w odniesieniu do końcowego przedmiotu wymiany
rynkowej, jakim jest usługa turystyczna, jest wyłącznie pośrednie. Celem działań
certyfikujących są natomiast względy wizerunkowe i/lub promocyjne zarówno dla
podmiotów przeprowadzającego certyfikację, jak i – zwłaszcza – certyfikowanego.
Do stosowanych narzędzi o charakterze certyfikacyjnym w zakresie usług turystycznych zalicza się (Panasiuk 2019):
1) klasyfikację i kategoryzację bazy noclegowej, będącą powszechnie obowiązującym instrumentem prawnym wskazującym jakie warunki musi
spełnić obiekt, aby uznać go za hotel, motel, pensjonat, itd.; dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich określone są szczegółowo wymagania dla spełniania kryteriów kategoryzacyjnych, ujęte głównie w systemie
gwiazdkowym,
2) kategoryzację bazy agroturystycznej, mającą charakter fakultatywny dla
gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach agroturystycznych, polegającą na oznaczeniu określoną liczbą symboli spełnianego standardu,
3) urzędową regulację zawodów, opartą o formalne wymogi jakie powinien
spełnić kandydat do wykonywania zawodu, aby mógł świadczyć usługi turystyczne; aktualnie ograniczona w Polsce do wykonywania zawodu przewodnika górskiego,
4) certyfikację kompetencji zawodowych przez izby gospodarcze, będącą formułą uznawania kwalifikacji zawodowych na poziomie korporacji zawodowych, potwierdzających jakość wykonywanych świadczeń przez osoby
rozpoczynające pracę w określonym zawodzie (pilot wycieczek, przewodnik turystyczny),
5) rekomendację obiektów hotelarskich, będącą instrumentem stosowanym
przez samorząd gospodarczy np. hotelarstwa, polegający na polecaniu
przez izbę hotelarstwa i jej członków usług hotelarskich świadczonych
przez obiekty spełniające odpowiednio wysoki poziom jakości,
6) certyfikację członkostwa w branżowych izbach turystycznych, polegającą
na potwierdzeniu, że biuro podróży będące członkiem izby gospodarczej
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realizuje swoją działalność rzetelnie, a usługi świadczone są na satysfakcjonującym poziomie jakościowym,
7) kodeksy dobrych praktyk, określające zakres współpracy między podmiotami rynku turystycznego oraz klientami na podstawie kryteriów jakościowych,
8) konkursy jakości, organizowane przez organizacje samorządu gospodarczego, obejmujące głównie rynek hotelarski i gastronomiczny,
9) stosowanie norm jakości:
–– ISO zarządzania jakością serii 9000, systemów zarządzania środowiskowego ISO serii 14000 oraz ISO 26000 dotyczące społecznej odpowiedzialności na rynku turystycznym,
–– normy HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) systemowe procedury stosowane w gastronomii, mające za zadanie ograniczyć
zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności z punktu widzenia
jej jakości dla zdrowia oraz ustalenia działań korygujących; stosowanie
tych norm jest powszechne i obejmuje placówki zbiorowego żywienia,
a także gastronomię hotelową.

W odniesieniu do kadr turystycznych można ponadto wskazać na następujące narzędzia o charakterze certyfikacyjnym:
–– urzędowe potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
–– licencjonowanie zawodu animatora czasu wolnego przez instytucje szkolące, wskazujące na umiejętności i predyspozycje zawodowe,
–– kodeksy etyczne zawodów turystycznych (globalne, krajowe, branżowe –
np. w hotelarstwie),
–– sektorową ramę kwalifikacji dla turystyki.

Ponadto przedsiębiorstwa turystyczne mogą uzyskiwać certyfikaty dotyczące stosowania się do reguł zarządzania proekologicznego, np. EcoLabel i Green
Key – udzielany obiektom hotelarskim i kwaterom agroturystycznym oraz Green
Globe – udzielany międzynarodowym sieciom hotelarskim oraz centrom konferencyjnym, a także w zakresie standardów usługowych jak certyfikat Travellife –
przyznawany hotelom i biurom podróży.
Do narzędzi wprowadzających certyfikację do funkcjonowania destynacji turystycznych można zaliczyć:

Certyfikacja jakości na polskim rynku turystycznym – krytyczna ocena...

–– certyfikację produktów turystycznych na podstawie konkursów narodowej organizacji turystycznej; certyfikat jest potwierdzeniem rozpoznawalności danego obszarowego produktu turystycznego oraz jest elementem
kształtowania wizerunku i promocji turystycznej obszaru,
–– certyfikację placówek informacji turystycznych, która jest narzędziem
przydatnym dla określenia rangi placówek na lokalnym i regionalnym
rynku turystycznym, na podstawie lokalizacji placówki i realizowanych
potrzeb rynkowych; wskazane są niezbędne rozwiązania organizacyjne,
technologiczne i zakres świadczeń przez wyodrębnienie kategorii placówek it oznaczonych gwiazdkami,
–– znakowanie szlaków turystycznych, będące szczególnym instrumentem,
który umożliwia ujednolicanie zasad wytyczania i znakowania szlaków,
dając podstawę potencjalnej przejrzystości poruszania się po szlakach dla
turystów w skali ogólnokrajowej,
–– certyfikację kąpielisk morskich i marin spełniających wysokie standardy
jakości wody i bezpieczeństwa (np. Błękitna Flaga),
–– certyfikację regionów nadmorskich, miast wdrażających turystykę przyjazną środowisku (np. QualityCoast).

Na krajowym rynku turystycznym wymienić należy dodatkowo:

–– certyfikację wybranych elementów związanych z funkcjonowaniem hoteli,
np. certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa, certyfikaty w zakresie obsługi
klienta (gościa hotelowego), które są wydawane przez różne organizacje
branżowe,
–– możliwość uzyskania certyfikatu sanitarnego, który jest wprowadzany od
2020 r. w okresie pandemii COVID-19 i ma być udzielany obiektom hotelarskim i gastronomicznym stosującym się do zasad organizacji pobytu
gości oraz serwowania posiłków,
–– certyfikację i akredytację agentów turystycznych, które są udzielane przez
organizatorów turystycznych oraz przewoźników pasażerskich,
–– aspekty certyfikowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
w przedsiębiorstwach turystycznych, wydawane przez instytucje zajmujące się CSR,
–– certyfikację działalności obiektów wellness & spa zlokalizowanych
w obiektach noclegowych turystyki.
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W celu bezpośredniego wpływu na poziom jakości w turystyce, w tym szczególnie w usługach turystycznych, należy wpływać bezpośrednio na parametry usług,
takie jak niezawodność, bezpieczeństwo, szybkość, itp., prowadzące w efekcie do
zaspokojenia potrzeb konsumenta oraz na osiąganie określonego poziomu satysfakcji. Certyfikacja jednak nie obejmuje pomiaru tych parametrów – niemniej
mało prawdopodobne jest, aby konsument odczuwał szczególną satysfakcję
z konsumowanych usług świadczonych przez podmiot posiadający certyfikaty,
nie zwracając uwagi na rzeczywisty poziom świadczeń usługowych.
Mimo szerokiego wykorzystania technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa turystyczne i destynacje turystyczne w świadczeniu usług oraz w obsłudze klienta/turysty, żaden ze sklasyfikowanych sposobów certyfikacji nie
uwzględnia tego aspektu. Pogłębia to dysfunkcję certyfikacji, gdyż technologie
informacyjne umożliwiają nawiązanie kontaktu klienta z podmiotem świadczącym usługi turystyczne, rezerwację, zapłatę oraz usprawniają korzystanie z usług
turystycznych, a także ułatwiają pobyt w destynacji turystycznej. Podobnie jak
samo świadczenie nie stanowi przedmiotu certyfikacji, to także współcześnie
stosowane powszechnie narzędzia informacyjne nie stanowią kryterium branego pod uwagę przez instytucje certyfikujące działalność podmiotów gospodarki
turystycznej.

Podsumowanie
W obszarze zagadnień jakości w gospodarce turystycznej brak jest usystematyzowanej polityki kompetentnych organów regulujących ten rynek. Wynika to m.in.
z ograniczonego zainteresowania organów rządowych – mimo artykułowania
ich w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej – i braku promocji dobrych
praktyk w tym zakresie. Podkreślenia wymaga fakt, że zaprezentowane narzędzia
certyfikacyjne odnoszą się głównie do bazy turystycznej oraz podmiotów gospodarczych, a tylko w ograniczonym zakresie do usług i osób wykonujących zawody
turystyczne. Spełnienie określonych norm standaryzacyjnych nie oznacza jednoznacznie osiągania wysokiego poziomu jakości usług. Należy także rozgraniczyć
wysoki poziom jakości usług w hotelu 1* od usług świadczonych w hotelu 5*.
Ocena ta z reguły wynika z subiektywnego odbioru jakości przez klienta i jest
podyktowana relacją cena–jakość.
Stosowane rozwiązania certyfikacyjne często tylko w pośredni sposób decydują o poziomie jakości usług turystycznych. Kwestię tą należy jednak potraktować
jako naturalną i nieuniknioną konsekwencję specyficznych cech usług turystycznych, które z powodu braku charakteru materialnego są trudne w standaryzacji.
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Za najistotniejsze narzędzia certyfikacyjne uznać należy te, które mają charakter obligatoryjny i stosowane są przez instytucje publiczne na najwyższym
poziomie zarządzania gospodarką turystyczną, tj. przede wszystkim:
–– kategoryzacja bazy hotelarskiej,
–– regulacja zawodu przewodnika górskiego.

Wysoką rangę należy także przyznać rozwiązaniom certyfikacyjnym stosowanym
przez Polską Organizację Turystyczną, tj.:
–– kategoryzacja placówek informacji turystycznej,
–– konkurs na certyfikowane produkty turystyczne.

Spośród narzędzi certyfikacyjnych, wykorzystywanych przez samorząd gospodarczy, na szczególną uwagę zasługuje kategoryzacja agroturystycznej bazy
noclegowej PFTW „Gospodarstwa Gościnne”, jako narzędzia otwartego także dla
gospodarstw niezrzeszonych. Ponadto wyżej wspomniana Federacja „GG” zrzesza regionalne i lokalne stowarzyszenia agroturystyczne i reprezentuje znaczącą część tego rynku. Pozytywną ocenę, wraz ze wskazaniem zainteresowania
się tym rozwiązaniem, powinno również uzyskać certyfikowanie kompetencji
zawodowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych przez podmioty
samorządu gospodarczego. Certyfikacje pozostałych organizacji samorządu gospodarczego, głównie hotelarzy i biur podróży, ograniczają się wyłącznie do działalności członków tych organizacji. Warunkiem wykorzystania tych rozwiązań
byłaby konsolidacja branży i konstrukcja narzędzi certyfikacyjnych właściwych
dla wszystkich podmiotów danej branży turystycznej. Rozproszenie i rozdrobnienie działalności w tym zakresie powoduje ograniczoną obiektywność certyfikacji.
Istotną dysfunkcją systemów certyfikacyjnych funkcjonujących na rynku turystycznym – we wszystkich wskazanych w treści opracowania formach certyfikacji i składowych gospodarki turystycznej – jest brak uwzględnienia elementów
związanych z technologiami informacyjnymi. Technologie informacyjne stanowią
ważny, a niekiedy podstawowy kanał dystrybucji i nawiązywania relacji z klientem. Tym samym oddziałują na podstawowe parametry jakości usługi i jakości
obsługi klienta. Kwestie funkcjonowania systemu rezerwacyjnego, informacji –
i ich rzetelności – na stronach internetowych podmiotów gospodarki turystycznej
(przedsiębiorstw i destynacji), dostępności informacji, skuteczności działania,
a także dostęp do sieci w obiektach hotelowych, czy środkach transportu stają się
współcześnie minimalnymi wymaganiami klienta, który decyduje się na wybór
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określonego usługodawcy. Należy zatem oczekiwać, że zarówno instytucje publiczne (międzynarodowe i krajowe), podmioty samorządu gospodarczego, jak
i pozostałe instytucje certyfikujące, włączą do kryteriów certyfikacyjnych aspekty oceny stanu i sposobu wykorzystania technologii informacyjnych w oddziaływaniu na poziom jakości usług turystycznych oraz jakości obsługi klienta/turysty.
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Zmiany wykorzystania mediów społecznościowych
w przedsiębiorstwach turystycznych
STRESZCZENIE

Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w działalności podmiotów turystycznych. Ich zróżnicowane funkcjonalności powodują, że potencjalnie
mogą wspierać bardzo wiele obszarów i działań biznesowych – od prostych akcji marketingowych po zaawansowane procesy innowacyjne oparte na Big Data.
Prezentowany tekst ma na celu określenie w jakim stopniu ten potencjał jest
rzeczywiście wykorzystywany przez przedsiębiorstwa turystyczne oraz jaki jest
kierunek zmian w tym zakresie zarówno jeśli chodzi o stronę narzędziową, jak
i teleologiczną. Podstawę części empirycznej prezentowanego opracowania stanowiły dane z raportów GUS za lata 2013 i 2019, dotyczące wybranych subsektorów rynku turystycznego.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, przedsiębiorstwa turystyczne, e-marketing,
rekrutacja, wizerunek marki, e-przedsiębiorca, zarządzanie kryzysowe
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Changes in utilization of social media by tourism enterprises
S U M M A RY

Social media plays an increasing role in functioning of tourism companies. Their
diverse functionalities represent a huge supportive potential for various business
areas – from simple marketing actions to advanced data driven innovation
processes based on Big Data. The aim of the presented text is to verify how this
potential is actually utilized by tourism enterprises and what is the direction
of the changes in this field – both from the instrumental as well as teleological
side of this process. The empirical part of this text is based on the reports of
the Central Statistical Office published in 2013 and 2019, regarding the chosen
tourism subsectors in Poland.
Keywords: social media, tourism enterprises, e-marketing, recruitment, brand
image, e-entrepreneur, crisis management
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Wprowadzenie

Na chwilę obecną jedno jest pewne: media społecznościowe (dalej: MS) nie są tylko
chwilową modą czy krótkotrwałym trendem o znikomym znaczeniu. Każdy kolejny
rok pokazuje, że ich wpływ na liczne obszary aktywności ludzkiej, w tym na działalność biznesową, wciąż rośnie i nic nie wskazuje na możliwą zmianę tego trendu.
Według jednej z najpopularniejszych definicji media społecznościowe stanowią zbiór aplikacji internetowych, opartych na założeniach Web 2.0, dzięki którym możliwe jest tworzenie i wymiana treści przez ich użytkowników (Kaplan
i Haenlein 2010). Początkowo użytkownikami MS były głównie osoby prywatne,
a tworzone przez nich treści – darmowe. Jednak od wielu lat można obserwować
zjawisko komercjalizacji zastosowań MS (OECD 2007), co przekłada się na wzrost
ilości treści tworzonych przez profesjonalistów – marketerów, e-przedsiębiorców
i inne podmioty, które zdecydowały się działać w przestrzeni cyfrowej. Rośnie
także częstotliwość i złożoność zastosowań MS w działalności biznesowej, które wspierają m.in. zarządzanie informacją (w tym pozyskiwanie, przetwarzanie
i współdzielenie), kooperację i kolaborację, komunikację, a także zarządzanie siecią kontaktów i tożsamością sieciową (Back, Gronau i Tochtermann 2009).
Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę również w turystyce
(Leung i in. 2013). Dotyczy to w równym stopniu strony popytowej, a więc wykorzystywania MS przez turystów na różnych etapach podróży (Munar i Jacobsen 2014; Kim i Fesenmaier 2015), co podażowej. Podmioty rynku turystycznego
wykorzystują je do realizacji swoich celów, takich jak: marketing, dystrybucja
produktów, komunikacja i budowanie relacji z klientami, pozyskiwanie strategicznych informacji niezbędnych do doskonalenia produktów i usług, a także jako
źródło wiedzy o rynku oraz relacjach wewnętrznych (Leung i in. 2013). To właśnie ta druga – podażowa – perspektywa rynku turystycznego, zdominuje rozważania prowadzone w kolejnych sekcjach.
Celem prezentowanego tekstu jest analiza zmian w zakresie wykorzystania
mediów społecznościowych przez podmioty rynku turystycznego zarówno jeśli
chodzi o stronę narzędziową (analizę zmian popularności poszczególnych grup
narzędzi społecznościowych), jak również teleologiczną, czyli związaną z celem
ich stosowania. Obiektami badań będą podmioty turystyczne należące do trzech
subsektorów turystycznych:
1) organizatorzy, agenci i pośrednicy turystyczni (dział 79 PKD, sekcja N),
2) zakwaterowanie (dział 55 PKD, sekcja I),
3) działalność usługowa związana z wyżywieniem (dział 56 PKD, sekcja I).
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Poza omówieniem różnic w wykorzystaniu MS przez wymienione grupy podmiotów w ujęciu czasowym, dokonana zostanie również analiza zmian w przekroju charakteru prowadzonej działalności. Te ostatnie różnice były już przedmiotem
oceny we wcześniejszych publikacjach (Kopera 2011; Kopera i Wszendybył-Skulska 2014), natomiast teraz dokonana zostanie dodatkowo weryfikacja trwałości
tych różnic w czasie.
Tekst składa się z trzech części. W części pierwszej omówiono znaczenie
mediów społecznościowych w branży turystycznej w ujęciu podażowym. Część
druga zawiera prezentację i analizę danych pierwotnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, opublikowanych w latach 2013 i 2019 przez GUS. Natomiast w części trzeciej znajduje
się podsumowanie i wnioski, a także uwagi końcowe nawiązujące do panującego obecnie światowego kryzysu epidemicznego oraz jego skutków dla obszaru
i przedmiotu badań.

Znaczenie mediów społecznościowych w działalności firm
turystycznych
76

Wzrost znaczenia mediów społecznościowych w turystyce trwa już kolejną dekadę. Przejawem tego trendu jest popularyzacja i rosnące wyrafinowanie ich zastosowań biznesowych, jak również liczne badania i publikacje, których przedmiotem są różne aspekty zastosowań MS przez przedsiębiorstwa turystyczne,
lokalne i regionalne organizacje turystyczne, a także przez samych turystów
(Leung i in. 2013). To właśnie zmieniające się zachowania konsumentów, przenoszących coraz większą część swoich codziennych aktywności do przestrzeni
cyfrowej i spędzających w MS coraz więcej czasu (Duggan, Page i Manager 2016),
stanowią jeden z najistotniejszych czynników stymulujących ich adaptację po
stronie podażowej.
Dla przedsiębiorstw turystycznych MS wydają się być narzędziem prawie
idealnym. Są one bowiem tanie oraz relatywnie proste – przynajmniej na podstawowym poziomie – w aplikacji i obsłudze. Dostępność i łatwość użytkowania
niestety nie sprzyjają bardziej zaawansowanym zastosowaniom z uwagi na ograniczenia firm branży turystycznej, w tym przede wszystkim niedobory zasobowe
i kompetencyjne (Najda-Janoszka i Kopera 2014). Warto przy tym dodać, że niski stopień profesjonalizacji nie stanowi specyfiki wyłącznie tej branży (Kopera
i Wszendybył-Skulska 2014).
W branży turystycznej stosuje się większość, jeśli nawet nie wszystkie, z dostępnych technologii i rozwiązań społecznościowych, jak np. technologię RSS,

Zmiany wykorzystania mediów społecznościowych...

rozwiązania mashup, tagowanie społecznościowe, wiki, fora internetowe, systemy ocen i rekomendacji klienckich, wirtualne gry społecznościowe, podcasty,
blogi oraz serwisy kontentowe (Schmallegger i Carson 2008). Ich lista nie jest
oczywiście zamknięta – wciąż pojawiają się nowe rozwiązania, czy platformy, po
które chętnie sięgają bardziej innowacyjne organizacje. Przykładem może być relatywnie młoda platforma TikTok, coraz częściej znajdująca swoje zastosowanie
np. w marketingu destynacji (Hylink Digital 2020).
Najpopularniejszym obszarem zastosowań MS w turystyce, podobnie zresztą
jak i w innych branżach, jest marketing (Leung i in. 2013; Kachniewska 2013;
Kopera i Wszendybył-Skulska 2014). Działania firm w ramach tego nurtu dotyczą
m.in. kwestii zarządzania reputacją (De Ascaniis i in. 2015), promocji firm (Kachniewska 2013), destynacji i instytucji otoczenia rynku turystycznego (Hays, Page
i Buhalis 2013), a także budowania wizerunku destynacji i podmiotów turystycznych (Yu i in. 2020).
Marketing to oczywiście nie jedyny obszar zastosowań MS w turystyce (Sigala
i Gretzel 2017) i w badaniach powiązanych z tymi zagadnieniami (Leung i in.
2013). Do pozostałych należą m.in. zastosowania MS w: zarządzaniu personelem (Kopera i Wszendybył-Skulska 2012; Gibbs, Macdonald i Mackay 2015), zarządzaniu kryzysowym (Sigala 2012), zarządzaniu przychodami hotelu (Noone,
McGuire i Rohlfs 2011), doskonaleniu działań firmy – w tym obsługi klienta
(Stringam i Gerdes 2010; Lepkowska-White i Parsons 2019), badaniach nad
środowiskiem biznesowym (Schmallegger i Carson 2008), zarządzaniu wiedzą
i rozwojem produktu (Lepkowska-White i Parsons 2019), czy we współpracy
i uczeniu się (Stringam i Gerdes 2010). Kachniewska (2014) rozważa natomiast
potencjał zastosowania analiz big data dla firm turystycznych, a Chung i Buhalis
(2008) analizują biznesowe zastosowania wirtualnych społeczności.
MS wraz z innymi technologiami informacyjnymi przyczyniają się więc do
budowania konkurencyjności podmiotów turystycznych (Kopera 2011) i to na
wielu płaszczyznach strategicznych i operacyjnych. Jednocześnie specyfika podmiotów turystycznych, w tym braki kompetencyjne w zakresie technologii informacyjnych, stanowią istotną barierę ich pełnego wykorzystania (Najda-Janoszka
i Kopera 2014).

Wyniki badań
Przed przystąpieniem do omawiania wyników badań należy zauważyć, że w badaniach GUS dotyczących informatyzacji przedsiębiorstw kategoria mediów społecznościowych po raz pierwszy pojawiła się w 2013 r. Od tamtego czasu dane
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na ich temat są zbierane corocznie, a ostatnie zostały opublikowane w 2019 r.
W poniższych analizach uwzględniono dane z obu brzegowych lat, by wychwycić
zmiany, które nastąpiły w badanym okresie.
Analizę warto rozpocząć od najbardziej ogólnego zagadnienia, jakim jest poziom wykorzystania mediów społecznościowych w sektorze turystycznym. Odpowiedni zestaw danych, zaprezentowany na rysunku 1, ukazuje dwa rodzaje
zróżnicowania, które – jak się za chwilę okaże – mają charakter prawidłowości
w omawianym obszarze badań. Pierwszy z nich dotyczy różnic między sektorami,
a drugi jest odbiciem zmian zachodzących w czasie. Jeśli chodzi o różnice w wykorzystaniu MS to liderem jest subsektor turystyczny (organizatorzy turystyki,
agencje, pośrednicy), drugie miejsce zajmują przedsiębiorstwa oferujące zakwaterowanie, natomiast najrzadziej z tych narzędzi korzystają restauracje, bary i inne
podmioty z działu Wyżywienie. Zróżnicowanie to zostało zaobserwowane już we
wcześniejszych badaniach i dotyczy nie tylko mediów społecznościowych, ale rozwiązań funkcjonalnych1 z zakresu IT w ogóle (Kopera 2011). W tym kontekście nie
powinno dziwić to, że omawiane zróżnicowanie między sektorami utrzymuje się
również w perspektywie czasowej, co potwierdza analizowany wykres.
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Rysunek 1. Poziom i zmiany wykorzystania mediów społecznościowych przez różne
subsektory turystyczne w latach 2013 i 2019 (%).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2013, 2019).

Sformułowanie „funkcjonalnych” oznacza tu rozwiązania i aplikacje realizujące określone
funkcje związane z działalnością biznesową, a nie będące wyłącznie cyfrowym środowiskiem
dostępowym. Tym ostatnim jest oczywiście Internet i w dostępie do niego wspomniane różnice
wyraźnie się zacierają: wg danych GUS dla 2019 r. do Internetu miało dostęp 98,2% podmiotów
z działu Zakwaterowanie (55) i Turystyka (79) oraz 92,4% z działu Wyżywienie (56).
1
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Druga prawidłowość, zasygnalizowana już na rysunku 1, dotyczy przyrostowych zmian zastosowania mediów społecznościowych w czasie, co jest odbiciem
analogicznych zmian w otoczeniu społecznym (rosnące wykorzystanie MS przez
użytkowników) i odpowiadających im zmian ekonomicznych (popularyzacja biznesowych zastosowań MS).
Serwisy społecznościowe są zdecydowanie najpopularniejszą kategorią MS
wykorzystywanych przez firmy turystyczne – niemal wszystkie przedsiębiorstwa, które używają MS, deklarują swoją obecność w tych serwisach (rysunek 2).
Ich znaczenie jest również widoczne w perspektywie całej badanej populacji:
korzysta z nich ponad 87% pośredników, organizatorów i agentów, ponad 75%
wszystkich obiektów zakwaterowania i 62% podmiotów gastronomicznych.
W każdym z tych przypadków zaobserwowano istotny wzrost wykorzystania
serwisów społecznościowych o odpowiednio: 25,6 p.p. (biura podróży), 33,4 p.p.
(gastronomia), 28 p.p. (hotele).
Kolejną pod względem popularności kategorią MS są niewątpliwie portale umożliwiające udostępnianie multimediów. Za pomocą rozwiązań takich jak
YouTube, Instagram, Vimeo, czy platformy podcastowe przedsiębiorstwa realizują działania content marketingowe wykorzystując do tego celu coraz bardziej
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Rysunek 2. Kategorie mediów społecznościowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa turystyczne (%).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2013, 2019).
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upowszechnione formaty audiowizualne. Wzrost zainteresowania tą kategorią
MS jest widoczny we wszystkich badanych subsektorach turystycznych. W ujęciu procentowym największy przyrost był udziałem przedsiębiorstw z działu 79
(20 p.p.). Warto jednak zwrócić uwagę na sektor gastronomiczny – tutaj w 2019 r.
z omawianych rozwiązań korzystało dwukrotnie więcej podmiotów niż w 2013 r.
Biorąc pod uwagę ogólne tendencje w zakresie konsumpcji treści cyfrowych można się spodziewać, że w kolejnych latach ta kategoria będzie w dalszym ciągu cieszyła się rosnącą popularnością.
Najmniej popularne wśród badanych podmiotów są narzędzia Wiki. Ich znaczenie jest relatywnie nieduże – w dziale przedsiębiorstw gastronomicznych
zauważyć można wręcz spadek zainteresowania w tym zakresie. W pozostałych
dwóch przypadkach zanotowano dość dynamiczny wzrost, jednak wciąż z tych
narzędzi korzysta tylko 3,6% hoteli i niecałe 13% organizatorów, pośredników i agentów. Przyczyn tej ograniczonej popularności można dopatrywać się
w „nieewidentnym” przeznaczeniu tych narzędzi w praktyce biznesowej. Narzędzia tego typu bardziej nadają się do budowania baz wiedzy niż np. do prostych
działań marketingowych, które dominują w środowisku społecznościowym. By
je efektywnie wykorzystać potrzebny jest pomysł na to, jak mogą przyczynić
się do budowania wartości biznesowej. Nie bez znaczenia jest również specyfika prowadzonej działalności – za pomocą narzędzi Wiki można tworzyć np.
katalogi obiektów, zbiory opisów miejsc, destynacji, szlaków, itd. – wydaje się
więc, że największą korzyść z ich stosowania mogą odnieść firmy turystyczne
(dział 79). Warto dodać, że aplikacja Wiki na stronie internetowej może mieć
spory wpływ na pozycjonowanie tej strony w wyszukiwarkach, a także może
być elementem marketingu treści. Dlatego należy się spodziewać, że liczba zastosowań tych rozwiązań wciąż będzie rosła (w działalności hotelarskiej oraz
biur podróży, agentów i pośredników), choć z pewnością nie przebije pozostałych kategorii.
Obserwując dane zaprezentowane na rysunku 2 można zauważyć, że wykorzystanie blogów i mikroblogów doceniają prawie wyłącznie firmy turystyczne,
wśród których znaczenie tej kategorii wzrosło w badanym okresie prawie dwukrotnie. Widoczny wzrost, prawie o 63%, nastąpił również wśród firm gastronomicznych, choć w skali całej badanej grupy wykorzystanie tych narzędzi jest
wciąż na niskim poziomie – jedynie 4,4% firm zadeklarowało takie działania. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw hotelarskich poziom biznesowych zastosowań blogów i mikroblogów w zasadzie się nie zmienił. Trudno o jednoznaczną
interpretację takich danych. Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji świetne i relatywnie dostępne narzędzie, które można wykorzystać do realizacji działań z za-
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kresu marketingu treści – tak współcześnie istotnego dla pozycjonowania firmy
w internecie – oraz budowy długotrwałych relacji z klientami. Okazuje się jednak,
że tylko nieliczne firmy potrafią z tych narzędzi zrobić dobry użytek. Warto pamiętać, że tworzenie wartościowych treści w formacie blogowym wymaga wiedzy i kompetencji, a także czasu. Tam, gdzie tych cech brakuje, blogi najprawdopodobniej nie będą wykorzystywane.
W tym miejscu niezbędny jest dodatkowy komentarz. Badania dotyczące
wykorzystania poszczególnych mediów społecznościowych w oddzieleniu od
tego, co jest celem ich zastosowania, mają wartość tylko w sytuacji, gdy zakłada
się pewną stałość w odniesieniu do domyślnej funkcjonalności poszczególnych
mediów. Można wtedy wnioskować, że jeśli popularność platform blogowych
mało się zmienia lub maleje, to przyczyną może być to, że firmy rzadziej prowadzą blogi. Niestety rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, a pojęciem
kluczowym jest tu konwergencja formatów treści, platform technologicznych
i funkcjonalności. Prowadzi ona do sytuacji, w której funkcjonalności – dotąd
typowe dla określonej kategorii mediów społecznościowych – zostają przejęte
i zaadaptowane przez inne media, to samo dotyczy formatów treści. Przykładowo: w związku z rosnącą konsumpcją treści w formatach wizualnych i audiowideo część narracji w konwencji blogowej jest przenoszona do portali umożliwiających udostępnianie takich multimedialnych treści. Prowadzi to do sytuacji,
w której wideoblogi mogą być prowadzone w formie kanału wideo na YouTubie
zamiast na klasycznej platformie blogowej. Konwergencja formatów i platform,
jeśli nie zostanie zaadresowana w odpowiedni sposób na etapie projektowania
badań, może być potencjalnie przyczyną problemów badawczych i interpretacyjnych. Dlatego, poza przedstawionym powyżej ujęciem narzędziowym, niezbędne jest także spojrzenie teleologiczne, wskazujące cel i obszar aplikacji tych
narzędzi w praktyce biznesowej.
W odniesieniu do badanej populacji wyniki takiego spojrzenia zostały zestawione na rysunku 3, który pokazuje bezwzględny przyrost popularności wszystkich zastosowań, liczony w odniesieniu do całej przebadanej populacji. Należy
przy tym pamiętać, że w badanym okresie nastąpił też wzrost wykorzystania MS
przez badane firmy, w związku z czym zmiany zarejestrowane powyżej nie są
wynikiem tylko popularyzacji poszczególnych celów zastosowań, ale też wzrostu
zastosowań MS w ogóle.
Nawet pobieżna analiza przedstawionych danych potwierdza, że i w tym
przypadku obowiązują obie wspomniane wcześniej prawidłowości – przyrost
popularności zastosowań MS w czasie i ich zróżnicowanie subsektorowe. Wśród
celów stosowania mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa tury-
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Rysunek 3. Cele stosowania MS przez przedsiębiorstwa turystyczne (%).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2013, 2019).
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styczne niezmiennie najpopularniejsze są zastosowania marketingowe, w tym
ukierunkowane na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Są one realizowane
przez ponad 86% firm z działu 79, prawie 70% hotelarzy i prawie 57% firm
gastronomicznych, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 r. o odpowiednio: 25,
26 i 28 p.p.
Drugim najpopularniejszym celem stosowania MS przez badane firmy jest komunikacja z klientami. Korzystając z tych rozwiązań firmy otrzymują uwagi i komentarze klientów, a także aktywnie odpowiadają na nie – postępuje tak ponad
89% użytkowników MS z działu Turystyka, 85% obiektów hotelarskich i prawie
73% przedsiębiorstw gastronomicznych, które zadeklarowały korzystanie z MS
(GUS 2019).
Dużo mniejszą popularnością cieszą się pozostałe analizowane cele zastosowań – w skali całej badanej populacji zainteresowanie wszystkimi z nich w rozważanym okresie wzrosło, choć w niektórych przypadkach był to wzrost raczej
nieznaczny. Taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do celów: „zaangażowanie
klientów w proces rozwoju lub innowacji produktów, wyrobów, usług”, a więc
prosumpcji i kokreacji – wzrost o 5,5 p.p. dla hotelarstwa i o 3,3 p.p. dla gastronomii, „współpraca z partnerami biznesowymi lub innymi organizacjami” – wzrost
o 2 p.p. dla hotelarstwa i o 3 p.p. dla gastronomii oraz w przypadku komunikacji wewnętrznej badanych przedsiębiorstw – wzrost o 2,5 p.p. w hotelarstwie
i o 5,3 p.p. w gastronomii. Ostatni wynik nie jest zaskoczeniem – wszak mowa
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o branży zdominowanej przez mikro i małe firmy, w których – z uwagi na często bezpośredni, osobisty kontakt między pracownikami – komunikacja jest realizowana z niewielkim tylko wsparciem technologicznym. Jednocześnie należy
zauważyć, że w każdej z tych kategorii, także w ostatniej, firmy z działu 79 doświadczyły znacznie większych wzrostów. Może to być związane ze specyfiką
działalności organizatorów, pośredników i agentów, dla których produkt, którzy tworzą i sprzedają, zawsze znajduje się gdzieś „na zewnątrz” ich organizacji, a klienci i partnerzy w dużym stopniu współtworzą ostateczną wartość. Dla
kontrastu warto dodać, że podstawowe miejsce tworzenia wartości w sektorze
usług hotelarskich czy gastronomicznych jest zwykle precyzyjnie określone, podobnie jak kształt samego produktu. Jednocześnie rola partnerów zewnętrznych
czy aktywny udział klientów są znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku
działu 79.
Na osobny komentarz zasługuje cel „rekrutacja pracowników” i to nie tylko
z uwagi na relatywną popularność wśród zastosowań MS, ale przede wszystkim
ze względu na dynamikę zmian. O ile w 2013 r. był on najmniej popularnym spośród badanych zastosowań, o tyle w 2019 r. przesunął się w prawie wszystkich
działach na pozycję trzecią, „zaliczając” jednocześnie spektakularne, ponad dwukrotne (hotelarstwo i biura podróży), a nawet trzykrotne (gastronomia) wzrosty
w analizowanym okresie. Na chwilę obecną z mediów społecznościowych dla
potrzeb rekrutacyjnych korzysta ponad połowa ich użytkowników w sektorze
hotelarskim i biur podróży oraz ponad 41% użytkowników MS z działu gastronomia (GUS 2013, 2019). Ta skala, a zwłaszcza dynamika zmian, może świadczyć o tym, że podmioty turystyczne zaczęły zauważać trendy ogólnospołeczne,
wskazujące na rosnące znaczenie (i konsumpcję!) mediów społecznościowych,
zwłaszcza wśród ludzi młodych, do których najczęściej kierowane są oferty
pracy z tych sektorów. Młodzi ludzie, spędzając dużo czasu w przestrzeni mediów społecznościowych, zaspokajają coraz więcej swoich potrzeb informacyjnych właśnie w tym środowisku, a dotyczy to również kwestii pracy zawodowej
i rozwoju własnej kariery. Z jednej strony zmieniają się więc ich zachowania
informacyjne, a MS są „beneficjentem” tych zmian. Z drugiej strony, na zmiany
w odniesieniu zarówno do tego, jak i do innych celów, a także na popularyzację
MS w branży turystycznej w ogóle, można również patrzeć z pespektywy przenikania technologii cyfrowych do organizacji np. w wyniku zatrudniania coraz
młodszych pracowników oraz ciągłego „oswajania się” pracowników starszych
z nowoczesnymi technologiami.
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Omówione wyniki badań potwierdzają trwałość zaobserwowanych wcześniej różnic w wykorzystaniu MS w działalności biznesowej przez przedsiębiorstwa reprezentujące poszczególne subsektory turystyczne (Kopera 2011; Kopera i Wszendybył-Skulska 2014). Na ich podstawie można również stwierdzić, że popularność
tych rozwiązań w branży turystycznej rośnie, co – biorąc pod uwagę przywoływane już w tej pracy trendy w otoczeniu społecznym, ekonomicznym i technologicznym – nie jest zaskoczeniem. Firmy turystyczne coraz chętniej korzystają
z rozwiązań społecznościowych, przy czym niekwestionowanym „liderem” – i to
niezależnie od rodzaju działalności – są serwisy społecznościowe. Podobny wzrost
zainteresowania zaobserwowano w odniesieniu do platform contentowych.
Znacznie większe zróżnicowanie zanotowano natomiast w odniesieniu do blogów
i mikroblogów, z których dużo chętniej korzystają tylko firmy z działu 79 (turystyka). Wzrost zainteresowania tymi rozwiązaniami można zaobserwować również
wśród firm gastronomicznych, choć ich popularność w skali całej populacji wciąż
jest niewielka. Jeśli zaś chodzi o firmy hotelarskie, to zanotowany wzrost popularności jest nieznaczny. Najmniej popularne pozostały – podobnie jak w 2013 r. –
rozwiązania Wiki, z których chętniej korzystają jedynie biura podróży oraz podmioty hotelarskie, podczas gdy firmy gastronomiczne redukują ich użytkowanie.
Podobne trendy można zaobserwować również w badanych kierunkach wykorzystania MS w biznesie turystycznym. Tutaj też w większości przypadków
liczba firm wspierających poszczególne funkcje i działania za pomocą MS wzrosła
w analizowanym okresie. Największe procentowe przyrosty miały miejsce w obszarze marketingu, a więc tradycyjnie najpopularniejszego ze wszystkich obszarów wspieranych przez MS. Ma to związek z funkcjonalnościami mediów społecznościowych, tworzących idealne środowisko promowania firmy i jej produktów
czy budowania wizerunku firmy. Warto zauważyć, że jest to jednocześnie obszar
stawiający relatywnie najmniejsze wymagania kompetencyjne przed pracownikami, którzy ich używają.
W tym kontekście na uwagę zasługuje wzrost wykorzystania już nie tak ewidentnych – z perspektywy specyfiki MS – procesów biznesowych, do jakich należy rekrutacja pracowników. Popularność tych zastosowań wzrosła bardzo dynamicznie w rozważanym okresie i to w każdym z trzech badanych subsektorów
turystycznych. Taki efekt może być odpowiedzią na zmieniające się zachowania
informacyjne potencjalnych pracowników oraz rosnące kompetencje i innowacyjność kadr turystycznych odpowiedzialnych za realizację tych procesów w swoich organizacjach.
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Przedstawione wyniki badań każą sądzić, że media społecznościowe nie są już
tylko dodatkową i fakultatywną przestrzenią prowadzenia działań biznesowych,
ale są przestrzenią równoprawną i obowiązkową dla firm branży turystycznej.
I choć ich znaczenie wciąż różni się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, to uniwersalnym zaleceniem dla wszystkich powinno być ciągłe doskonalenie cyfrowych kompetencji „społecznościowych” kadr turystycznych.
Te same wyniki wskazują jednocześnie, że konkurencja w przestrzeni społecznościowej rośnie i coraz trudniej będzie w ten sposób docierać do klienta,
doskonalić i dystrybuować produkty, czy rekrutować kadry. Oznacza to rosnące
wymagania dla firm w zakresie innowacyjności podejścia do działań w MS oraz
priorytet dla aktywnych strategii cyfrowych w tym obszarze, także dla kadr menedżerskich odpowiedzialnych za identyfikację strategicznych szans i zagrożeń
pojawiających się w przestrzeni cyfrowej. Szans i zagrożeń, których z pewnością
nie zabraknie, a to za sprawą panującego obecnie kryzysu epidemicznego.
Trwający kryzys, wywołany w 2020 r. pandemią Covid-19, w najsilniejszym
stopniu, zwykle negatywnym, dotyka realną sferę działalności turystycznej. Jego
wpływ zauważalny jest także w przestrzeni mediów społecznościowych i to
zarówno od strony podażowej, jak i popytowej (Sigala 2020). Dotyczy on np. zarządzania kryzysowego firm turystycznych (Sigala 2020), percepcji ryzyka związanego z podróżami i jego przełożenia na preferencje turystów (Yu i in. 2020),
wizerunku podmiotów turystycznych i destynacji (Yu i in. 2020), czy zachowań
turystów (Sigala 2020), w tym ich dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego
będącego pod silnym wpływem treści – często negatywnych – dostępnych w serwisach społecznościowych (Yu i in. 2020; Zheng, Goh i Wen 2020).
Rola mediów społecznościowych, zwłaszcza w obecnej sytuacji, jest niejednoznaczna i naznaczona wieloma paradoksami (Sigala 2020). Powoduje to trudność w przewidywaniu, jaki ostatecznie będzie ich wpływ na branżę turystyczną
w momencie „wyjścia na prostą”, czy w „nowej normalności”, a także jaka będzie
ich rola w okresie przejściowym. Niemniej jednak należy przypuszczać, że znaczenie mediów społecznościowych dla branży turystycznej w przyszłości będzie
jeszcze większe niż w „spokojniejszych czasach” – czasach, które dla europejskich
firm turystycznych zakończyły się późną zimą 2019 r.
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Komunikacja międzykulturowa a media społecznościowe
w turystyce i sporcie
STRESZCZENIE

Globalizacja wpływa na wszystkie dziedziny życia społecznego, co w sposób szczególny ilustruje turystyka i sport. Jednak brak świadomości różnic kulturowych, złe
przygotowanie do pracy w zespołach wielonarodowych czy wreszcie niewłaściwa
postawa wobec kulturowo „innych”, wpływają negatywnie zarówno na proces zarządzania międzynarodowego, jak i efekty współpracy międzykulturowej. Szansą
na osiągnięcie korzystnych zmian mogą stać się media społecznościowe, które będąc silnie opiniotwórczymi, mogą kształtować procesy decyzyjne i wpływać nie
tylko na wzrost liczby uczestników czy odbiorców usług, lecz również na poprawę
relacji wewnątrz- i międzykulturowych. Celem opracowania jest wskazanie roli
mediów społecznościowych w zarządzaniu turystyką i sportem w kontekście zagadnień takich jak kultura, komunikacja oraz relacje międzykulturowe.
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Słowa kluczowe: relacje i komunikacja międzykulturowa, turystyka, sport, media
społecznościowe

Intercultural communication and social media in tourism and sports
S U M M A RY

Globalization influences all areas of social life, which is particularly illustrated by
tourism and sport. However, the lack of awareness of cultural differences, poor
preparation to work in multinational teams or, finally, an inappropriate attitude
towards the culturally „other”, have a negative impact both on the process of
international management and the effects of intercultural cooperation. Social
media may become instruments and tools for achieving beneficial changes, may
shape decision-making processes and influence not only the number of participants
or recipients of services, but also the improve of intra- and intercultural relations.
The aim of the study is to indicate the role of social media in tourism and sport
management in the context of culture, communication and intercultural relations.
Keywords: intercultural relations and communication, tourism, sport, social media
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Wprowadzenie

Pomimo coraz większej dostępności technik komunikacyjnych i dobrowolnej
bądź wymuszonej migracji, której jesteśmy świadkami i uczestnikami, różnice
kulturowe nadal stanowią poważną przeszkodę w komunikacji między osobami,
organizacjami czy firmami pochodzącymi z różnych krajów i kontynentów. Dzieje się tak dlatego, że rozumienie i akceptacja innych determinowana jest przez
kulturę, przez sposób w jaki oceniamy świat i otoczenie, a także przez cenione
wartości i cele jakie stawiamy swojej społeczności, które niekoniecznie mają charakter otwarty i akceptujący kulturowo „innych”. Różnice te nie dotyczą wyłącznie
osób fizycznych, lecz mają swoje przełożenie m.in. na sposób organizacji państwa,
struktury firm i instytucji oraz ich kulturę organizacyjną i sposoby działania.
Szczególne wyzwania stoją przed sektorem turystyki i sektorem sportowym,
gdyż to właśnie one mają na co dzień do czynienia z osobami pochodzącymi z innych kultur, którym powinny zapewnić komfort i bezpieczeństwo, a także warunki pracy uwzględniające różnice kulturowe. Praca w obu tych sektorach jest
szczególnie narażona na występowanie sytuacji o charakterze konfliktu kulturowego i wymaga odpowiednich strategii reagowania i zapobiegania sytuacjom
kryzysowym oraz działań szkoleniowych dotyczących różnic kulturowych i standardów zachowań.
Media społecznościowe, wykorzystywane w turystyce i sporcie w procesach
zarządzania i kreowania opinii publicznej, mogą odgrywać ogromną rolę w rozwoju firm i organizacji, jednak najistotniejszym czynnikiem w komunikacji międzykulturowej pozostaje treść przekazu, która będzie kształtować postawy wobec tych, którzy są kulturowo inni. O tym, że mnóstwo wyzwań jest jeszcze przed
nami świadczą poniższe przykłady.
Przykład 1
Dwie europejskie turystki schodzą z plaży ubrane stosownie do okoliczności,
czyli w kostiumach bikini, i tuż przed ich „domkiem” zatrzymuje je Pan ubrany
w galabiję (zatem muzułmanin) i oferuje podróż katamaranem na rafy koralowe. Pan, w uśmiechach i z rekomendacjami hoteliku, w którym mieszkały, jest
uprzejmy i serdeczny. Na odchodnym proponuje, aby zobaczyły jak wygląda
jego katamaran gdy będzie zabierał inną parę na poranną przejażdżkę. Pan,
przestrzegając standardów swojej kultury, podejmuje rozmowę z osobami
obcymi kulturowo i przekonuje je do skorzystania z jego usług.

Czy równie łatwo poszłoby nad Bałtykiem? Wyobraźmy sobie: dwie muzułmańskie turystki, schodzące z plaży w galabiji lub burkini, są zatrzymane przez młodzieńca w stroju raczej plażowym, który oferuje im przejażdżkę łodzią motorową
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następnego dnia. Oczywiście, jest możliwe, że zarówno Pan się odważy, jak i turystki. Ale czy takie zachowanie jest oczywiste? Czy dyskomfort spowodowany
strojem sygnalizującym odmienną kulturę, nie przekłada się na swobodę zachowań i powściągliwość? Może, ale nie musi, o czym świadczy sytuacja pierwsza.
Przykład 2
Z 23 osobowej francuskiej kadry, która wywalczyła mistrzostwo świata, aż
16 piłkarzy ma korzenie poza Francją. Ich rodzice przenieśli się nad Sekwanę uciekając przed wojną i niedostatkiem. Trafili na imigranckie osiedla –
zamieszkane przez biednych i wykluczonych. Dla wielu synów imigrantów
sport był jedyną szansą na ucieczkę od biedy i wybicie się. Skorzystali z niej
(Newsweek.pl 2018).
Po zdobyciu mistrzostwa świata cała Francja oszalała z radości i tylko
amerykański komik Trevor Noah (pochodzenia południowo-afrykańskiego) prowadzący satyryczny „Daily Show” zażartował, że wreszcie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wygrała Afryka, nawiązując tym samym do składu drużyny Francji (vox.com 2018).
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Ponieważ liczba uchodźców czy imigrantów z innych kontynentów z całą pewnością w Polsce nie jest imponująca, trudno więc spodziewać się podobnej sytuacji
w polskich zespołach sportowych. Możemy za to wykazać się „oryginalną” postawą wobec przeciwnika – za przykład może posłużyć kapitan polskiej reprezentacji, który w jednym z wywiadów „popisał się” wypowiedzią o charakterze
rasistowskim na temat rywala pochodzącego z innego kręgu kulturowego. „Czasem musimy z nimi zagrać, ale dla mnie [oni] nie istnieją […] to fatalni, złośliwi
i chamscy ludzie […] dla mnie ten naród jest skreślony […]”.
Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania, ale kapitan polskiej reprezentacji nie wypowiada się jako „każdy”, lecz występuje jako przedstawiciel narodowego
zespołu i jeśli jego słowa mogą obrażać przeciwnika sportowego i mieszkańców
innego kraju, to być może powinien zająć się czymś innym w swoim życiu zawodowym. Jednak, co gorsze, powyżej zacytowana opinia nie wywołała sprzeciwu
czy oburzenia, o czym świadczą wyniki radiowej sondy dotyczącej tej wypowiedzi. Na pytanie „Czy przesadził, wygłaszając tak mocną opinię”, oddanych zostało
13 216 głosów, z czego 27% była na TAK, a 73% na NIE (sportowefakty.wp.pl 2019).
Powyższe przykłady ilustrują czym może być komunikacja międzykulturowa
w praktyce. Niniejsze opracowanie, oprócz przybliżenia istoty komunikacji międzykulturowej, postuluje konieczność poznania modeli zarządzania organizacją
i relacjami nie tylko w aspekcie technologii cyfrowej, lecz również w zakresie
różnic kulturowych. Celem opracowania jest wskazanie roli mediów społecznościowych w zarządzaniu turystyką i sportem w kontekście zagadnień takich jak
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kultura, komunikacja oraz relacje międzykulturowe. Opracowanie jest wynikiem
wykorzystania metody badawczej desk research w postaci analizy zagadnień z zakresu różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego, źródeł wtórnych
oraz obserwacji uczestniczącej.

Różnice kulturowe
Komunikacja międzykulturowa nie jest jedynie działaniem praktycznym i umiejętnością, lecz także nauką, którą trzeba poznać – starą jak kontakty międzykulturowe i kodyfikowaną od czasu Herodota. W ostatnich dekadach stała się jedną
z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin, co jest pochodną umiędzynarodowienia stosunków politycznych, gospodarczych i finansowych oraz ogólnoświatowej globalizacji. Odnajdziemy w niej elementy antropologii, psychologii
i psychologii społecznej, socjologii, językoznawstwa, semiotyki i wreszcie wiedzę
o procesach komunikowania i porozumiewania się w społeczeństwie. Będąc pod
silną presją praktyki, skupia się na poprawie kompetencji i umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pogłębieniu zdolności rozpoznawania i podejmowania zachowań komunikacyjnych oraz aklimatyzowania się w nowym środowisku (Jandt 1995). To dzięki niej możemy osiągnąć poprawę kompetencji
międzykulturowych zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.
W kanonie szkoleń adresowanych do sektorów turystyki i sportowego powinny znaleźć się tematy związane z istotą kultury, różnicami kulturowymi i modelami kultur zaproponowanymi przez Geerta Hofstede, Richarda Gestelanda
i Edwarda Halla, którzy dowodzą, że podobne do siebie kultury niekoniecznie są
przypisane geograficznie do jednego kontynentu i mogą występować na całym
świecie, gdyż podstawą ich podobieństw lub różnic są wzorce myślenia, odczuwania i zachowania ludzi.
Poznanie różnic kulturowych, swoistego ukrytego „zaprogramowania” umysłu, pozwala przewidzieć, jakie mogą być sposoby reagowania i zachowania się
w sytuacji spotkania międzykulturowego. Taka wiedza umożliwia zrozumienie
dlaczego są kraje, w których akceptuje się istnienie nierówności ekonomicznych,
społecznych i politycznych (dystans władzy wg Hofstede 2007), dobro jednostki
jest przedkładane nad dobro wspólnoty (indywidualizm vs. kolektywizm wg Hofstede 2007), dominują cechy charakterystyczne dla mężczyzn, jak: niezależność,
rywalizacja i konkurencja (społeczeństwa męskie vs. kobiece wg Hofstede 2007),
boimy się lub nie w nowych lub nieznanych sytuacjach (unikanie niepewności wg
Hostede 2007), czy wreszcie dlaczego tylko w niektórych krajach cenione są upór
i oszczędność (orientacja długo- i krótkoterminowa wg Bond i Hofstede 2007).
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Szczególnie interesującą dla sektora biznesu jest klasyfikacja kultur zaproponowana przez Gestelanda (2000), czyli podział na: kultury protransakcyjne i propartnerskie, kultury ceremonialne i nieceremonialne, kultury monochroniczne
i polichroniczne oraz kultury ekspresyjne i powściągliwe. Tam znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania: dlaczego zmienianie szefa firmy po wielomiesięcznych
negocjacjach z partnerem brazylijskim czy arabskim (kultury propartnerskie)
zniszczy wcześniejsze ustalenia; dlaczego naszym przedstawicielem w negocjacjach z większością krajów europejskich, azjatyckich czy arabskich (kultury
ceremonialne) powinien być dobrze sytuowany mężczyzna, szef instytucji lub
firmy, posiadający minimum tytuł doktora nauk, w starszym wieku, o dobrych
manierach i nienagannym stroju; dlaczego spóźnianie się i następnie wylewne
przepraszanie i witanie się z reprezentantami firm niemieckich czy brytyjskich
będzie uważane za brak szacunku, niedojrzałość emocjonalną i podważy naszą
wiarygodność i kompetencje (kultury monochroniczne i powściągliwe).
Przełomowe dla komunikacji międzykulturowej podziały kultur zdefiniował
Edward T. Hall (1987), autor stwierdzenia, że „kultura jest komunikacją i komunikacja kulturą”. Wyodrębnił on kultury wysokiego kontekstu (w których treść
przekazu jest dwuznaczna, ukryta między wierszami, „zakodowana” w rozmówcy,
jego zachowaniu i stylu wypowiedzi, jak ma to miejsce u rozmówców z Dalekiego
Wschodu) oraz kultury niskiego kontekstu (gdzie treść przekazu jest jednoznaczna,
jasna i precyzyjna, dominująca w krajach anglosaskich). To właśnie świadomość
istnienia kontekstowości kultury oraz roli komunikacji niewerbalnej (wg Halla
1987: 90% przekazywanej informacji ma charakter niewerbalny i podświadomy),
zawartej w naszych gestach, wyrazie twarzy, kontakcie wzrokowym, tonie głosu,
przestrzeganiu rytuałów czy stosunku do czasu (Hall 1984), będzie determinantem
prawidłowego nadania lub odczytania komunikatu i sukcesu komunikacyjnego.
Świadomość obecności determinantów kulturowych w komunikacji jest
w Polsce znikoma, o czym pisze Sylwia Przytuła odnosząc się do przeprowadzonych
badań:
Aż 98% respondentów uznało za niewłaściwe wyrażanie się cudzoziemca
w sposób niekonkretny, mało otwarty i nie zawsze szczery, 96% nie akceptuje braku punktualności i niedotrzymywania terminów, 61% jest przeciwnych szybkiemu sposobowi mówienia, otwartej gestykulacji, a także wyrazistej mimice (Przytuła 2011).

Wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć sektor sportowy, jest zmiana stosunku
do zawodnika-obcokrajowca, tak jak ma to miejsce w stosunku do kierownika-obcokrajowca, gdzie normą staje się akceptacja odmiennego koloru skóry (78%),
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wyglądu: wzrost, budowa ciała, rysy twarzy (77%), czy sposobu ubierania się
(64%; Przytuła 2011).

Relacje międzykulturowe a zarządzanie
Budowanie relacji międzykulturowych nie było i nie jest łatwe o czym świadczą
zarówno wydarzenia z przeszłości, jak i współczesne tendencje rozwojowe. Powszechna obecnie globalizacja buduje relacje międzykulturowe w kategoriach
uniformizacji i dominacji silniejszego gospodarczo podmiotu, amerykanizacji
produktów i macdonaldyzacji kultury.
Przeszkodą, ciągle obecną w budowaniu relacji międzykulturowych, jest
kultura narodowa, która będąc nośnikiem wartości i norm wyróżniających dany
kraj, determinuje nie tylko przekonania i zachowania mieszkańców we wszystkich sferach życia, ale też kulturę organizacyjną instytucji i całych społeczeństw
(Hofstede i Hofstede 2007). W sytuacji konfliktu czy sprzeczności komunikatów:
z jednej strony – narodowego, a z drugiej – globalnego, pochodzącego z innej kultury, pojawia się dysonans kulturowy, z którym musimy sobie poradzić dokonując wyboru, rewidując nasze przekonania, uznając oczywiste fakty. To przychodzi
bardzo trudno gdyż, jak twierdzi Huntington (2007) „ludzie woleliby raczej zginąć w obronie ich kulturowego kodu (zaprogramowania) w dramatycznych wojnach, niż choćby zmodyfikować swoje stereotypy o «innych»”.
Kultura wpływa na charakter relacji biznesowych, sposób zarządzania, treść
i strategie komunikacji marketingowej i marki oraz zachowania konsumentów.
W zarządzaniu międzynarodowym otoczenie kulturowe determinuje
sposób podejścia do motywowania pracowników, przewodzenia, stopnia
decentralizacji władzy, sposobu organizacji działań, koordynowania jednostek zagranicznych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania grupą, podejmowania decyzji, prowadzenia negocjacji (Przytuła 2011).

Nancy J. Adler (2007), badająca korporacje pod kątem zachowań w obcym kraju,
zidentyfikowała trzy podstawowe typy zarządzania stosowane przez korporacje,
określone jako:

–– dominacja kulturowa – polegająca na narzucaniu pracownikom stylu zarządzania i reguł „firmy-matki”; to sytuacja, w której zarządzający ignorują
różnice kulturowe będąc przekonani o wyższości swojego stylu i reguł nad
stylem „miejscowym”, a menedżerowie są zazwyczaj przysyłani z innego
kraju (najczęściej macierzystego),
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–– współistnienie kulturowe – to zarządzanie oparte na kompromisie kulturowym polegającym na tym, że obie kultury egzystują obok siebie, ale
ze sobą nie współpracują; zagraniczne filie mogą mieć odrębny charakter
a menedżerowie i podwykonawcy będą głównie lokalni,
–– współpraca kulturowa – polegająca na wymianie doświadczeń między
kulturami i uczenia się od siebie nawzajem; ten typ zarządzania umożliwia
uzyskanie efektu synergii i może prowadzić do wzrostu potencjału twórczego pracowników i intensyfikacji komunikacji pomiędzy pracownikami
i w konsekwencji do rozwoju firmy.
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Narzucanie obcej kultury organizacyjnej „firmy-matki” okazało się fiaskiem, o czym
przekonały się wielkie korporacje. Globalny biznes, produkty i usługi musiały dostosować się do lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych, religijnych itd.
i zaczęły przekształcać swoje oferty oraz kampanie reklamowe do wymogów kraju
lub regionu świata, w którym działały. Jak pisze Mikułowski-Pomorski (2003) za
Fonsem Trompenaarsem, skuteczne zarządzanie stało się „połączeniem reguł uniwersalnych z lokalnie wypracowanymi zasadami postępowania”.
Zarządzanie organizacjami i firmami, których istotą są kontakty międzykulturowe i budowanie relacji między kulturami, jak ma to miejsce w sektorach turystycznym i sportowym, jest dużo trudniejsze niż zarządzanie przedsiębiorstwem
czy urzędem w Polsce, gdzie obecność obcokrajowców czy kontakty z nimi należą
do rzadkości. Każda z takich turystycznych i sportowych firm bądź organizacji
siłą rzeczy stanie się instytucją uczącą się i dzielącą się wiedzą, którą zdobywać
będzie na przestrzeni lat.
Jedną z podstawowych zasad zarządzania nimi powinna stać się zasada
otwartości kulturowej, która kształtuje postawy i pozwala uwzględniać perspektywę innej osoby, a także dostosowywać działania do oczekiwań otoczenia. Wśród
kompetencji interpersonalnych zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników
takich firm czy organizacji, powinny znaleźć się: zdolność osiągania kompromisu,
tworzenia porozumień i dobrych relacji z reprezentantami innych kultur, umiejętność okazywania drugiej stronie zrozumienia i wyjaśniania naszego punktu
widzenia oraz budowanie szacunku i zaufania.
Wielokulturowość zespołów pomaga firmom i organizacjom wejść i konkurować na arenie międzynarodowej, ich członkowie wzajemnie „uczą się siebie”,
potrafią być bardzo elastyczni i szybko reagować na zmiany oraz wykazują się
większą kreatywnością i innowacyjnością. I choć wielokulturowość może generować problemy m.in. w komunikacji (brak znajomości języka), uzyskaniu konsensusu (różny dystans władzy i stopień hierarchiczności kultur skąd pochodzą
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pracownicy) i prowadzić czasem do niejednoznaczności i dezorientacji (Chmielnicki i Sułkowski 2017), to największymi problemami kulturowymi w zarządzaniu międzynarodowym są te o charakterze psychologicznym, manifestujące się
jako rasizm, etnocentryzm czy stereotypizacja. Zdarza się, że strona goszcząca
może wykazywać tendencje etnocentryczne, które opierają się na uznawaniu
własnego narodu lub grupy etnicznej za szczególnie wartościową, wywyższaniu
własnej kultury, którą uważa za miernik w ocenianiu innych, i usprawiedliwianiu
narzucania swojego punktu widzenia jako działania podejmowanego „dla dobra
innych”. Tego rodzaju postawy są absolutnie nie do zaakceptowania i środkiem
przeciwdziałającym ich występowaniu są – obok instrumentów prawnych – regularnie organizowane szkolenia pogłębiające kompetencje międzykulturowe,
w których powinni uczestniczyć nie tylko szefowie, ale i szeregowi pracownicy
czy członkowie zespołów.
Rozwijanie kompetencji menedżerów i kluczowych pracowników powinno
obejmować poznawanie zarówno kultury, norm i zwyczajów kraju, z którym
nawiązana lub rozwijana ma być współpraca, jak i podstawowych zagadnień
psychologicznych dotyczących empatii, umiejętności postrzegania sytuacji z innej perspektywy, odporności emocjonalnej oraz budowania postaw. Na każdym
szczeblu aktywności firmy i organizacji sportowej powinny być określone standardy współpracy i modele zachowań oraz zasady zapobiegające powstawaniu konfliktów na tle kulturowym. Warunkiem sukcesu w firmie turystycznej
lub w organizacji sportowej będzie zbudowanie zespołu pracowników/zespołu sportowego, którzy – rozumiejąc odpowiedzialność jaka na nich spoczywa
w kontaktach międzynarodowych czy w grze – będą potrafili współpracować
i komunikować się między sobą, tworzyć efekt synergii wewnątrz grupy
i wzajemnie się wspierać.
O ile sektor turystyki szybko odrabia swoje lekcje z komunikacji międzykulturowej, to sektor sportowy nadal pozostaje w tyle, o czym świadczy nie tylko
przytoczona wcześniej historyjka o kapitanie kadry narodowej, ale także raporty
opracowywane dla Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zalecenia (Włoch 2014),
które nigdy nie zostały wdrożone w życie. Sport nie służy tylko do podziwiania
zmagań taktycznych czy siłowych, nie służy wyłącznie reklamie i przynoszeniu
ogromnych dochodów. Sport, będący częścią kultury, posiada ogromny, niewykorzystany kapitał edukacyjny i kapitał budowania postaw, w oparciu o który
powinien promować szacunek do innego zawodnika, innego człowieka i uczciwe
współzawodnictwo. To właśnie w imię „szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów” organizowane są Igrzyska Olimpijskie, Mundiale
i najróżniejsze mistrzostwa Europy i świata.
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Media społecznościowe a zarządzanie
Media społecznościowe mają na swoim koncie wiele grzechów, wśród nich brak
transparentności, oszustwa, wycieki danych użytkowników, a także tolerowanie
treści o charakterze ekstremistycznym, hejtu czy fake newsów (wirtualnemedia.pl

2019). A jednak są potrzebne, szczególnie w komunikacji z naszym odbiorcą usług

i produktów, czy z obecnym lub potencjalnym fanem. Stają się wyjątkowo ważne

gdy sami planujemy wyjazd i szukamy rady lub pragniemy zweryfikować opinie
dotyczące naszego celu podróży, miejsca noclegu, środków transportu.

Media społecznościowe w zarządzaniu turystyką
Turystyka jest jedną z najprostszych i najbardziej powierzchownych form kontaktu z drugą kulturą. Dwa tygodnie w Grecji, Maroku czy Tajlandii nie są organizacyjnie wymagające, zwłaszcza, że o wszystko ma zadbać biuro podróży. Jedziemy, dokumentujemy i publikujemy (bądź nie) w mediach społecznościowych
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nasze wrażenia na temat obcego kraju, nie wnikając w sens zwyczajów tam panujących, wartości i symboli. Nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie są

bardziej lub mniej otwarci, ceremonialni lub bezpośredni, pełni temperamentu
czy powściągliwi, spóźniają się bądź nie na umówione spotkania. W wyjątkowych

sytuacjach nawiązujemy z kimś kontakt niezwiązany z konsumpcją towarów czy

usług i próbujemy poznać i zrozumieć coś więcej. No i oczywiście robimy porównania, w których nasz kraj to gwiazda dobrobytu, kultury i wartości. Czyż nie?

Zdarza się, że niektórzy wracają do odwiedzonych już krajów, urzeczeni ich urodą

lub kulturą, i wtedy z całą pewnością są lepiej przygotowani, wiedzą i widzą więcej, stają się otwarci na kontakt z drugą stroną.

Media społecznościowe – poza funkcją dokumentacyjno-informacyjną, którą

spełniają w przypadku indywidualnych turystów – dla sektora turystyki są naj-

bardziej oczywistym narzędziem marketingu i stały się warunkiem rozwoju tej
branży. Ta wyjątkowa pozycja wynika z paru prostych przesłanek, jakimi są m.in.:
–– potrzeba dzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i planami

(tych szczególnie dużo jest podczas podróży) realizowana przez indywidualnych użytkowników za pomocą portali/serwisów społecznościowych
jak Facebook, Twitter, Youtube (udostępnianie tekstów, filmów, zdjęć) oraz
blogów podróżniczych i forów dyskusyjnych,

–– możliwość kształtowania potrzeb i procesów decyzyjnych odbiorców za
pomocą własnych platform komunikacyjnych i forów dyskusyjnych lub
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serwisów – prowadzonych przez pośredników turystycznych – koncentrujących się na przedstawianiu szerokiej oferty z zakresu poszczególnych
usług turystycznych (np. Kayak, eSky Polska, Wakacyjni Piraci),
–– możliwość pozyskiwania informacji, porównywania ofert i zasięgania opinii kształtujących indywidualne wybory użytkowników realizowane za
pomocą m.in. portali TripAdvisor, Booking, HolidayCheck (Delińska 2018).

Media społecznościowe umożliwiają wymianę doświadczeń i interakcję w sposób bezpośredni między użytkownikami a firmami i pośrednikami turystycznymi
oraz pozwalają na korzystanie z kanału komunikacji masowej (przez strony dostępne dla wszystkich) oraz docieranie do indywidualnego użytkownika. W samej
tylko Wielkiej Brytanii aż „40% osób przy wyborze wakacji sugeruje się wpisami
na blogach czy portalach społecznościowych; 89% uznaje je zaś za pomocne […].
Złe opinie innych internautów skutkują najczęściej zmianą hotelu (33%), miejsca pobytu (10%), zmianą agenta lub biura podróży (8%) a nawet linii lotniczej
(5%)” (rp.pl 2011). Przykładem firmy prowadzącej aktywny marketing masowy
i indywidualny jest TUI, która ma 5 174 193 „polubień” i cieszy się największą
popularnością na Facebooku (Delińska 2018).
Jednak media społecznościowe, które mogą łączyć ze sobą międzynarodowe
grupy użytkowników, nie doprowadzają ani do zanikania różnic kulturowych, ani
do lepszej komunikacji międzykulturowej, ani do lepszego rozumienia się pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur. Pierwszym z powodów takiego stanu
rzeczy jest język, którym komunikujemy się na platformie społecznościowej (język ojczysty – wykluczający udział osób z innych krajów lub język angielski – wykluczający użytkowników, którzy go nie znają), drugim – brak zainteresowania
nawiązaniem kontaktu z osobą obcą kulturowo i poznaniem jej opinii czy rekomendacji (np. od osób z krajów arabskich), trzecim – wygoda i szybkość w pozyskiwaniu informacji z krajowych źródeł (brak wiedzy o międzynarodowych platformach informacyjnych, gdzie można spotkać ludzi z całego świata) i wreszcie
czwartym – preferowanie doświadczeń osób pochodzących z tego samego kręgu
kulturowego (np. z kręgu europejskiego).
O roli technologii komunikacyjnych w turystyce pisze m.in. Hofstede i Hofstede
(2007) podkreślając, że nadrzędność mediów społecznościowych nad kulturą
jest iluzją, gdyż mogą one jedynie być jednym z narzędzi wzajemnego poznania
się i komunikacji międzykulturowej. Autorzy ci dodają, że: „dzięki technologiom
komunikacyjnym lepiej uświadamiamy sobie różnice dzielące nas od innych, zarówno tych mieszkających w naszym własnym kraju, jak i tych z innych krajów”
(Hofstede i Hofstede 2007).
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Podobnie jak w turystyce, media społecznościowe wykorzystywane są w sporcie
do prowadzenia kampanii promocyjnych i budowania wizerunku oraz w kampaniach marketingowych. Jest to dużo tańsze i efektywniejsze narzędzie niż kampanie telewizyjne i pozwala dotrzeć zarówno do wszystkich fanów zbiorczo, jak
i do każdego z osobna. Przykładem takiego marketingu za pomocą sportu i mediów społecznościowych może być jedna z kampanii Samsung Electronics Polska
z udziałem Grzegorza Krychowiaka, którego materiał promocyjny na YouTube
zobaczyło ponad pół miliona osób (Youtube 2019).
Jednak zagadnieniami najbardziej istotnymi w sporcie są te niezwiązane
z marketingiem, czyli kwestie budowania relacji z fanami i między zawodnikami w zespole. Organizacje i kluby sportowe, które stały się średniej wielkości
przedsiębiorstwami walczącymi o odbiorców, muszą budować swoją konkurencyjną przewagę rynkową i finansową. Muszą walczyć o swoją markę i wizerunek,
o pozycję na rynku i liczbę „polubień” obecnych i przyszłych klientów – nie tylko
fanów/uczestników imprez sportowych, ale też sponsorów i media.
Wyjątkową grupę odbiorców stanowią kibice sportowi, dla których rozgrywki to nie tylko rywalizacja, ale również bardziej lub mniej uświadamiany sobie
proces poznawczy i emocjonalny związany z budowaniem tożsamości i postaw,
w którym kluby/organizacje lub idole sportowi stają się wyznacznikiem wartości i norm. Proces ten ma charakter ciągły i dynamiczny i oparty jest na treści
komunikatów, za które odpowiadają zarówno władze organizacji/klubów, jak
i sami zawodnicy i media. Do najważniejszych zaliczane są informacje, relacje
i opinie zamieszczane przede wszystkim w mediach społecznościowych jak Tweeter czy Facebook lub wysyłane przez hiperłącze czy hashtag oraz zachowania
samych sportowców. Komunikaty te – zarówno werbalne, jak i niewerbalne – są
fundamentalne dla rozwoju komunikacji międzykulturowej, gdyż wpływają na
postawy widzów i kulturę kibicowania, która niestety pozostawia wiele do życzenia, o czym świadczyć może m.in. przypadek obrzuconego bananami Emanuela Olisadebe, który dał Polonii Warszawa tytuł Mistrza Polski i był najlepszym
strzelcem reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Korei Południowej i Japonii (prawosportowe.pl 2014).
Konieczność edukacji sportowców i kibiców zauważają wszyscy, a przekazy
antydyskryminacyjne towarzyszą zawodom sportowym i olimpiadom na całym
świecie od lat. W 2012 r. przed każdym meczem UEFA EURO 2012 emitowany
był spot o tematyce antydyskryminacyjnej „Respect Diversity”. W kampanie antydyskryminacyjne włączają się znane firmy sportowe jak na przykład Nike, która
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wyprodukowała spot „Football against Racism” z udziałem najlepszych piłkarzy
świata: http://www.youtube.com/watch?v=EjB9wDXzZXE (Włoch 2014).
Dla osób wyczynowo uprawiających sport kontakty z przedstawicielami innych kultur są oczywistością. Zarówno wyjazdy zagraniczne, zawody, jak i kontrakty sportowe są naturalną okazją do testowania i pogłębiania wrażliwości
międzykulturowej. O ile adaptowanie się do obcego otoczenia przychodzi stosunkowo łatwo – gdyż w celu realizacji kontraktu „nowy” musi dostosować się do teraźniejszych warunków, norm, zasad i obyczajów – to akceptacja „obcego” w swoim zespole jest dużo trudniejsza i wiąże się z oczekiwaniami przede wszystkim
wobec osoby przyjezdnej. Jest to bardzo niepokojące nie tylko w kontekście tegoż
zawodnika, ale także z punktu widzenia budowania samego zespołu – działanie
to, jak piszą Małgorzata Bednarczyk i Karolina Zamłyńska (2008), polega na zrozumieniu istoty ducha pracy zespołowej, poczucia wzajemnego wsparcia i współodpowiedzialności, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania. Doskonale rozumieją
te zagadnienia trenerzy międzynarodowych zespołów, którzy zarządzając nimi
muszą uwzględniać różnice kulturowe w procesach planowania, organizacji i prowadzenia takich zespołów.
Jednak sami trenerzy, zawodnicy i starania klubów nie wystarczą, gdyż
przedstawiony problem jest dużo większy i związany z dyskryminacją, rasizmem i homofobią części publiczności – istniejącej w obrębie każdego społeczeństwa – która zasiada na trybunach sportowych. Potrzebne są regulacje
prawne obejmujące działania wdrożeniowe oraz sankcje, szkolenia i edukacja
zawodników i całego zaplecza sportowego, a także kampanie komunikacyjne
organizacji czy klubów.
Przykładem takich antydyskryminacyjnych działań jest dziesięciopunktowy
plan UEFA dotyczący rasizmu, prezentujący obowiązki organizatora zawodów, do
których należą:
1) wydać oświadczenie mówiące, że rasizm oraz jakakolwiek inna forma dyskryminacji nie będzie tolerowana, podkreślając działania jakie będą podejmowane wobec tych, którzy wznoszą hasła rasistowskie; oświadczenie
powinno być wydrukowane we wszystkich programach meczowych i rozpowszechnione na stadionie,
2) przedstawiać w trakcie meczu ogłoszenia potępiające hasła rasistowskie,
3) dopilnować spełnienia warunku, obowiązującego wszystkich zakupujących karnety, o złożeniu oświadczenia, że nie biorą udziału w akcjach
o charakterze rasistowskim,
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4) podjąć działania przeciwko rozpowszechnianiu treści rasistowskich na
stadionie i w jego okolicach,
5) wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec graczy, którzy dopuszczą
się zachowania rasistowskiego,
6) skontaktować się z innymi klubami w celu przekazania informacji na temat przeciwdziałania rasizmowi,
7) inicjować współpracę służb ochrony i policji w celu wspólnego postępowania wobec zachowań rasistowskich,
8) usunąć wszystkie rasistowskie symbole ze stadionu w trybie pilnym,
9) wprowadzić politykę równych w zatrudnieniu i świadczeniu usług,
10) współpracować ze wszystkimi grupami i instytucjami, takimi jak związki piłkarzy, kibice, szkoły, organizacje pozarządowe, kluby młodzieżowe,
sponsorzy, władze lokalne, miejscowe firmy i policja, w celu wypracowania proaktywnych programów informujących o kampanii przeciwko rasizmowi i dyskryminacji (Włoch 2014).
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Kulturowe atrybuty sportu jak spektakularność, cielesność czy transgresyjność
(Nosal 2015) sprawiają, że sport postrzegany jest przez pryzmat emocjonującego spektaklu lub widowiska, którego widzami już nie są wyłącznie kibice i odbiorcy mediów tradycyjnych, lecz także użytkownicy mediów elektronicznych
i społecznościowych. To właśnie zainteresowanie tych mediów postrzegane jest
jako miara sukcesu danej dyscypliny i może służyć włączaniu do obiegu określonych wzorców kulturowych i wytworów kultury materialnej (Nosal 2015), jak na
przykład jogging ze smartfonem w dłoni czy słuchanie muzyki podczas pływania
w wodoodpornych słuchawkach.
Rola mediów, a szczególnie mediów społecznościowych, jest jednak dużo
większa, gdyż może przyczyniać się do kreowania także korzystnych poglądów,
zmiany stereotypów i utartych dyskryminacyjnych opinii. Takim skutecznym narzędziem zmiany w postrzeganiu sportu kobiet i kobiet w sporcie stała się kampania społeczna zainicjowana przez firmę Always i realizowana między innymi na
YouTube pod tytułem „Jak Dziewczyna” (z j. ang. Like a Girl), nagrodzona w 2017 r.
„Złotymi Lwicami” w Cannes. W kampanii tej dorosłe kobiety i mężczyźni dostają
to samo zadanie, mają „biec jak dziewczyna” i mężczyźni biegną w sposób infantylny jak „kobietki”. Poproszone o to samo dziewczynki po prostu biegną, a na
pytanie co to znaczy „biec jak dziewczyna”, jedna z nich odpowiada: „Tak szybko
jak się da” (kampaniespoleczne.pl 2017).
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Podsumowanie

Konsekwencją rozwoju elektronicznych sposobów komunikacji może być stopniowe zmniejszanie się roli i wagi bezpośrednich kontaktów i, w konsekwencji,
ograniczenie liczby kulturowych nieporozumień. Jednak pracownicy sektora
turystyki oraz szkoleniowcy, przedstawiciele klubów sportowych czy sami sportowcy mają do czynienia przede wszystkim z ludźmi, w tym pochodzącymi z innych kultur i innych narodowości, a nie z mediami społecznościowymi – i z tego
powodu powinni poznać zasady komunikacji międzykulturowej i stosować je
w praktyce jako narzędzie pracy i współpracy.
Kapitał sektora turystyki i sportu jest ogromny. Jak podaje Eurostat (2016)
w 2015 r. 62% mieszkańców UE odbyło co najmniej jedną podróż w celach prywatnych.
W 2015 r. co dziesiąte przedsiębiorstwo działające w europejskiej gospodarce przedsiębiorstw niefinansowych należało do branży turystycznej. Szacuje
się, że te 2,4 mln przedsiębiorstw zatrudniało około 12,7 mln osób. Przedsiębiorstwa działające w branżach powiązanych z turystyką zatrudniały 9,2%
wszystkich osób zatrudnionych w całej gospodarce przedsiębiorstw niefinansowych oraz 21,5% osób zatrudnionych w sektorze usług (Eurostat 2016).

Około 60% Europejczyków, tj. prawie 260 mln osób, przyznaje, że regularnie uprawia sport łącznie w 700 000 klubach lub indywidualnie, poza nimi (Eurobarometr
2018). Biorąc pod uwagę wielokulturowość społeczeństw krajów europejskich,
liczba kontaktów międzykulturowych w samym sporcie musi być imponująca,
a potencjał integracyjny nie do oszacowania. Sport łączy ze sobą ludzi różnych narodowości, wyznań, tonacji skóry i pozycji społecznej, i może – oraz powinien – być
wykorzystany w edukacji i procesie budowania relacji społecznych z inną kulturą,
w oparciu o szacunek do drugiej strony, do drugiego człowieka.
Zarówno sektor turystyczny, jak i sportowy będą się rozwijać i mogą wykorzystywać media społecznościowe do zdobywania nowych klientów, budowania
dobrych relacji z nimi, przełamywania stereotypów i uprzedzeń.
Lecz media nigdy nie zastąpią bezpośredniego kontaktu, ciekawości poznania,
konkurowania z innymi. Media społecznościowe ani żadne inne nigdy nie zastąpią
spotkania z drugim człowiekiem na plaży, szlaku górskim, czy choćby w Krakowie.
Nie zastąpią też wizyty na Camp Nou ani bezpośredniej rozmowy i selfie z siatkarzem
z polskiej reprezentacji, Wilfredo Leonem, pochodzącym z Kuby, o co tak zabiegali
hiszpańscy zawodnicy po przegranym 3:0 meczu z Polską (Eurosport.tvn.pl 2019).

103

Bibliografia

Danuta Glondys

Adler N. J., Gundersen A. (2007), International Dimensions of Organizational Behavior,
Boston: Cengage Learning, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_mi%C4%
99dzykulturowe [odczyt: 20.09.2019].
Bednarczyk M., Zamłyńska K. (2008), Career management in sport [w:] Bednarczyk M. (red.),
Enterpreneurship in Tourism and Sport Business, Kraków, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiel-

104

lońskiego.
Chmielnicki M., Sułkowski Ł. (2017), Metody zarządzania międzykulturowego [w:] Sułkowski Ł.,
Ignatowski G. (red.), Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawnoorganizacyjne, Difin, Warszawa, s. 37–53, file:///C:/Users/user/Downloads/komunikacja%20
i%20zarzadzanie%20miedzykulturowe-rozdzial3%20(2).pdf, s. 41–42 [odczyt: 20.09.2019].
Delińska L. (2018), Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych,
„Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 130, s. 17–25, www.wnus.edu.pl/epu.
Eurobarometr (2016), http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/ [odczyt: 20.01.2016].
Eurosport.tvn.24.pl (2019), [dok. elektr.], https://eurosport.tvn24.pl/siatkowka,119/polskahiszpania-mistrzostwa-europy-siatkarzy-2019-siatkowka-wilfredo-leon-po-meczu,971417.
html [odczyt: 22.09.2019].
Eurostat (2016), [dok. elektr.], https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Tourism _statistics/pl [odczyt: 21.09.2019].
Gesteland R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa, PWN.
Hall E. T. (1987), Bezgłośny język, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Hall E. T. (1984), Poza kulturą, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Hofstede G., Hofstede G. J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Huntington S. (2007), Zderzenie cywilizacji, Warszawa, Wydawnictwo Muza.
Jandt F. E. (1995), Intercultural Communication. An Introduction, London–New Delhi, Thousand
Oaks, Sage.
Kampaniespoleczne.pl (2012), [dok. elektr.], http://kampaniespoleczne.pl/jak-dziewczyna-czyli-najlepiej-2/,https://www.youtube.com/results?search_query=%23JakDziewczyna [odczyt:
20.09.2019].
Mikułowski-Pomorski J. (2003), Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Newsweek.pl (2019), [dok. elektr.], https://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/mistrzostwoswiata-dla-francji-pilkarze-sa-synami-imigrantow/184gkvn [odczyt: 27.09.2019].
Nosal P. (2015), Medialne transgresje sportu [w:] Kopecka-Piech K. (red)., Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
[dok. elektr.], https://www.academia.edu/20287160/Medialne_transgresje_sportu_w_Innowacyjno%C5%9B%C4%87_przemys%C5%82%C3%B3w_kreatywnych.Media_a_sport_
red._K._Kopecka-Piech_2015, s. 21.
prawosportowe.pl (2019), [dok. elektr.], https://prawosportowe.pl/a/rasizm-w-sporcie [odczyt:
21.09.2019].
Przytuła S. (2011), Problemy wielokulturowości korporacjach międzynarodowych, „Problemy
Zarządzania”, Vol. 9, nr 4, s. 26–42.

Komunikacja międzykulturowa a media społecznościowe w turystyce i sporcie
Rozkwitalska M. (2008), Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania: amerykański, azjatycki,
europejski, globalny „Organizacja i Kierowanie”, nr 2 (132), s. 79–98 [dok. elektr.], https://www.
academia.edu/2312679/Zarz%C4%85dzaniemi%C4%99dzynarodowe a_ modele zarz%C4%85
dzania_ameryka%C5%84ski_azjatycki_europejski_globalny [odczyt: 20.09.2019].
rp.pl (2019), [dok. elektr.], https://www.rp.pl/artykul/748843-Media-spolecznoscioweniezastapione-w-turystyce.html [odczyt: 20.09.2019].
sportowefakty.wp.pl (2019), [dok. elektr.], https://sportowefakty.wp.pl/siatkowka/824065/
kontrowersyjna-wypowiedz-michala-kubiaka-na-temat-iranczykow-dla-mnie-ten-narod[odczyt: 27.09.2019].
wirtualnemedia.pl (2019), [dok. elektr.], www.wirtualnemedia.pl/artykul/procter-gamblekrytykuje-social-media-za-hejt-i-dezinformacje-zbyt-dlugo-bylismy-tolerancyjni-dlaczego
[odczyt: 20.09.2019].
Włoch R. (2014), Raport dotyczący wybranych przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm,
ksenofobia i homofobia) w polskim sporcie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych, Warszawa, Instytut Socjologii UW, Fundacja Społeczno-Ekonomicznych
Ekspertyz.
Vox.pl (2019), [dok. elektr.], https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/7/19/17590302/
trevor-noah-france-french-ambassador-araud-world-cup [odczyt: 27.09.2019].
Youtube (2012), [dok. elektr.], https://www.youtube.com/watch?v=LXlXf3am1s4 [odczyt:
21.09.2019].

105

ROZDZIAŁ 7
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
ZRÓŻNICOWANYM POKOLENIOWO
W ASPEKCIE KOMPETENCJI CYFROWYCH

Izabela Stalończyk
Politechnika Białostocka
i.stalonczyk@pb.edu.pl
ORCID: 0000-0001-9089-1131

Izabela Stalończyk

Zarządzanie zespołem zróżnicowanym pokoleniowo w aspekcie
kompetencji cyfrowych
STRESZCZENIE

W świetle nadchodzących zmian demograficznych, współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga od menedżerów dostosowania praktyk związanych
z motywowaniem i angażowaniem pracowników w rozwój organizacji z uwzględnieniem potrzeb, możliwości oraz cech indywidualnych osób, którymi zarządzają.
Pokolenia funkcjonujące na rynku pracy dostosowują się do zmian technologicznych w sposób zróżnicowany. Różnice te należy poznać i wyszukać w nich elementy pozytywne, umożliwiające połączenie czy też utworzenie zespołu, którego
wartość i potencjał może przynieść niezwykłe korzyści organizacji. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną oraz raporty i analizy dotyczące między
innymi preferencji pracy zespołowej, zmian demograficznych, rynku pracy oraz
kompetencji cyfrowych. Cel artykułu to przedstawienie pożądanych cech i kompetencji menedżera zespołu w zarządzaniu zespołem zróżnicowanym pokoleniowo
w aspekcie kompetencji i umiejętności cyfrowych członków takiego zespołu.
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Managing a generationally diverse team in terms of digital competences
S U M M A RY

In light of the coming demographic changes, contemporary human resource
management requires managers to adapt practices related to motivating and
engaging employees in the development of the organization, taking into account
the needs, capabilities and individual characteristics of the people they manage.
The generations operating in the labor market are adapting to technological change
in different ways. It is necessary to recognize these differences and search for positive
elements in them, enabling the combination or creation of a team, whose value and
potential can bring extraordinary benefits to the organization. The paper draws on
national and international literature as well as on reports and analyses concerning,
among other things, teamwork preferences, demographic changes, the job
market and digital competencies. The aim of the paper is to present the desirable
characteristics and competencies of a team manager in managing a generationally
diverse team in terms of digital competencies and skills of its members.
Keywords: teamwork, digital competences, diversity
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Wprowadzenie

W dobie gospodarki opartej na wiedzy oraz idei uczenia się przez całe życie, zarządzanie zespołem w organizacji staje się zadaniem trudnym i wymagającym.
W świetle nadchodzących zmian demograficznych, współczesne zarządzanie
zasobami ludzkimi wymaga od menedżerów dostosowania praktyk związanych
z motywowaniem i angażowaniem pracowników w rozwój organizacji z uwzględnieniem potrzeb, możliwości oraz cech indywidualnych osób, którymi zarządzają.
Obecnie jesteśmy świadkami globalnych turbulencji zachodzących w gospodarce
i życiu społecznym. W kontekście organizacji pracy, zarządzania czasem, zespołami czy projektami zostaliśmy zmuszeni do szybkiego przystosowania się i poznania dostępnych rozwiązań technologicznych. Poziom kompetencji cyfrowych
wśród pracowników jest zróżnicowany, największy występuje u przedstawicieli
„pokolenia sieci”. Międzypokoleniowe uczenie się w zespołach przyczynia się do
zwiększenia umiejętności cyfrowych całego zespołu. Organizacje tworzą wielofunkcyjne zespoły, aby zebrać odpowiednie osoby w celu rozpoczęcia różnych
projektów. Za pośrednictwem nowych technologii zarządzanie zespołem odbywa
się z wykorzystaniem różnych mediów.
Różnice pokoleniowe między pracownikami w aspekcie kompetencji cyfrowych
mogą doprowadzić do konfliktów i nieporozumień. Wynikiem takiej sytuacji może
być niska wydajność nie tylko poszczególnych pracowników, ale i całego zespołu.
Umiejętne wprowadzanie nowych pracowników do zespołu oraz motywowanie
osób już pracujących to zadanie powierzane menedżerom. Ale czy na pewno są
oni gotowi i przeszkoleni do prowadzenia zespołów zróżnicowanych pokoleniowo
oraz posiadających zróżnicowany stopień kompetencji cyfrowych? Różnice pokoleniowe należy poznać i wyszukać w nich elementy pozytywne, umożliwiające połączenie czy też utworzenie zespołu, którego wartość i potencjał może przynieść
organizacji niezwykłe korzyści. W niniejszym tekście wykorzystano literaturę zarówno krajową, jak i zagraniczną oraz raporty i analizy dotyczące między innymi
preferencji pracy zespołowej, zmian demograficznych, rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych. Celem opracowania jest przedstawienie pożądanych cech i kompetencji menedżera zespołu w zarządzaniu zespołem zróżnicowanym pokoleniowo
w aspekcie kompetencji i umiejętności cyfrowych członków takiego zespołu.

Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie różnorodnością
pokoleniową
Początki koncepcji zarządzania różnorodnością pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX w. na skutek występujących przeszkód inte-
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gracyjnych mniejszości narodowych, etnicznych oraz kobiet jako potencjalnych
pracowników. Przełomem w powstaniu koncepcji zarządzania różnorodnością
stała się publikacja From Equity to Deversity autorstwa R. Rossa i R. Schneidera
wydana w 1992 r. (Mazur 2010) opisująca nowe podejście do tego zjawiska.
W krajach europejskich rozwój koncepcji nastąpił dzięki regulacjom prawnym
ustanowionym na mocy konwencji, traktatów i dyrektyw równościowych chroniących społeczeństwo europejskie przed dyskryminacjami wynikającymi między innymi z różnic takich jak wiek, płeć, rasa, pochodzenie. Następnie w latach
70. i 80. opublikowano wiele dokumentów dotyczących warunków pracy, wynagradzania, szkoleń, awansu i równego traktowania w miejscu pracy (Gross-Gołacka 2018). W Polsce rozwój koncepcji zarządzania różnorodnością nastąpił
w latach 90. XX w. wraz z napływem kapitału zagranicznego, nowych modeli
zarządzania i pracy.
Współcześnie ogromny postęp technologiczny odgórnie wymaga zróżnicowania pod względem zawodów, umiejętności i kwalifikacji ludzi, a biorąc pod
uwagę zmiany demograficzne wynikające ze starzenia się społeczeństw zapewnienie takiego stanu staje się coraz trudniejsze. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie Barometr Rynku Pracy (2019), pomimo napływu obcokrajowców, w dalszym ciągu 56% pracodawców w Polsce ma problemy ze znalezieniem
odpowiednich pracowników. Mając na uwadze prognozy demograficzne populacji Polaków, wg których w 2030 r. średnia wieku wzrośnie do 45 lat, a w 2050 r. –
do 50 lat, zarządzanie zespołem zróżnicowanym pokoleniowo będzie koniecznością.
Zarządzanie różnorodnością stanowi element zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, wedle którego strategię rozwoju przedsiębiorstwa przyjmuje się
w świadomości występowania różnic wśród pracowników oraz różnic otoczenia
zewnętrznego (Wiktorska-Święcka 2011). Aspekt ten może być rozpatrywany
zarówno w sposób szeroki, jak i wąski, w zależności od elementów różnorodności branych pod uwagę oraz od samego rozumienia różnorodności, które dotyczy
wszelkiego rodzaju różnic związanych z życiem i działalnością człowieka.
Do podstawowych kryteriów różnorodności zalicza się: społeczno-demograficzne oraz niedemograficzne. Pierwsze z nich uwzględnia różnice odnoszące się
do wieku, płci, wykształcenia, pochodzenia społecznego, narodowości, etniczności, stanu cywilnego. Drugie z kolei uwzględnia różnice związane z religią, stanem
zdrowia, osobowością, poglądami, wartościami, sposobami komunikacji (Seymen
2006). M.L Egan i M. Bendick (2003) dzielą różnorodność na widoczną i niewidoczną, natomiast P. Arredondo (1996) rozpatruje ją przez pryzmat tożsamości
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pierwotnej, wtórnej i organizacyjnej. W związku z powyższym zarządzanie różnorodnością to umiejętność akceptacji różnic socjodemograficznych w organizacji oraz podejmowanie działań pozwalających na wykorzystanie tych różnic
w sposób korzystny dla całej organizacji (Byczkowska 2010). Zarządzanie różnorodnością w organizacji dotyczy:

–– wykorzystania wszystkich dostępnych w organizacji talentów, bez odwoływania się do etnocentryzmu i stereotypów,
–– prowadzenia polityki kadrowej na rzecz różnorodności przyczyniającej się
do wzrostu innowacyjności, twórczego działania, zmniejszania braków kadry posiadającej określone umiejętności,
–– dopasowania oferty firmy do potrzeb różnych klientów,
–– uwzględnienia potrzeb i oczekiwań pracowników, klientów, interesariuszy
na etapie planowania strategicznego,
–– stosowania zarządzania strategicznego zorientowanego na dostosowanie
się organizacji do otoczenia (Gross-Gołacka 2018).

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również różnic międzypokoleniowych. Pokolenie to grupa osób w tym samym wieku, ukształtowanych przez zbliżone przeżycia i doświadczenia, żyjących w podobnym systemie gospodarczym, społecznym i politycznym. W przedsiębiorstwach zatrudniane są osoby w różnym wieku,
należące do różnych pokoleń. Wyselekcjonowanie różnic międzypokoleniowych
i umiejętne ich wykorzystanie przyczynia się do wzrostu ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz do poprawy struktury organizacyjnej otoczenia wewnętrznego
organizacji.
W zarządzaniu różnorodnością organizacji naukowcy wyszczególniają zarządzanie różnorodnością pokoleniową (zarządzanie międzygeneracyjne, multigeneracyjne) oraz zarządzanie wiekiem. Biorąc pod uwagę różne narzędzia
motywacyjne, często stosowane tylko do określonych grup pracowników danej
organizacji, autorka podziela pogląd niektórych badaczy, głoszący, że działania
dedykowane wyłącznie jednej grupie pracowników dyskryminują pozostałych
zatrudnionych (Woszczyk i Warwas 2016), co w konsekwencji obniża efektywność pracy tych ostatnich. Główne obszary zarządzania międzypokoleniowego
w organizacji dotyczą między innymi: kształcenia i uczenia się przez całe życie,
rekrutacji, planowania i rozwoju kariery zawodowej, form zatrudnienia, zmiany stanowisk pracy, elastycznego czasu pracy, środowiska pracy, zakończenia
pracy.
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Zespół zróżnicowany pokoleniowo a kompetencje cyfrowe
Literatura przedmiotu wyróżnia pokolenia funkcjonujące równocześnie na rynku
pracy (tabela 1):
––
––
––
––
––

Silent Generation – osoby urodzone w latach 1922–1944,
Baby Boomers – osoby urodzone w latach 1945–1964,
Pokolenie X – osoby urodzone w latach 1965–1980,
Pokolenie Y (millennials) – osoby urodzone w latach 1981–1994,
Pokolenie Z (określane jako pokolenie C) – osoby urodzone po roku 1995
(Smolbik-Jęczmień 2019).

Każde z wymienionych pokoleń charakteryzuje się innymi cechami. Tworząc lub
zarządzając zespołem, w którym występują przedstawiciele różnych pokoleń,
Tabela 1. Charakterystyka pokoleń występujących równocześnie na rynku pracy
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Nazwa pokolenia

Cechy charakterystyczne

Silent Generation

wychowani w czasach trudnych ekonomicznie, znający ciężką i solidną pracę, obowiązkowi i oszczędni, wyznający ogromne poczucie
obowiązku, lojalni wobec pracodawcy, unikający ryzyka

Baby Boomers

Pokolenie X
Pokolenie Y

Pokolenie Z (C)

nie boją się ciężkiej pracy, poczucie własnej wartości pochodzi
bezpośrednio z ich osiągnięć, jeżeli jest to konieczne poświęcają
więcej czasu na pracę, wykazują silną etykę pracy i chęć do uczenia
się, uznawane za osoby cierpliwe i stabilne
dążenie do stabilizacji zawodowej, lojalność wobec pracodawcy,
mocno zorientowani na sukces, aktywni i sumienni, dużo wymagający od siebie i innych, uznający autorytet zwierzchników, nastawieni na pracę indywidualną

wykazują chęć pracy zespołowej, obeznani w technologiach, potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie, brak umiejętności
podejmowania decyzji, nierealistyczne oczekiwania, niecierpliwi,
nie potrafią improwizować, cenią elastyczny czas pracy, brak autorytetów i lojalności
wychowani w dobie Internetu, znają i poruszają się w świecie
rzeczywistym i internetowym, korzystają z edukacji pozaszkolnej,
mobilni, współpracujący w grupie, wykazują silną potrzebę akceptacji i przynależności do grup społecznych, niski poziom lojalności,
pewni siebie, nastawieni na pracę wielozadaniową

Źródło: Opracowane własne na podstawie: A. Stosik (2015), A. Smolbik-Jęczmień (2013), L. Weroniczak (2010), J. Fazlagić (2008).
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należy wziąć pod uwagę ogólną charakterystykę przypisaną do każdego pokolenia. Świadomość różnic oraz cech ogólnych, charakteryzujących każde pokolenie,
umożliwia dostosowanie zadań do określonej grupy osób.
Zdaniem autorki przy zarządzaniu zespołem nie można kierować się tylko pokazaną charakterystyką pokoleń. Każda osoba posiada indywidualne cechy oraz
swoją historię doświadczeń, których pomijać nie wolno.

Kompetencje cyfrowe
W dobie cyfryzacji społeczeństwa poziom kompetencji cyfrowych pracowników
jest kluczowy w realizacji określonych zadań. Przepaść cyfrowa między wymienionymi pokoleniami niestety istnieje. Problem ten należy zbadać i zrozumieć
ponieważ wpływa on na zdolności komunikacyjne, dostęp do informacji i wiedzy,
a także na wymianę doświadczeń każdego z członków zespołu. Z badań przeprowadzonych przez Kantar TNS (2017) Polacy są zafascynowani nowymi technologiami. Pozytywnie oceniają wpływ zmian technologicznych na jakość życia
(79%), jednakże 24% Polaków stwierdza, że nie posiada wystarczających kompetencji do używania technologii w codziennym życiu. Kompetencje cyfrowe są
uznane za jedne z ośmiu kluczowych „koniecznych do osobistej samorealizacji,
aktywności obywatelskiej, spójności społecznej i uzyskania szans na zatrudnienie w społeczeństwie wiedzy” (Dz. Urz. UE 2006). Obejmują one zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania
w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości w stosowaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Statystyki dotyczące
kompetencji cyfrowych Polaków prezentowane przez Eurostat są niepokojące.
Wskaźnik umiejętności cyfrowych obrazujący biegłość w takich obszarach jak
poszukiwanie informacji, tworzenie treści i rozwiązywanie problemów wśród
osób korzystających z Internetu w 2015 r. uplasował polskich obywateli na
przedostatnim miejscu wśród wszystkich obywateli Europy. Liczba osób korzystających z Internetu w wieku 16–74 lata poza miejscem zamieszkania lub pracy
w 2019 r. wyniosła 57%, podczas gdy średnia unijna osiągnęła wskaźnik 73%1.
Wskaźniki obrazujące poziom podstawowych kompetencji cyfrowych Polaków
przedstawiono w tabeli 2.
Przedstawione dane charakteryzujące kompetencje cyfrowe bazują na wybranych czynnościach związanych z korzystaniem z Internetu. Kompetencje te podzielono na cztery obszary: informacja, komunikacja, rozwiązywanie problemów
1

Więcej w: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser.
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Tabela 2. Kompetencje cyfrowe Polaków w porównaniu do średniej krajów Unii Europejskiej według wieku w 2019 r.
Wyszczególnienie

16–19
lat

20–24
lat

25–34
lat

35–44
lat

45–54
lat

55–64
lat

Podstawowe kompetencje
cyfrowe ogółem

34%

30%

32%

30%

28%

20%

Obszar 1 – Informacja

12%

15%

12%

14%

11%

14%

Średnia krajów UE
Średnia UE

Obszar 2 – Komunikacja
Średnia UE

25%
11%
5%
6%

23%
9%
6%
6%

26%
8%
9%
9%

Obszar 3 – Rozwiązywanie
problemów

27%

17%

22%

Obszar 4 – Umiejętność korzystania z oprogramowania

14%

24%

29%

Średnia UE

114

Odsetek osób posiadających wyszczególnione
kompetencje cyfrowe z podziałem na grupy wiekowe

Średnia UE

19%
13%

13%
17%

15%
21%

29%
10%
18%
16%
26%
19%
26%
22%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (2021).

55%
15%
21%
22%
28%
23%
17%
21%

28%
12%
21%
24%
24%
24%
13%
19%

oraz umiejętność korzystania z oprogramowania. Kompetencje cyfrowe ogółem
określają podstawowe umiejętności cyfrowe w podziale na grupy wiekowe, obejmując kompetencje ze wszystkich czterech obszarów. Najlepiej prezentują się
osoby do 44 roku życia. Pokolenie Z i Y posiada najwyższy stopień kompetencji
cyfrowych. Najsłabiej wypadają osoby powyżej 45 roku życia – średnia unijna wynosi 55%, natomiast Polacy w tej grupie to niespełna 28%. Czechy, Niemcy i Luksemburg to państwa, gdzie odsetek osób po 44 roku życia posiadających podstawowe kompetencje cyfrowe kształtuje się odpowiednio na poziomie 42%, 37,5%
oraz 32,5% Zdaniem autorki w Polsce dochodzi do gwałtownego wykluczenia cyfrowego w tej grupie wiekowej. Ma to związek ze zbyt szybkim postępem technologicznym, który wymusza zachowanie biegłości w obsłudze nowych technologii,
co może sprawiać trudności. Pozostawienie tej grupy osób bez szkoleń szybko
pogłębi przepaść cyfrową.
Obszar pierwszy określa kompetencje cyfrowe związane z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem informacji. Są to takie czynności jak: kopiowanie, przenosze-
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nie plików i folderów, zapisywanie plików na nośnikach danych, uzyskiwanie informacji ze stron internetowych, między innymi o towarach, usługach i zdrowiu.
Stopień posiadanych kompetencji wszystkich grup wiekowych w tym zakresie
jest podobny. W obszarze drugim znalazły się umiejętności związane z: komunikacją w środowisku cyfrowym, udostępnianiem zasobów, współpracą przy pomocy narzędzi cyfrowych, uczestnictwem w społeczności sieciowej. Obszar ten
identyfikują czynności takie jak: wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną,
prowadzenie rozmów wideo, przesyłanie treści na dowolną stronę internetową w celu ich udostępnienia. Kompetencje te lepiej reprezentują osoby powyżej
35 roku życia. Związane jest to z doświadczeniem zawodowym oraz stylem życia
tych osób, które posiadają stały i nieograniczony dostęp do informacji. Obszar
trzeci to kompetencje cyfrowe związane z rozpoznawaniem potrzeb i zasobów
cyfrowych, podejmowaniem decyzji dotyczących wykorzystania odpowiednich
narzędzi cyfrowych w zależności od celu i potrzeb, kreatywne korzystanie z nowych technologii, pogłębianie i doskonalenie kompetencji własnych i innych
osób w tym obszarze. Uwzględniono takie umiejętności, jak: przesyłanie plików
między komputerami, instalowanie oprogramowania lub systemu operacyjnego,
znajomość usług online, korzystanie z zasobów edukacyjnych oraz bankowości
elektronicznej. Kompetencje Polaków w tym obszarze przewyższają średnią unijną niemalże w każdej grupie wiekowej. Biorąc pod uwagę pracę zespołową kompetencje tego typu są jednymi z ważniejszych odpowiadających za powodzenie
i realizację powierzonego projektu. Obszar czwarty obejmuje korzystanie z oprogramowania w celu tworzenia i edytowania nowych treści, integrowania i opracowywania nowej wiedzy, tworzenia ekspresji twórczej, produktów medialnych
oraz programowania. Umiejętności, które zostały uwzględnione w statystykach
to używanie edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, edycja zdjęć w odpowiednim
oprogramowaniu, tworzenie prezentacji. W tym obszarze najlepiej zorganizowane są osoby w przedziale wiekowym od 20 do 44 lat. Konieczność aktywności
zawodowej oraz edukacyjnej nie pozwala na braki związane z tego typu rodzajem
kompetencji cyfrowych.
Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że kompetencje cyfrowe są
zróżnicowane w zależności od wieku i obszaru, którego dotyczą. Każda z grup
wiekowych posiada mocne i słabe strony. Praca w zespole zróżnicowanym pokoleniowo ma na celu osiągnięcie maksymalnego zaangażowania w rozwiązanie postawionego problemu (zadania). Wymaga ona od uczestników posiadania
określonych kompetencji, często różnych, czy też niepowtarzalnych. W pracy
zespołowej występują interakcje międzyludzkie, które pośredniczą w wymianie
wiedzy i informacji. Dla osiągnięcia wspólnych celów członkowie zespołu muszą
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pracować blisko siebie i razem ze sobą. Oznacza to, że muszą korzystać ze swojej wiedzy i doświadczenia. Zdaniem P. K. Sheridan, D. Reeve i G. Evansa (2014)
integracja umiejętności zespołowych i pracy zespołowej jest równie cenna jak
zdolności i wykształcenie techniczne. W szczególności ważne jest wsparcie osób
trenujących zespół, których zadaniem jest wypracowanie w członkach zespołu
chęci do samorozwoju, uczenia się oraz efektywnego rozwiązywania problemów.
Charakteryzowane pokolenia wypracowały odmienne założenia postrzegania
świata, różne systemy wartości oraz sposoby wykonywania zadań z różnym wykorzystaniem nowych technologii. Wnoszą tym samym różne umiejętności oraz
oczekiwania wobec pracodawców i kierownictwa.
Współczesne organizacje zatrudniają pracowników w różnych formach. Coraz powszechniejszy, a w ostatnim czasie wręcz konieczny, staje się system pracy
zdalnej, gdzie osoby podejmują zatrudnienie oraz realizują powierzone im obowiązki i zadania poza stałym, fizycznym miejscem pracy. Biorąc pod uwagę ideę
pracy zespołowej, której uczestnicy mają pracować blisko siebie i razem, praca
zdalna uniemożliwia niektóre jej założenia. Kwestie te powinny być uwzględniane w strategii rozwoju firmy, a osoby zarządzające personelem – odpowiednio
przygotowane. W korporacjach z tradycyjnym modelem zarządzania kompetencje menedżera ograniczają się do organizacji czasu pracy podwładnych, przydzielaniu i kontrolowaniu przydzielonych zadań, rozliczania z efektów wykonywanej pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że tradycjonalizm w zarządzaniu
organizacjami w czasach dzisiejszych jest niewystarczający, gdyż nie uwzględnia
współczesnych potrzeb pracowników w zadowalającym stopniu. Utrzymanie
w miarę stałej kadry pracowniczej, zwłaszcza tej wykwalifikowanej, jest nie lada
wyzwaniem. W 2019 r. co piąta osoba pracująca w Polsce zamierzała zmienić
miejsce pracy. Plany zmiany zatrudnienia (Barometr Rynku Pracy 2019) dotyczyły najmłodszej grupy pracowników w wieku 18–34 lata (31%), czyli osób z pokoleń Y i Z, zorientowanych na sukces i nowe wyzwania. Przedstawiciele pokolenia X nie planowali zmiany zatrudnienia (83,6%). Podobne dane przedstawiono
w opracowaniu The Deloitte Global Millennial Survey… (2019): przedstawiciele
pokolenia Y nie są związani z pracodawcą, 49% badanych wskazało chęć zmiany
pracy w przeciągu dwóch najbliższych lat, gdzie – w porównaniu do 2017 r. –
stanowlili oni 38%.
Powodem poszukiwania nowych miejsc zatrudnienia jest nie tylko – co wciąż
przeważa w opinii respondentów – zbyt niski poziom wynagrodzenia, ale pojawiają się również inne przyczyny wynikające z różnic pokoleniowych pracowników. Chęć samorealizacji, brak możliwości rozwoju w dotychczasowym miejscu
pracy, brak perspektyw awansu oraz potrzeba zmiany to najczęściej wskazywane
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przesłanki dotyczące zmiany miejsca zatrudnienia. Wzrost wynagrodzenia, według 85% wskazań ankietowanych, jest jednym z najskuteczniejszych działań,
jakie można podjąć, aby zatrzymać pracowników w organizacji (Barometr Rynku
Pracy 2019). Duże znaczenie mają też inne rozwiązania, występujące w różnym
stopniu w organizacjach, takie jak: dodatkowa opieka medyczna, wprowadzenie
programów typu work-life balance, elastyczne godziny pracy, dofinansowanie
edukacji. W raporcie The Deloite Global Human Capital Trends… (2019) wskazano,
że w opinii 44% liderów biznesu oraz menedżerów zarządzania zasobami ludzkimi aspekt otoczenia społecznego w organizacji oraz jego oddziaływanie na całość
przedsiębiorstwa wzrasta, z kolei 56% uważa, że będzie to obszar mniej ważny
niż trzy lata temu.
Przedsiębiorcy w Polsce najchętniej zatrudniają ludzi z pokolenia Z, osoby
biegłe w obsłudze nowych technologii oraz osoby uczące się. Niepokojący jest
fakt, że 74% pracodawców odrzuca możliwość zatrudnienia osób w wieku emerytalnym. Prognozy demograficzne oscylują, iż ludność w wieku produkcyjnym
w 2050 r. ukształtuje się na poziomie 56%, a w wieku poprodukcyjnym osiągnie
wskaźnik 28% ogółu populacji (Dziedzinowe Bazy Wiedzy 2020). Oznacza to
wzrost osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym na rynku pracy. Ludzie
młodzi nie będą w stanie wypełnić luki braku pracowników, którymi interesują
się przedsiębiorcy. W perspektywie długofalowego planowania misji i wizji organizacji każdy przedsiębiorca musi mieć świadomość zmian jakie nastąpią na
rynku pracy. Zmiany te będą skutecznie oddziaływały na procesy rekrutacyjne
pracowników w przedsiębiorstwie.
W literaturze przedmiotu zespół zróżnicowany pokoleniowo przyczynia się
do znacznie efektywniejszej realizacji założonych celów i zadań grupy. Członkowie grupy skupiają się na wspólnej komunikacji, zadaniach zespołu, strategiach
i procesie realizacji biorąc pod uwagę potencjalne, nieoczekiwane i nieprzewidziane sytuacje (Jansen i in. 2016). W pracy H. Reutera i H. Porziga (1998) przedstawiono argumenty potwierdzające, że zespół składający się z osób o różnych
umiejętnościach i z różnym doświadczeniem poprawia wydajność całego zespołu
bardziej niż członkowie wyposażeni tylko w jedną, konkretną umiejętność. Należy jednak pamiętać o charakterze zadania, projektu nad którym zespół pracuje,
zdarza się bowiem, że do realizacji konkretnego zadania potrzebne są osoby o ściśle ukierunkowanych umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych. Zespół zróżnicowany pokoleniowo będzie skuteczny jeśli menedżer zespołu będzie w stanie
określić i wyeliminować bądź zminimalizować elementy niekorzystnie działające
na cały zespół oraz precyzyjnie przydzielić obowiązki poszczególnym członkom
zespołu, adekwatnie do ich kompetencji cyfrowych.

117

Izabela Stalończyk

Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wypracowanie różnych wariantów rozwiązania danego problemu stanowią mocne strony zespołu zróżnicowanego
pokoleniowo. Nie oznacza to jednak, że zespół będzie współpracował bezkonfliktowo. W zależności od składu zespołu i cech indywidualnych poszczególnych
członków współpraca może przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj na początku
pracy zespołu dochodzi do konfliktów i nieporozumień, a do zapewnienia dobrej
komunikacji i należytej współpracy niezbędny jest menedżer zespołu wyposażony w odpowiedni wachlarz kompetencji.

Menedżer w zespole zróżnicowanym pokoleniowo –
badania własne
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Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim akcentuje powagę samodzielności,
samorozwoju oraz uczenia się pracowników przez całe życie niezależnie od pokolenia, które reprezentują. Wyzwanie dla menedżerów związane jest z poszukiwaniem nowych sposobów wykonywania pracy przez członków zespołu oraz
z koordynacją działań przy wykorzystaniu nowych technologii. Badania własne
przeprowadzono od września do listopada 2020 r. Kwestionariusz ankiety badawczej skierowano w formie elektronicznej do członków zespołów zróżnicowanych pokoleniowo oraz do ich menedżerów w pięciu przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie miasta Białystok. Wyniki badań, które przedstawiono,
stanowią wybrany fragment z całości badania adekwatny do tematyki związanej
z omawianym zagadnieniem. Respondenci wypełniali ankietę anonimowo. Zbadano 5 zespołów, łącznie 23 osoby. Były to badania pilotażowe, aczkolwiek warte
uwagi. Wiek badanej grupy kształtował się w sposób następujący: pokolenie X –
12 osób, pokolenie Z – 2 osoby, pokolenie Y – 6 osób, pokolenie Baby Boomers –
3 osoby. Menedżerowie zespołów to reprezentanci pokolenia X.
Kierujący zespołem zróżnicowanym pokoleniowo musi posiadać nie tylko
wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów czy łagodzenia konfliktów, ale
przede wszystkim powinien posiadać kompetencje, dzięki którym będzie w stanie zrozumieć wszystkich członków swojego zespołu zwłaszcza, że zarządzanie
takim zespołem nie jest łatwe. Zdaniem Hassa i Nüescha (2013) największe trudności występują w zespołach, których członkowie posiadają odmienne narodowości. Wynika to z różnic kulturowych w sposobie organizacji pracy, konfliktowości i komunikacji oraz braku świadomości posiadanych kompetencji wśród
członków zespołu. Ankietowani, z wyłączeniem menedżerów, wskazali, że profil
posiadanych przez nich kompetencji cyfrowych i innych nigdy nie był analizowany (84% wskazań) lub dopiero był planowany (16%). W trakcie pracy bazowa-
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no na kompetencjach twardych. Tylko w jednym zespole na prośbę menedżera
uczestnicy określili samodzielnie kompetencje miękkie i stopień znajomości technologii komunikacyjnych.
Cechy przywódcze lidera, takie jak zorganizowanie, pewność siebie, konsekwencja, zaangażowanie oraz zaufanie do zespołu, mają wpływ na poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy każdego uczestnika. Zmotywowani członkowie zespołu chętniej pogłębiają swoją wiedzę w celu zakończenia określonego zadania,
co w konsekwencji poprawia wydajność i współpracę całej grupy (Zhu i Akhtar
2014). Respondenci badania w 91% samodzielnie poszukiwali nowej wiedzy
w celu realizacji powierzonych zadań, wykorzystując przy tym narzędzia i technologie informatyczne. Osoby z pokolenia Baby Boomers stwierdziły, że niekiedy
miały trudności w obsłudze technologii, której do tej pory nie używały, jednakże z pomocą pozostałych członków zespołu, ewentualnie bliskich im osób, były
w stanie w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym opanować określone narzędzie. Taka postawa pracowników jest zgodna z panującym wśród obywateli Unii Europejskiej trendem, aczkolwiek postępuje zdecydowanie zbyt wolno. Dane Eurostatu w zakresie samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji
cyfrowych przedstawiono w tabeli 3. Dla porównania zaprezentowano średnią
unijną oraz trzy wybrane kraje Europy.
Rozbieżności w procesie samokształcenia w aspekcie rozwoju kompetencji
cyfrowych między Polską a krajami takimi jak Finlandia, Czechy czy Islandia są
ogromne. Wynika to z niewystarczającej ilości szkoleń, braku materiałów dostępnych bezpłatnie oraz niedostatecznego zaangażowania organizacji publicznych
w prace nad rozwojem kompetencji cyfrowych obywateli. W Finlandii kształcenie
odbywa się na wszystkich poziomach edukacji i skierowane jest do wszystkich
grup wiekowych. Idea uczenia się przez cale życie w tym kraju jest już na tyle powszechna, że każdy obywatel może podnosić swoje kwalifikacje i nabywać nowe
umiejętności cyfrowe praktycznie w każdej chwili. Niepokojącą sytuacją jest brak
zaangażowania Polaków powyżej 35 roku życia i starszych w samokształcenie.
Brak aktywności edukacyjnej w doskonaleniu kompetencji cyfrowych spowoduje, że właśnie ta grupa osób w przyszłości może być zagrożona wykluczeniem
cyfrowym. Odwołując się do przeprowadzonych badań pilotażowych w zespołach
zróżnicowanych pokoleniowo rozwój kompetencji cyfrowych przebiega inaczej.
Wszystko zależy od składu zespołu. Grupa złożona z osób w podobnym wieku
pracuje w odmienny sposób niż grupa zróżnicowana wiekowo. W grupie zróżnicowanej wiekowo każdy członek zespołu chce posiadać odpowiednie umiejętności w obsłudze technologii, z której zespół aktualnie korzysta. Osoby nieposiadające wystarczających umiejętności, a posiadające kompetencje w innym obszarze,
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Tabela 3. Osoby korzystające z samokształcenia w celu podniesienia kompetencji
cyfrowych w 2018 r.
Wyszczególnienie

16–19
lat

20–24
lat

25–34
lat

35–44
lat

45–54
lat

55–64
lat

8%

10%

14%

8%

6%

7%

Średnia krajów UE

12%

13%

13%

11%

10%

Islandia

29%
3%

35%
4%

29%
3%

35%
2%

30%

4%

6%

4%

Osoby korzystające z bezpłatnych szkoleń lub samokształcenia w Polsce
Finlandia
Czechy

Osoby korzystające z bezpłatnych szkoleń organizowanych
przez instytucje publiczne
oraz organizacje w Polsce
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Odsetek osób korzystających z edukacji
pozaformalnej w celu podniesienia kompetencji
cyfrowych z podziałem na grupy wiekowe w 2018 r.

Średnia krajów UE
Finlandia

Norwegia
Islandia

Osoby korzystające ze
szkoleń organizowanych lub
opłacanych przez pracodawcę
w Polsce
Średnia krajów UE
Finlandia

Norwegia
Islandia

47%
45%

51%
45%

44%
30%

36%

27%

2%

31%
1%

3%

3%

2%

5%

7%

11%

25%

24%

20%

20%

12%

10%

1%

4%

4%

7%

5%

6%

10%

10%

19%

28%

23%

17%
12%

4%
8%
7%

14%

18%
14%

6%

13%
21%
19%

14%
9%

13%
21%

9%

37%
35%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (2021).

7%

24%

8%
8%

36%
29%

19%

7%
5%

2%

6%

33%
29%
25%

„znajdują się pod opieką” członka zespołu, który wspiera mniej kompetentnego
członka zespołu w procesie uczenia się. W związku z przejściem z pracy stacjonarnej na pracę zdalną, w dwóch zespołach zorganizowano wewnętrzne szkolenie z obsługi platformy komunikacyjnej, z której wcześniej nie korzystano. W pozostałych trzech grupach oddzielnych szkoleń nie było, pracownicy we własnym
zakresie poznawali nowe technologie.
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Kompetencje współczesnych liderów powinny być ukierunkowane na wzmocnienie zaangażowania zespołów, wspieranie decyzyjności grupy, chęci podejmowania ryzyka, a także umiejętności poszukiwania pomysłów z zewnątrz (Poznańska 2017). W erze globalizacji, w której wielopokoleniowość, wielokulturowość
i umiędzynarodowienie zespołów pracowniczych są zjawiskami powszechnymi,
sprecyzowano pojęcie kompetencji transnarodowych, służących utrzymaniu
harmonijnego istnienia przedsiębiorstw, zespołów pracowniczych oraz społeczeństw. Są to:
–– kompetencje analityczne – rozumienie systemów wartości, obyczajów,
zwyczajów innych społeczeństw i kultur; zdolność formułowania i realizacji efektywnych strategii współpracy w skali międzynarodowej oraz wyciągania wniosków,
–– kompetencje emocjonalne – umiejętność radzenia sobie z wielonarodowością i wielokulturowością; respektowanie innych kultur, systemów wartości, wierzeń i obyczajów; otwartość na doświadczenia kulturowe,
–– kompetencje kreatywne – zdolność wykorzystania synergetycznego potencjału różnych perspektyw kulturowych w rozwiązywaniu problemów;
zdolność wypracowywania międzynarodowych, kompromisowych rozwiązań; umiejętność czerpania inspiracji z innych kultur,
–– kompetencje behawioralne – wykazanie zrozumienia, wrażliwości i wyobraźni w interakcjach międzynarodowych; elastyczność w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów; radzenie sobie z wyzwaniami
globalizacyjnymi; umiejętność wysłuchiwania odmiennych racji i argumentów (Mróz 2002).

Kształtowanie wymienionych kompetencji przez menedżera wymaga posiadania określonych cech osobowości, dzięki którym proces formowania pożądanych
atrybutów będzie postępował szybciej.
Przedstawione cechy osobowości (tabela 4), które powinien posiadać menedżer, skutecznie przyczyniają się do sprawnego zarządzania zespołem zróżnicowanym pokoleniowo, jednakże nie bez znaczenia pozostaje indywidualne
odnoszenie się menadżera do każdego z członków zespołu. Dirks i Ferrin (2002)
podkreślają, że w zależności od przyjętego sposobu zarządzania (bezpośredni
przełożony, styl organiczny) praca zespołu jest inna. Monitorowanie realizacji
zadań, poparte wsparciem merytorycznym i motywacyjnym przywódcy zespołu
umacnia jego pozycję i wiarygodność. Przywoływani autorzy wskazali, że osobiste zaangażowanie menedżera, rzetelność, umiejętność dzielenia się wiedzą
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Tabela 4. Pożądane cechy osobowości człowieka w epoce globalizacji
Pożądane
właściwości

Najważniejsze składniki
kompetencji transnarodowych

Uczenie się

adaptacyjność
i elastyczność

wrażliwość i otwartość na inne kultury

Umiejętności poznawcze

złożone
i wielowymiarowe

umiejętność percepcji i włączania
doświadczeń poznawczych innych
kręgów kulturowych

Cecha/atrybut

Zdolności analityczne

Sposoby i scenariusze
interakcji

Inteligencja emocjonalna
Umiejętność współpracy

122

Komunikatywność

wysoki poziom
rozwoju

wyrafinowane

wysoki poziom
umiejętność
współpracy
wysoka

Źródło: Koehn i Rosenau (2002).

dostrzeganie wzajemnych powiązań
i  uwarunkowań między krajami,
systemami gospodarczymi i politycznymi

elastyczność i zdolność dostosowania
się do oczekiwań partnerów interakcji
empatia

umiejętność wypracowywania
kompromisów, prowadzenia negocjacji
i rozumienia innych
elastyczność; zdolność wyrażania
własnych racji i emocji w sposób
zrozumiały dla reprezentantów innych
kultur

oraz świadomość oczekiwań i potrzeb członków zespołu stabilizuje relacje nie
tylko między menedżerem i podwładnymi, ale również w całej grupie (Dirks
i Ferrin 2002), co w konsekwencji wpływa pozytywnie na efekty współpracy.
Menedżerowie zespołów badanych przez autorkę przyznali, że nie poświęcają
wystarczającej ilości czasu na podnoszenie swoich kwalifikacji menedżerskich.
W swojej pracy wykonują obowiązki związane zarówno z zarządzaniem zespołem, jak i realizują projekty, wdrażają nowe rozwiązania, a w razie potrzeby –
szkolą pracowników. Przyjęte przez nich style zarządzania są różne i zależą od
określonych sytuacji. Jak sami wskazują, nowi pracownicy potrzebują innego
podejścia niż ci, którzy pracują dłużej. Osoby młode, zaczynające pracę, mimo
posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji cyfrowych, potrzebują ukierunkowania i wyznaczania zadań, których realizacja następuje w specjalnie określonych odstępach czasu. Menedżerowie stwierdzili, że tacy pracownicy potrzebują
aprobaty podejmowanych działań zarówno od nich samych, jak i od pozostałych
członków zespołu.
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Osoby pracujące dłużej nie potrzebują wdrażania tego typu rozwiązań. W zespole zróżnicowanym pokoleniowo muszą wykazywać się elastycznością w jego
zarządzaniu. Nie są w stanie przyjąć jednego stylu zarządzania takiego jak: autokratyczny, konsultatywny, demokratyczny, bierny delegujący czy bierny nadzorujący (Blanchard 2007). Każdy z wymienionych stylów charakteryzuje się innym zakresem podejmowania decyzji menedżera i poziomem jego dominacji nad
członkami grupy. Styl autokratyczny sprawdzi się w zespole dopiero powstającym, którego członkowie nie posiadają wiedzy o umiejętnościach współpracowników. W stylu konsultatywnym menedżer konsultuje organizację pracy z zespołem, bierze pod uwagę ich zdanie i opinie aczkolwiek ostatecznie sam podejmuje
decyzje. Demokratyczne zarządzanie zespołem opiera się na relacjach między
jego członkami. Każdy traktowany jest w taki sam sposób, jako równorzędny
partner w pracy. Styl bierny nadzorujący charakteryzuje się niskim zaangażowaniem menedżera w pracę zespołu i interwencją tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
zaś w stylu delegującym odpowiedzialność ponosi każdy z członków zespołu.
W zarządzaniu zespołem zróżnicowanym pokoleniowo, którego członkowie posiadają zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych, należy wykazać
się sprawnością w ocenie personalnej podwładnych. W zależności od charakteru członków zespołu, ich umiejętności, wiedzy czy chęci współpracy menedżer
powinien odpowiednio dobrać metody wspierające pracę zespołu oraz trafnie
rozłożyć zadania między jego uczestników. Powinien pamiętać, że wysiłek intelektualny wymaga posiadania odpowiedniej ilości sił psychofizycznych, a to
niejednokrotnie jest pomijane. Inaczej pracują osoby z pokolenia Z, inaczej ci
z pokolenia X. Kolejny aspekt, o który musi zadbać menedżer zarządzający zespołem zróżnicowanym pokoleniowo, to poczucie przynależności każdego członka
zespołu do grupy oraz efektywna komunikacja. W badaniach autorki członkowie
czterech zespołów wspólnie przedyskutowali wykorzystywanie określonych rozwiązań technologicznych związanych z komunikacją. Wybrano te narzędzia, które
odpowiadały wszystkim członkom oraz menedżerom. Tylko w jednym zespole
odgórnie narzucono narzędzie służące do komunikacji. Menedżer tego zespołu
nie miał żadnego wpływu na podjętą decyzję, a odczucia pracowników nikogo nie
interesowały.
Każda osoba pracująca w zespole – zarówno doświadczona, jak i dopiero dołączająca do zespołu – musi czuć się potrzebna oraz powinna wiedzieć, że jej umiejętności oraz mocne strony personalne przyczyniają się do realizacji zaplanowanych zadań. Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie The social enterprise
at work: Paradox as a path forward poczucie tworzenia wspólnoty i przynależności do grupy stanowi największy bodziec do działania na rzecz zespołu dla 31%
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uczestników, natomiast komunikacja z menedżerem i sposób jego zachowania
jest ważna dla 33% respondentów. Dość ciekawym zagadnieniem, na które badani respondenci zwrócili uwagę, jest bezpieczeństwo psychologiczne, inspiracja
oraz kreatywność menedżera służąca rozwojowi członków zespołu (The Deolitte
Global Human Capital Trends 2020). Wymienione aspekty związane są z inteligencją emocjonalną menedżera zespołu, postrzeganą jako rozumienie i umiejętne sterowanie własnymi emocjami, monitorowanie myślenia i zachowań zarówno
swoich, jak i innych. To trafne postrzeganie emocji oraz umiejętność ich regulowania przyczynia się do kreatywnego rozwoju intelektualnego jednostki (Bajcar
i Babiak 2016). Te umiejętności sprzyjają tworzeniu przyjaznego miejsca pracy,
które – według badań Deolitte (The Deolitte Global Human Capital Trends 2020) –
ważne jest dla 98% pracowników. Badania M. Paligi i A. Pollaka (2017) wskazały,
że polscy menedżerowie posiadają przeciętny poziom inteligencji emocjonalnej,
co oznacza, że tylko w umiarkowanym stopniu są oni świadomi swoich własnych
emocji, natomiast mają kłopoty z ich rozpoznaniem u swoich pracowników.
W konsekwencji prowadzi to do niewykorzystania zdolności zarówno menedżerów, jak i osób, którymi zarządzają. Stwierdzenie to potwierdziły badania autorki. Co więcej nie tylko menedżerowie mają z tym problemy, ale sami członkowie
zespołów bardzo często nie potrafią rozpoznawać i kontrolować swoich emocji.
Cechy menedżera zespołu kierującego zespołem zróżnicowanym pokoleniowo nie mogą ograniczać się tylko do typowych cech lidera zespołu, przypisanych
do określonego stylu zarządzania zespołem. Musi on posiadać zdolność globalnego rozumienia świata i zmian w nim zachodzących, kreatywnie podchodzić do
realizacji zadań i problemów. Powinien ciągle pogłębiać wiedzę i popierać taką
praktykę wśród swoich współpracowników. Niezbędną cechą jest inteligencja
emocjonalna, dzięki której dokonuje się rozpoznania i rozumienia emocji i zachowań innych ludzi zarówno młodszych, jak i starszych. Dopiero wtedy możliwa jest
sprawna i funkcjonalna komunikacja w zespole uwzględniająca wykorzystanie
dostępnych narzędzi informatycznych.

Podsumowanie
Zarządzanie zespołem zróżnicowanym pokoleniowo jest zjawiskiem nieuniknionym i dotyczy – lub w najbliższej przyszłości będzie dotyczyło – niemalże
każdego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym i związanym z tym postępem technologicznym charakteryzowane pokolenia zmieniają
się. Nie można mieć pewności, że ogólna charakterystyka grup pokoleniowych
w przyszłości będzie taka sama. Społeczeństwa dostosowują się do zmian za-
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chodzących we współczesnym świecie w sposób zróżnicowany. Czy nam się to
podoba, czy nie, technologia przekształca biznes, zmienia środowisko pracy
i wymaga posiadania kompetencji cyfrowych w zakresie komunikacji, wyszukiwania danych, łączenia faktów. Pomimo różnic w postrzeganiu wielu aspektów,
zespoły zróżnicowane pokoleniowo stanowią cenne źródło pomysłów, inspiracji
i działań na rzecz rozwoju organizacji. Z jednej strony menadżer takiego zespołu
powinien skupić się na rozwijaniu swoich kompetencji zarówno tych twardych,
jak i miękkich, aby w pełni wydobyć potencjał tkwiący w członkach zespołu, którym zarządza. Z drugiej strony nawet najlepszy menedżer zespołu nie osiągnie
sukcesu bez wsparcia i akceptacji swoich zwierzchników. Środki finansowe przeznaczone na wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych w postaci szkoleń są
istotnym elementem zarządzania zespołem. Środowisko technologiczne zmienia
się szybko i tak naprawdę każde pokolenie powinno dbać o poziom swoich kompetencji cyfrowych.
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Monitoring poziomu satysfakcji klienta zewnętrznego w usługach
administracji publicznej
STRESZCZENIE

Odbiorcy usług publicznych stali się aktywnymi uczestnikami życia publicznego, dlatego ich opinia powinna być badana i stanowić ważny głos w formowaniu zakresu i jakości usług publicznych. Przedmiotem artykułu jest analiza opinii użytkowników usług
publicznych jako istotnej informacji zwrotnej dla efektywnego zarządzania publicznego. Celem jest prezentacja przeprowadzonych badań satysfakcji klienta zewnętrznego
na przestrzeni lat 2012–2019 w wybranej jednostce administracji publicznej zgodnie
ze wskaźnikiem Net Promoter Score. Przedstawione zostały również podstawy pojęciowe terminów zarządzanie publiczne i usługi publiczne. W konkluzji opracowania
zostały wskazane faktycznie podjęte działania w jednostce administracji publicznej.
Rozważania podjęte w opracowaniu prowadzą do wniosku, że realizacja badania satysfakcji klienta w administracji publicznej ma swoje uzasadnienie wówczas, kiedy jest
cykliczna, służy wyciąganiu wniosków i jest inspiracją do podejmowania działań służących optymalizacji świadczonych usług publicznych w danej organizacji.
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Słowa kluczowe: usługi publiczne, administracja publiczna, badanie klienta
zewnętrznego

External customer satisfaction level monitoring in public
administration services
S U M M A RY

Public services receivers have become an active participants in public life, therefore
their opinion should be a subject of research and should be considered in the process of
creating the extent and quality of public services. The subject of this article is the analysis
of the public services customers opinion, as the significant information for the effective
public management. The purpose of this article is presentation of executed external
customer satisfaction research within the space of 2012–2019 in selected public
administration unit, according to Net Promoter Score. The article presents fundamental
concept of terms public management and public services. In the conclusion of the article
the actually taken actions in public administration unit are pointed. Reflections
made in the study lead to the conclusion that realization of the customer satisfaction
examination in the public administration has justification, when it is cyclical, serves
drawing conclusions and is the inspiration to decision making, that is supposed to serve
optimisation of the provision of public services in the organisation.
Keywords: public services, public administration, external customer research
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Wprowadzenie

Kształtowanie administracji publicznej po 1989 r. było odpowiedzią na zmiany
ustrojowe zachodzące w całym kraju. Procesy transformacji ustrojowej, wypracowywanie modelu demokracji oraz przygotowywanie struktur pod nowe wyzwania polityczno-gospodarcze spowodowały również konieczność zmian w samym
systemie zarządzania administracją. Wskazuje się również na kształtowanie się
w przestrzeni publicznej nowego, podporządkowanego wymaganiom efektywności i skuteczności, modelu konkurencyjności oraz pojawienie się wspólnych,
ponadpaństwowych zagrożeń i problemów (Rydlewski 2010). Takie wyzwania
stojące przed Polską spowodowały celowość innego postrzegania zarządzania publicznego, które – w przeciwieństwie do administrowania (Kożuch 2005) – jest pojęciem zawierającym w sobie aktywność i kreatywność. Jest ściśle powiązane z polityką, prawem i społeczeństwem obywatelskim. Warto zaznaczyć, że współczesne
podejście do zarządzania publicznego teoretyków i praktyków (Kożuch 2005;
Marks-Krzyszkowska 2016; Hausner 2008; Sudoł 2012; Raczkowski 2015; Sześciło 2014), zajmujących się problematyką związaną z zarządzaniem administracją
publiczną, wskazuje na jej wieloaspektowość, ukazując jednocześnie zróżnicowane procesy zachodzące w sferze publicznej (Marks-Krzyszkowska 2016) zarówno
w sektorze publicznym jako całości, jak i w zakresie działań poszczególnych organizacji i instytucji publicznych wchodzących w jego skład. Jak zauważa B. Kożuch
(2004) termin ten może być postrzegany jako aktywność służb publicznych oraz –
pochodzących z wyboru – polityków, jako zestaw działań zarządczych odnoszących się do publicznych struktur władz wykonawczych i procesów realizowanych
przez te władze, a także jako zarządzanie organizacjami publicznymi lub systemem organizacji publicznych, czy jako subdyscyplina nauki o zarządzaniu.
Zarządzanie publiczne w warstwie pojęciowej budzi kontrowersje, jednakże na potrzeby niniejszego opracowania wskazany termin został potraktowany
w wąskim zakresie (Kożuch 2004) i ogranicza się do działań realizowanych przez
organizację publiczną. Takie założenie wynika z podejmowanej w tekście problematyki oraz przyjętego zakresu podmiotowego badania dotyczącego jednostki
terenowej administracji rządowej – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Z tego względu przyjęto również, że istotą zarządzania
publicznego jest realizacja programów publicznych, tworzonych w celu rozwiązywania problemów związanych z zaspokajaniem potrzeb społecznych (Stawasz
2018) przez zapewnienie obywatelom odpowiednich usług publicznych.
Celem opracowania jest prezentacja przeprowadzonych badań satysfakcji
klienta zewnętrznego na przestrzeni lat 2012–2019, w których autorka uczestniczyła w charakterze badacza, eksperta, a następnie koordynatora badań. Roz-
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ważania w niniejszej pracy zostały uzupełnione o wyjaśnienie pojęć istoty administracji publicznej i usług publicznych. W opracowaniu zaprezentowano ocenę
satysfakcji dotyczącą świadczonych usług publicznych z perspektywy klienta zewnętrznego, przy wykorzystaniu wskaźnika Net Promoter Score. Przyjęta metodologia badania pozwoliła na wyznaczenie tendencji w zapatrywaniu klienta na
jakość usług publicznych, w konkretnej jednostce administracji publicznej, przez
okres ośmiu lat. Respondenci oceniali między innymi infrastrukturę, funkcjonowanie urzędu czy obsługę realizowaną przez pracowników. Analiza badań ankietowych pozwoliła na zorientowanie się w aktualnych potrzebach mieszkańców,
prognozowanie przyszłych zmian oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających
usprawnień. Warto zaznaczyć, że wskaźnik poziomu satysfakcji klienta wymagał
stałego monitoringu, co w konsekwencji doprowadziło do zmian w świadczeniu
usług i w zarządzaniu organizacją publiczną. Wsłuchiwanie się decydentów w potrzeby klienta jednoznacznie może wskazywać na wyraźny wzrost faktycznego
zainteresowania zarządzaniem w organizacjach publicznych. Na przeszkodzie
długoterminowych działań stoi częsta zmiana kierowników jednostki związana
z kalendarzem wyborczym, która znacząco wpływa na modyfikowanie przyjętych
wcześniej standardów zarządzania publicznego. Po analizie opinii klientów zewnętrznych i monitorowaniu wyników, w konkluzji opracowania zostały wskazane działania faktycznie podjęte w badanej jednostce.
Opinie klienta powinny wyznaczać kierunki usługowego rozwoju organizacji i wskazywać istotny argument dla osób podejmujących decyzje związane
z zarządzaniem administracją publiczną. Dla potrzeb opracowania przyjęto hipotezę, że zapewnienie sprawności i zdolności administracji publicznej w celu
skutecznej realizacji usług publicznych niezbędnie wymaga informacji zwrotnej
od klienta. Odbiorcy usług publicznych stali się aktywnymi uczestnikami życia
publicznego, dlatego ich opinia powinna być badana i powinna stanowić ważny
głos w kształtowaniu zakresu i jakości usług publicznych.

Kontekst teoretyczny usług publicznych
Na usługi publiczne składają się liczne usługi, które są wykonywane w ramach
działania państwa dla dobra wszystkich mieszkańców danego kraju, regionu czy
państw członkowskich UE. W literaturze wskazuje się na trudności ze zdefiniowaniem pojęcia usług publicznych (Kożuch 2011; Sauter 2014; Wańkowicz 2004; Ząbkowicz 2017; Opolski 2004). Zróżnicowanie poglądowe w podejściu do zagadnienia
usług publicznych determinowane jest przyjętą przez badaczy typologią. Do głównych kryteriów należy: charakter praw dostępności, rodzaj podmiotu świadczące-
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go usługi, źródła finansowania ze środków publicznych, typ realizowanych zadań
publicznych, zaspokajanie potrzeb i interesów publicznych, sposób świadczenia
(Lissowski 2017). Inne podejście uwzględnia stopień uniwersalności usług, stopień
odzwierciedlenia interesu publicznego, zakres i szczegółowość regulowania usługi
przez system prawny, posiadanie zaplecza w postaci publicznej umożliwiającego
realizację określonych usług, czy skalę generowanych wydatków publicznych (Kuźnik 2012). Z kolei kryterium klasyfikacji dóbr wprowadza podział usług na prywatne, wspólne, odpłatne, zespołowe. Podział usług, świadczonych dla ludności,
z włączeniem lub wyłączeniem interesu publicznego, uwzględnia zarówno sposób
regulacji lub standaryzacji, jak i świadczenia pośrednio lub bezpośrednio prowadzone przez jednostki organizacyjne będące własnością publiczną (Sauter 2014).
Klasyczny podział na usługi rynkowe (gospodarcze), mieszane i nierynkowe klasyfikuje usługi publiczne w ostatniej grupie jako te, które mają realizować nadrzędny
interes publiczny. Natomiast z punktu widzenia Komisji Europejskiej podstawowe
znaczenie dla usług mają kryteria sposobu ich regulacji i finansowania. Konkretnie
chodzi o rozgraniczenie: podporządkowanie ich świadczenia mechanizmom rynku europejskiego bądź też funkcjonowanie ich w reżimie pozarynkowym (Lissowski 2017). Systematyka unijnego określenia usług w interesie ogólnym składa się
z usług ogólnych w interesie gospodarczym i usług socjalnych w interesie ogólnym.
Inną kategorię tworzą usługi o charakterze nieekonomicznym, niepodlegające szczególnemu europejskiemu prawodawstwu, regułom rynku wewnętrznego
i konkurencji. Można przyjąć podział usług publicznych na usługi administracyjne,
świadczenia społeczne, usługi infrastrukturalne, czyli oparte na specjalistycznych
urządzeniach i systemach infrastruktury gospodarczej (technicznej) i społecznej. Na powyższy podział nakłada się wydzielenie usług ze względu na szczeble
i poziomy władzy publicznej (Kuźnik 2012). Wieloaspektowa klasyfikacja usług
publicznych skutkuje również wyodrębnieniem wielu definicji, w których mieszczą się zarówno usługi administracyjne, społeczne, jak i techniczne. Przykładowo
jedno z pojęć usług publicznych utożsamiane jest z dobrami publicznymi, nie wyklucza żadnego odbiorcy, a liczba użytkowników nie wpływa na określoną wartość owego dobra. Tworzą je usługi świadczone przez administrację publiczną
bezpośrednio ludności w ramach sektora publicznego lub podmioty prywatne zapewniające daną usługę (Kożuch i Kożuch 2011). Na aspekt dostępności usług publicznych i niewykluczania obywateli z ich użytkowania zwracał uwagę Holcombe
(1997). W wąskim rozumieniu usługi publiczne są więc związane z kategorią dóbr
publicznych, a w szerszym – obejmują wszystkie usługi, których świadczenie leży
w interesie publicznym, a także te świadczenia, na których realizację państwo
może mieć wpływ dzięki instrumentom organizacyjnym i finansowym.
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Inna definicja usług publicznych koncentruje się na działalności państwa
w zakresie pełnego lub częściowego zaangażowania, jako koniecznego lub pożądanego z punktu widzenia optymalizacji kosztów społecznych oraz oczekiwań
obywateli odnośnie efektywności, jakości i dostępności (SSP 2020). Uproszczona definicja określa działalność obejmującą dostarczanie dóbr materialnych
i niematerialnych, za które odpowiedzialna jest władza publiczna (SMUP 2017).
Alternatywne, wąskie ujęcie usługi publicznej wskazuje na świadczenie lub
usługę skierowaną do określonej grupy odbiorców gwarantowaną przez władzę
publiczną. Najbardziej wyraźną i czytelną postacią gwarancji władzy publicznej
jest bezpośredni transfer zasobów na rzecz użytkownika usługi (Kuźnik 2012).
Na aspekt konieczności finansowego wsparcia użytkowników usług publicznych
wskazuje definicja mówiąca, że są to usługi potrzebne dla dobra wszystkich obywateli, które – w aspekcie działalności rynkowej – nie są wystarczająco zyskowne i dlatego wymagają jakiejś formy finansowego wsparcia ze strony państwa
(Ecorys 2016). W praktyce termin usług publicznych wskazywany jest często
jako „źródło konfliktów prawnych i kompetencyjnych między organizatorami
i realizatorami tych usług a instytucjami” (Ząbkowicz 2017). Jednakże z punktu
widzenia wyznaczonego celu opracowania i zakresu przeprowadzonych badań
oraz w oparciu o rozważania teoretyczne w powyższym zakresie przyjęto, że analizowane usługi publiczne świadczone w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim mają
między innymi następujące cechy:

–– administracyjne – dokonywane w związku z czynnościami administracyjnymi (np. wydawane dokumenty będące lub niebędące decyzjami administracyjnymi),
–– bezpośrednie – świadczone przez terenową administrację rządową (np.
urząd wojewódzki),
–– powszechnie dostępne – wybrane usługi są dostępne sprawiedliwie i równo dla wszystkich klientów (np. mieszkańców i osób prawnych województwa lubuskiego),
–– nierynkowe – świadczone przez administrację publiczną (np. przez lubuską wojewódzką administrację publiczną),
–– niefinansowe i z częściową odpłatnością za materiały i czynności techniczne (np. za paszport) – opłacane przez wszystkich obywateli,
–– nośnika informacji – świadczone na rzecz ogółu społeczeństwa, gdzie
rola organu jest określona (np. złożenia petycji w interesie publicznym
własnym lub innej osoby – za jej zgodą – do organu wojewody lubuskiego),
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–– powierzonego zadania – każda czynność administracji publicznej związana jest z dostarczeniem mieszkańcom określonego dobra (np. odpowiedź
na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej),
–– uregulowane przez system prawny – świadczone w oparciu o obowiązujące
ustawy i akty wykonawcze (np. w sprawie obowiązujących w województwie lubuskim kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców),
–– wartości dla obywateli – zwiększenie wartości użytkowej dobra (np. uzyskanie dokumentów archiwalnych z dawnych przedsiębiorstw państwowych
w województwie, niezbędnych dla uzyskania uprawnień emerytalnych).

Usługi publiczne to zadania służące przede wszystkim mieszkańcom, organizacjom, instytucjom danego regionu. Użytkownicy usług publicznych to klienci,
którzy oczekują, że świadczone usługi będą realizowane na odpowiednim poziomie jakościowym, niezależnie od liczby osób z nich korzystających (Wańkowicz
2004). Perspektywa potrzeb obywateli powinna wpływać na strukturę usług publicznych w terenie, jej dostępność, wydajność, terminowość oraz zakres, gdyż to
oni – jako beneficjenci tych usług – dokonują ich oceny.

Satysfakcja klienta usług publicznych jako element
zarządzania publicznego
Współczesnej – zorientowanej rynkowo – każdej organizacji, relacje z klientem
stanowią o sukcesie lub porażce prowadzonej działalności. Dobrze zarządzane
przedsiębiorstwo rozwija się w oparciu o badanie preferencji klienta i pozyskuje
od niego informację zwrotną w celu doskonalenia wytwarzanych dóbr czy usług.
W XXI w. takie podejście zaczęła również wprowadzać polska administracja publiczna między innymi przez próbę zrozumienia petenta (klienta), przekształcenia go w klienta, aż po adaptację i wykorzystanie nowocześniejszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Pukas 2015). Nie jest to proces łatwy ze
względu na dualną rolę obywatela–klienta, który czasami jest obywatelem płacącym podatki, podlegającym przepisom prawnym, a czasami występuje w roli
typowego klienta, który nabywa usługę od sektora publicznego i oczekuje jej wysokiej jakości (bip.kprm.gov.pl 2020). Doskonalenie usług publicznych może być
realizowane w dwojaki sposób: przez zwiększenie dostępności tych usług oraz
poprzez poprawę ich jakości (Ochnio 2012). Stąd kierunek zarządzania usługami
publicznymi w organizacji obejmuje podjęcie działań związanych z doskonaleniem funkcjonowania urzędu, realizacji zarządzania jakością, zarządzania satysfakcją klienta czy doskonaleniem obsługi klienta.
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Z pojęciem satysfakcji wiąże się niewątpliwie wartość oferowanego dobra dla
klienta, która jest dla niego czymś więcej niż sama cena czy poziom cech użytkowych (Kotler i in. 2002). Konfrontacja jakości otrzymanego produktu czy usługi
z tym, co klient otrzymał, a czego oczekiwał, stanowi o poziomie satysfakcji klienta. Warto wskazać, że zawiera ona wszelkie przemyślenia klienta i emocjonalne
odczucia odnośnie do świadczonej usługi (Stoma 2009) i dlatego jest tak cenną
informacją zarządczą w każdym sektorze gospodarki. W sferze instytucji publicznych, zadowolenie z otrzymanej usługi publicznej wiąże się również z dostrzeżeniem potrzeb klienta oraz z prowadzeniem przez administrację działań w taki
sposób, żeby owe potrzeby zaspokoić. Obywatel zmienia swój status z petenta
(zdanego na łaskę urzędników) na klienta–współproducenta, którego opinia
wpływa na kształtowanie usługi, urzędnik natomiast wchodzi w nową rolę – doradcy klienta (bip.kprm.gov.pl 2020). Wobec powyższego opinia klienta jest więc
niezbędnym składnikiem zarządzania publicznego wpływającym w konsekwencji na postrzeganie gospodarności, a przede wszystkim efektywności i skuteczności organizacji publicznych (Zalewski 2005).
Zmiany zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu jednostek administracji
publicznej warunkują modyfikacje w postrzeganiu ich przez klienta. Kształtowanie społecznie akceptowalnych wzorców zachowań, aktywizowanie społeczności
lokalnej czy wzrost świadomości posiadanych praw sprawiają, że podejście do
klienta i jego obsługi nie może być jednorazowym działaniem, ale powinno być
procesem długoterminowym i cyklicznie weryfikowanym przy udziale użytkownika usługi publicznej. W tym celu wykorzystuje się wiele metod badawczych
o charakterze ilościowym (np. ankiety pocztowe, mailingowe, online, bezpośrednie) i jakościowym (np. indywidualne i grupowe wywiady pogłębione, techniki obserwacji uczestniczącej, ankiety, CRM), gdyż zadowolenie klienta staje się
w biznesie najważniejszą troską większości firm. Dlatego liczni autorzy zwracają
uwagę na zasadność potrzeby zrozumienia wymiarów satysfakcji klienta i jej pomiaru, a także umiejętnego korzystania z tych pomiarów (Fornell 1992; Anderson
i Sullivan 1993; Wangnhein i Bajon 2004; Oliver 1999).
Jednakże wdrażane poza administracją rozwiązania nie zawsze mogą być
wprost zaadaptowane w tym sektorze. Mając to na względzie problematyka ta
stała się przedmiotem analiz międzynarodowej, nieformalnej sieci dyrektorów
generalnych odpowiedzialnych za administrację publiczną w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, którzy utworzyli Zespół ds.
Zarządzania Satysfakcją Klienta Sieci Europejskiej ds. Administracji Publicznej,
dalej: EUPAN). Za podstawowe zadanie przyjęto przegląd metod i technik wykorzystywanych w krajach UE do badania satysfakcji klienta administracji publicz-
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nej oraz opracowanie wskazówek służących standaryzacji opinii użytkowników.
Wśród polskich organizacji publicznych dominuje ocena zadowolenia klienta
z wykorzystaniem do pomiarów (Pukas 2015):

–– wskaźnika CSI (z j. ang. Customer Satisfaction Index – wskaźnik satysfakcji
klienta),
–– metody SERVQUAL (z j. ang. Service Quality – jakość usługi), służącej do
zmierzenia różnicy między poziomem zaspokojenia oczekiwań a postrzeganiem usług przez klienta,
–– wskaźnika NPS (z j. ang. Net Promoter Score – wskaźnik rekomendacji
klientów), służącego do oceny lojalności klientów.

Wybrana technika badania powinna uwzględniać funkcję organizacji, jej wielkość, rodzaj świadczonych usług, relacje z klientem. Oprócz tego nie można zapominać, że celem pomiaru jest ocena wydajności, skuteczności i dostępności
usług publicznych. Oznacza to, że konieczne jest: poprawne zdefiniowanie usług
(nazwanie i określenie istotnych cech zgodnie z obowiązującym prawem oraz
z punktem widzenia klienta), określenie wskaźników wydajności, skuteczności i dostępności dla tak opisanych usług, podanie sposobu pomiaru (jak i jakie
dane należy pozyskać/zmierzyć) oraz warunków pomiaru (opis czynników, które
mogą mieć wpływ na wynik pomiaru), a także podanie zasad wnioskowania (interpretacji wyników). Pomiar skuteczności najbliższy jest badaniu poziomu zadowolenia klienta. Mierząc skuteczność usługi mierzy się wkład tej usługi w realizację ogólnego celu usługi widzianego z punktu widzenia odbiorcy usługi – klienta
(Wańkowicz 2004). Doskonalenie procesu zarządzania publicznego jest wielkim
wyzwaniem dla decydentów, przy czym satysfakcja z tych działań powinna dominować przede wszystkim po stronie klientów, jako odbiorców usług publicznych.

Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego w Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Urząd wojewódzki stanowi aparat pomocniczy wojewody w celu umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Wojewoda jest powołany do realizacji zadań
administracji rządowej i odpowiada między innymi za świadczenie usług publicznych przez terenową administrację rządową. Natomiast za podejmowanie działań,
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urzędu, odpowiada Dyrektor Generalny. Lubuski Urząd Wojewódzki (dalej: LUW) składa się z 12 biur/wydziałów, posiada
delegaturę w Zielonej Górze. Ogółem w urzędzie zatrudnionych jest ponad 490 osób.
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W 2010 r. LUW przystąpił do projektu „Klient w centrum uwagi administracji”, realizowanego w ramach w ramach Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału
administracji rządowej”, Poddziałania 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było usprawnienie pracy urzędów administracji rządowej w oparciu o zarządzanie satysfakcją klienta, a w dalszej perspektywie
projakościowa i prokliencka reorientacja stosowanego w nich modelu zarządzania, a także pozytywna zmiana wizerunku urzędów administracji rządowej
w oczach obywatela (www.gov.pl 2020). W ramach projektu były przeprowadzane szkolenia z obsługi klienta i standaryzacji usług publicznych, a także została
opracowana procedura i narzędzia badania opinii klienta zewnętrznego. W latach 2012–2019 przeprowadzono pięciokrotnie badania wśród klientów LUW.
Pomiar satysfakcji prowadzony był przy wykorzystaniu metodyki oraz narzędzi
projektu „Klient w centrum uwagi administracji”, opisanych w Zadaniu 2: Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej.
Badanie przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza ankietowego. Formularz składał się z części ogólnej, która zawierała 11 pytań zamkniętych, a także z części dotyczącej oceny strony internetowej oraz z metryki, w której klienci
określali swoją płeć, wiek i wykształcenie. Ostatnim elementem kwestionariusza
była strona, na której respondenci mogli wpisywać wszelkie uwagi i komentarze
dotyczące Urzędu oraz osób w nim zatrudnionych. W latach 2012–2014 ankieta
była uzupełniana wyłącznie papierowo. W następnych badaniach respondenci
mogli uzupełniać kwestionariusz również elektronicznie. Wypełnienie ankiety
trwało od 7 do 10 minut i było anonimowe. Przeprowadzone badania (w 2012 r. –
zebrano 276 ankiet, w 2013 r. – 273 ankiety, w 2014 r. – 243 ankiety, w 2017 r. –
231 ankiet, w 2019 r. – 170 ankiet) uwzględniają ocenę funkcjonowania jednostki
z podziałem na cztery obszary, dotyczące:
––
––
––
––

siedziby Urzędu wraz z jego otoczeniem,
pracowników Urzędu mających bezpośredni kontakt z klientem,
rodzaju sprawy załatwianej w Urzędzie,
strony internetowej Urzędu.

W badaniach 2012–2019 wzięło udział więcej kobiet (54%) niż mężczyzn (46%).
Najwięcej osób było w przedziale wiekowym 31–45 lat (48%). Większość klientów, którzy wzięli udział w badaniu, to osoby z wyższym wykształceniem (61%).
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Prezentowane wartości są uśrednione, gdyż w poszczególnych latach rozkład odpowiedzi był bardzo zbliżony.
Klienci w kwestionariuszu określali częstotliwość kontaktu z urzędem. Najwięcej z nich, tj. 41% (w 2012 r.), 33% (w 2013 r.), 35% (w 2014 r.) stwierdziło, że „kontaktują się z jednostką raz w roku lub rzadziej”. Drugą najczęściej
wskazywaną odpowiedzią na poziomie 24% (w 2012 r.), 24% (w 2013 r.), 25%
(w 2014 r.) było „kilka razy w ciągu roku”. W 2017 r. respondenci wskazywali
właśnie tą odpowiedź najczęściej (29% wskazań). Natomiast w 2019 r. najwyższy wskaźnik odpowiedzi (31%) dotyczył kontaktu z jednostką kilka razy w miesiącu. W badanym okresie częstotliwość wizyt w urzędzie się zwiększyła, takiej
zmiany można upatrywać w przekazywaniu na poziom wojewody nowych zadań
do realizacji.
W załatwianej w Urzędzie sprawie klienci określali się między innymi jako:
osoby fizyczne – 86% (w 2012 r.), 70% (w 2013 r.), 78% (w 2014 r.), 69%
(w 2017 r.), 42% (w 2019 r.), właściciele firm – 5% (w 2012 r.), 4% (w 2013 r.),
6% (w 2014 r.), 5% (w 2017 r.), 10% (w 2019 r.), osoby reprezentujące firmę/
pełnomocnicy – 6% (w 2012 r.), 4% (w 2013 r.), 4% (w 2014 r.), 15% (w 2017 r.),
29% (w 2019 r.), przedstawiciele instytucji – 3% (w 2012 r.), 14% (w 2013 r.),
12% (w 2014 r.), 11% (w 2017 r.), 15% (w 2019 r.). Progres dotyczący klienta
instytucjonalnego wśród pozostałych klientów jest efektem nowych kompetencji
przekazanych na poziom rządowej administracji terenowej.
Osoby uczestniczące w badaniu w roku 2012, 2013, 2014, 2017 i 2019 jako
powód wizyty wskazywały najczęściej (dane procentowe według kolejności lat):
––
––
––
––

złożenie wniosku paszportowego: 52%, 28%, 40%, 38%, 23%,
odebranie decyzji, zezwolenia, zaświadczenia: 19%, 20%, 18%, 14%, 6%,
złożenie podania, wniosku, pisma: 11%, 14%, 14%, 14%, 18%,
sprawy dotyczące cudzoziemców: 9%, 9%, 10%, 34%, 40%.

Na przestrzeni lat gradacja usług publicznych, będących powodem wizyty, przewartościowała się, i tak w 2019 r. jako trzeci powód pojawiła się odpowiedź „złożenie podania, wniosku, pisma” (18%), który już w 2017 r. też miał taką wartość.
Wynika to również z faktu, że wojewoda stał się właściwy dla realizacji tego typu
spraw.
Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego prowadzone było w czterech obszarach tematycznych, w ramach których klientom prezentowano określone stwierdzenia. Dla każdego wyrażenia respondent decydował, w jakim stopniu się z nim
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zgadza lub nie. W kwestii obszaru związanego z infrastrukturą i funkcjonowaniem Urzędu w 2019 r. klienci najczęściej zgadzali się ze stwierdzeniami:
–– „w budynku panuje czystość i porządek”: 94% klientów,
–– „w tym Urzędzie mogę uzyskać pełną informację o sposobie załatwienia
mojej sprawy”: 92% klientów.
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Natomiast ocenę punktową siedziby urzędu zawiera tabela 1.
W latach 2012–2013 największe niezadowolenie respondentów zanotowano
przy stwierdzeniach „siedziba jest położona w dogodnym dla mnie miejscu” oraz
„godziny, w których mogę się skontaktować z pracownikami urzędu, są dla mnie
dogodne”. W 2014 r. respondenci poza wskazanymi powyżej stwierdzeniami dodali stwierdzenie o niewystarczającym oznaczeniu budynku. Porównując wszystkie kryteria oceny w latach 2014–2017 tendencja we wszystkich kategoriach
wykazuje wzrost. W latach 2017–2019 odnotowano spadek przy stwierdzeniu
dotyczącym pełnej informacji o sposobie załatwienia sprawy. Ocenę punktową
pracowników urzędu przedstawia tabela 2.
Tabela 1. Ocena punktowa siedziby urzędu (max 5 pkt.)
Kryteria oceny

Średnia
przyznanych pkt. Tendencje
2017 r.

2019 r.

Siedziba jest położona w dogodnym dla mnie miejscu

4,19

4,37

Wzrost

Czas oczekiwania na przyjęcie przez pracowników
można spędzić w komfortowych warunkach (np. są
miejsca do siedzenia, stoliki, toalety)

4,41

4,52

Wzrost

W budynku panuje czystość i porządek

4,61

4,64

Wzrost

Budynek jest dobrze oznakowany – wchodząc tam
wiadomo, dokąd się udać w konkretnej sprawie

4,36

4,47

Wzrost

W tym urzędzie mogę uzyskać pełną informację
o sposobie załatwienia mojej sprawy

4,54

4,49

Spadek

4,35

Wzrost

Budynek posiada udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych

W tym urzędzie krótko czeka się na załatwienie sprawy
Godziny, w których mogę się skontaktować
z pracownikami urzędu, są dla mnie dogodne

W tym urzędzie wszystkie potrzebne formularze,
druki lub wzory są łatwo dostępne

4,17

4,17
4,18
4,48

4,47

4,25
4,52

Wzrost

Wzrost
Wzrost

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z satysfakcji klienta zewnętrznego w LUW
w latach 2012–2019.
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Tabela 2. Ocena punktowa pracowników urzędu (max 5 pkt.)
Kryteria oceny

Średnia
przyznanych pkt.

Tendencje

2017 r.

2019 r.

Pracownicy urzędu byli uprzejmi i kulturalni

4,74

4,74

Bez zmian

Pracownicy urzędu podeszli z zainteresowaniem
do mojej sprawy

4,55

4,60

Wzrost

Pracownicy urzędu posiadali odpowiednią wiedzę
i kompetencje
Pracownicy urzędu wypowiadali się jasno i zrozumiale

Pracownicy urzędu byli pogodni i przyjaźni wobec mnie
Pracownicy urzędu przekazali mi wszystkie niezbędne
informacje dotyczące mojej sprawy

4,69

4,76
4,68
4,67

4,64

4,65
4,68
4,60

Spadek

Spadek

Bez zmian
Wzrost

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z satysfakcji klienta zewnętrznego w LUW
w latach 2012–2019.

W 2014 r. respondenci najniżej ocenili wiedzę i kompetencje urzędników –
4,59 pkt., następnie zainteresowanie rozwiązaniem sprawy klienta – 4,60 pkt. To
ostatnie stwierdzenie zostało również wskazane w latach 2012–2013 na poziomie 4,63 pkt. Natomiast najwyżej oceniono uprzejmość i kulturę pracowników –
4,74 pkt. W latach 2017–2019 nieznaczny spadek w ocenie był związany z wiedzą i kompetencjami pracowników oraz poziomem komunikacji z urzędnikiem.
Jednakże wszystkie uzyskane wyniki są wysokie i powinny być zadowalające dla
decydentów. Tabela 3 prezentuje dane dotyczące oceny punktowej sposobu załatwienia sprawy.
Respondenci w latach 2012, 2013, 2014, 2017 i 2019 zwrócili uwagę na następujące stwierdzenia (dane procentowe według kolejności lat):

–– „w mojej sprawie Urząd działa(ł) bez zbędnej zwłoki”: 79%, 92%, 76%,
90%, 81% klientów zgadza się ze stwierdzeniem,
–– „moja sprawa została załatwiona w sposób rzetelny”: 80%, 88%, 88%,
88%, 82% klientów zgadza się ze stwierdzeniem,
–– „moja sprawa została załatwiona bezstronnie”: 77%, 85%, 85%, 85%,
82% klientów zgadza się ze stwierdzeniem.

Klienci zewnętrzni w 2019 r. ocenili czynniki związane z realizacją sprawy poniżej poziomu z 2017 r., wyjątek stanowiła kwestia możliwości załatwienia sprawy bez osobistej wizyty w urzędzie. Pomimo tego, że oceny spadkowe wystąpiły
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Tabela 3. Ocena punktowa sposobu załatwienia sprawy (max 5 pkt.)
Rodzaj działania

Tendencje

2017 r.

2019 r.

W mojej sprawie urząd działa(ł) bez zbędnej zwłoki

4,25

4,15

Spadek

Sprawa, którą załatwiałem w urzędzie, jest według
mnie skomplikowana

2,85

2,79

Spadek

Załatwiając tę sprawę musiałam/musiałem chodzić
„od okienka do okienka”

Moja sprawa została załatwiona (albo jest załatwiana)
w sposób rzetelny
Przepisy prawne dotyczące mojej sprawy są jasne
i klarowne

Ta sprawa powinna być możliwa do załatwienia bez
osobistej wizyty w urzędzie
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Średnia
przyznanych pkt.

Dokumenty, formularze, druki wymagane do załatwienia sprawy są łatwe do wypełnienia
Moja sprawa została załatwiona bezstronnie

2,30

4,41
4,23
3,11
4,33
4,51

2,17

4,32
4,12
3,17
4,21
4,27

Spadek

Spadek
Spadek
Wzrost

Spadek
Spadek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z satysfakcji klienta zewnętrznego w LUW
w latach 2012–2019.

prawie we wszystkich stwierdzeniach, uzyskane wartości nie są dramatyczne, ale
wskazują jednoznacznie na klienta świadomego swoich praw i jasno zdefiniowanych potrzeb.
Rozwój technologii cyfrowej jest niezbędny w usługach świadczonych przez
administrację i wykorzystywanie elektronicznych narzędzi w tym sektorze jest
coraz bardziej powszechne. Źródłem informacji o usługach świadczonych w urzędzie jest często strona internetowa. Badani respondenci udzielali odpowiedzi na
temat strony internetowej urzędu. W 2012 r. 66% badanych zadeklarowało korzystanie ze strony internetowej w celu uzyskania informacji przed załatwieniem
sprawy, w 2013 r. – 69%, w 2014 r. – 65%, w 2017 r. – 67%, a w 2019 r. – 76%.
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące uzyskanych kompleksowych informacji na stronie internetowej w związku z załatwianą sprawą w siedzibie urzędu
przedstawia się następująco:
–– „zdecydowanie tak” odpowiedziało: w 2012 r. – 28%, w 2013 r. – 44%,
w 2014 r. – 48%, w 2017 r. – 46%, w 2019 r. – 34%,
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–– „raczej tak” odpowiedziało: w 2012 r. – 36%, w 2013 r. – 31%, w 2014 r. –
34%, w 2017 r. – 34%, w 2019 r. – 43%,
–– „zdecydowanie nie” odpowiedziało: w 2012 r. – 5%, w 2013 r. – 4%,
w 2014 r. – 7%, w 2017 r. – 4%, w 2019 r. – 3%,
–– „nie mam zdania” odpowiedziało: w 2012 r. – 21%, w 2013 r. – 14%,
w 2014 r. – 8%, w 2017 r. – 10%, w 2019 r. – 14%.

Respondenci w badaniu oceniali stronę internetową przyznając od 0 do 5 punktów.
Najwyższe noty klienci zewnętrzni wystawili w 2014 r. – 4,16, następnie w 2017 r.
i 2019 r. po – 4,12 i najniższe w 2013 r. – 4,05 oraz w 2012 r. – 4,08. Na przestrzeni lat 2012–2019 liczba osób korzystających ze strony internetowej sukcesywnie
wzrastała, co w pełni wpisuje się w ogólny trend korzystania z elektronicznych
nośników informacji w społeczeństwie. Nie bez znaczenia jest również fakt standaryzacji strony, poprawa funkcjonalności i konsekwentna aktualizacja danych.
Jednocześnie w badanym okresie nastąpił spadek zadowolenia osób korzystających ze strony internetowej urzędu – około 12% na przestrzeni wspomnianych
lat, co może być spowodowane tym, że klient usług stał się bardziej wymagający
i świadomy możliwości pozyskiwania informacji drogą elektroniczną. Tym bardziej, że sektor komercyjny jest znacznie bardziej zaawansowany w e-usługach
i klienci, mając coraz większe potrzeby i oczekiwania w tym zakresie – również
w odniesieniu do administracji, oceniali w ten sposób jej sprawność i efektywność.

Monitoring wskaźnika poziomu satysfakcji klienta
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
Monitorowanie pracy urzędu stanowi jeden z podstawowych instrumentów weryfikowania jego szeroko rozumianej działalności. W zależności od przyjętych założeń i stosowanych mechanizmów monitorowania, takich jak systemy zarządzania jakością, audyty, badanie satysfakcji klienta, płaszczyzny tej weryfikacji mogą
być rozmaite (smup.gov.pl 2020). W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ostatnie
ze wskazanych działań było prowadzone w długim okresie czasu, przy wykorzystaniu narzędzia pozwalającego na monitoring i w konsekwencji system naprawczy i udoskonalający.
Jednym z najbardziej popularnych wskaźników używanych do prezentacji
wyników badań satysfakcji jest, wymieniony we wcześniejszej części artykułu,
wskaźnik NPS. Jest on uzyskiwany przez zadawanie respondentom pojedynczego
pytania, „Na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)by Pan(i) produkt/usługę przyjaciołom lub znajomym”.
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Klient ma do wyboru odpowiedzi oznaczone od 0 do 10, gdzie 10 to „Bardzo prawdopodobne”, a 0 – „Zupełnie nieprawdopodobne”. Następnie klienci ze
względu na udzielone odpowiedzi przyporządkowani są do jednej z trzech grup:
„Promujący” (respondenci, którzy zaznaczyli odpowiedzi 9 lub 10), „Bierni” (odpowiedzi 7–8) oraz „Krytyczni” (odpowiedzi 0–6).
Wskaźnik wylicza się odejmując odsetek „Promujących” od odsetka „Krytycznych”, w związku z czym jego wartość może wynosić od –100 (wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi 0–6, wszyscy są więc „Krytyczni”) do +100 (wszyscy
są „Promującymi”).
Wśród respondentów badania satysfakcji klienta zewnętrznego w LUW
w 2019 r., na pytanie „Gdyby istniała taka możliwość, że każdy sam może wybrać
sobie urząd, w którym załatwia sprawy, na ile jest prawdopodobne, że polecił(a)
by Pan/i ten urząd przyjaciołom lub znajomym?” 61% stanowiły osoby, które poleciłyby Urząd przyjaciołom lub znajomym, 17% respondentów była nastawiona
do Urzędu krytycznie. Pozostałe 22% świadczy o bierności wśród respondentów
w zakresie oceny Urzędu.
W 2019 r. wskaźnik NPS był równy 44 (w 2017 r. wskaźnik wynosił 56,
w 2014 r. – 50, w 2013 r. – 47, a w 2012 r. – 27) i znajdował się po stronie dodatniej skali, co w konsekwencji dało pozytywną ocenę respondentów w postrzeganiu urzędu przez klienta zewnętrznego.
Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klienta. Wyniki badania ankietowego pozwalają na zorientowanie się w aktualnych potrzebach obywateli, prognozowanie przyszłych zmian oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnień. Poziom satysfakcji i zadowolenia
w latach 2012–2019 przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Poziom satysfakcji i zadowolenia klientów w latach 2012–2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z satysfakcji klienta zewnętrznego w LUW
w latach 2012–2019.
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Prezentowany ogólny obraz satysfakcji klientów LUW wykazuje wartości rosnące. Progres w opiniach jest znaczący, 16 punktów procentowych na przestrzeni 8 lat należy postrzegać jako bardzo dobry rezultat. Od roku 2012 do 2017 ogólne zadowolenie z obsługi również wykazywało tendencję rosnącą, ale ostatnie
badanie przyniosło spadek o 4%. Na taki wynik wpłynęły niższe oceny z obsługi
klienta podczas załatwiania sprawy.
Rozkład odpowiedzi na temat poziomu zadowolenia klientów w latach
2012–2019 prezentuje rysunek 2. Z przeprowadzonego badania satysfakcji klienta zewnętrznego w 2019 r. wynika, że 85% respondentów jest usatysfakcjonowana, 4% z nich nie ma zdania na temat funkcjonowania Urzędu, zaś 11% klientów
jest nastawiona negatywnie. Zestawiając dane z poprzedzającym je badaniem widoczny jest wzrost klientów najbardziej zadowolonych (7%), a odsetek klientów
krytycznych i skrajnie krytycznych utrzymuje się na porównywalnym poziomie.
Ogólny wskaźnik satysfakcji na przestrzeni lat 2012–2019 wykazuje tendencję wzrostową, najniższy poziom osiągnął w 2012 r., a najwyższy (wzrost o 16%)
w 2019 r. Poziom ogólnego zadowolenia z obsługi również zwiększał swoją
wartość do 2017 r. (wzrost oPoziom
13%), a zadowolenia
w 2019 r. spadł klientów
o 4% – do urzędu
poziomu 90%.
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Nie zmienia to jednak stanu faktycznego, że uzyskane w badaniu wyniki są bardzo
wysokie. Albowiem pomiar skuteczności powinien wskazywać, w jakim stopniu
realizacja usługi spełnia potrzeby klienta, czy klient rzeczywiście uzyskał usługę
i czy skorzystał z usługi (Wańkowicz 2004). Opinie klienta zewnętrznego pozwalają mierzyć jego poziom zadowolenia ze skuteczności, dostępności oraz kultury
obsługi przy realizacji usług publicznych, ale jednocześnie kształtują oceny w zakresie efektywności funkcjonowania całego urzędu. Poglądy klientów zdecydowanie przekładają się też na formułowanie opinii o szerszym zasięgu, oceniających całościowo kondycję zarządzania publicznego.

Podsumowanie
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Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce wpływają na obraz administracji publicznej. Obywatele już nie tylko oczekują administracji taniej i profesjonalnie zarządzanej, ale także traktującej ich podmiotowo, włączając ich w procesy decydowania o ważnych sprawach publicznych. Przeobrażenia w sektorze
publicznym dotyczą zarówno zadań i metod działania samej administracji, jak
i sposobu jej badania oraz nazywania zjawisk występujących w tym zakresie (Sześciło 2014). Dostępne usługi publiczne, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup mieszkańców, świadczone w sposób ciągły i profesjonalny są
ważnym elementem oceny jakości ze strony klientów. Odbiorcy usług publicznych, podobnie jak odbiorcy usług biznesowych, w dążeniu do zaspokajania swoich potrzeb oczekują podobnych standardów (Krukowski i Zastempowski 2018).
W związku z tym tak istotna jest komunikacja z klientem w celu pozyskania informacji zwrotnej. Przybiera ona na znaczeniu wówczas, kiedy charakteryzuje się
powtarzalnością działań, a jej wyniki są poddawane analizie. Stały monitoring
opinii stymuluje z kolei dynamikę zmian w wykonywaniu zadań administracji publicznej, w tym świadczenia usług publicznych.
Przeprowadzone badania satysfakcji klienta zewnętrznego (2012–2019)
w LUW, ze względu na ich konsekwencję czasową i metodologiczną, stanowią
istotny atrybut na tle innych podmiotów administracji rządowej. Zestawienie
opinii, ich interpretacja oraz monitorowanie badań daje wgląd w potrzeby odbiorców (indywidualnych, instytucjonalnych) usług publicznych w urzędzie.
Uzyskane podczas badania informacje stanowiły podstawę do podjęcia działań doskonalących, mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują obszary wymagające doskonalenia.
Wprowadzane z zakresu zarządzania publicznego działania służyły doskonaleniu
organizacji i podniesieniu jakości świadczonych usług. Trafność oraz efektywność
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podjętych działań weryfikowana była kolejnymi badaniami satysfakcji klienta
prowadzonymi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Do najistotniejszych zrealizowanych działań, będących konsekwencją wskazań respondentów w badaniach
w latach 2012–2020, należało:

–– likwidacja barier architektonicznych (realizacja w latach 2013–2019),
–– utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych (realizacja w latach
2016–2018),
–– utworzenie punktu obsługi klienta z dostępnością dla niepełnosprawnych
(realizacja w latach 2017–2018),
–– przeniesienie kancelarii ogólnej LUW w miejsce ogólnodostępne (realizacja w latach 2015–2016),
–– wybudowanie nowej siedziby służącej obsłudze obywateli RP i cudzoziemców (realizacja w latach 2017–2018),
–– przygotowanie elektronicznych kart dostępu do usług świadczonych
w LUW (realizacja od 2014 r., proces ciągły),
–– wydłużenie godzin przyjęć dla klientów usług paszportowych i pozwoleń
na pracę dla cudzoziemców (realizacja w latach 2015–2016), udostępnienie
informacji w językach obcych, infolinii (realizacja w latach 2018–2019),
–– lepsze oznakowanie urzędu i otoczenia (realizacja w latach 2016–2017,
proces ciągły),
–– umożliwienie płatności kartami płatniczymi (realizacja w latach 2019–2020),
–– organizacja szkoleń pracowników urzędu z obsługi klienta i postępowania
w sytuacjach stresowych, stosowania prostego języka, antykorupcyjnych,
szkoleń merytorycznych (realizacja w od 2014 r., proces ciągły),
–– organizacja szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (realizacja
w latach 2014, 2016, 2019),
–– wprowadzenie – jako dominującego – elektronicznego obiegu dokumentacji (realizacja od 2013 r.),
–– powołanie interdyscyplinarnych zespołów projektowych (realizacja od
2015 r., proces ciągły).

Wprowadzanie zmian w organizacji i funkcjonowaniu administracji stanowi, lub
co najmniej powinno stanowić, jej stałą i niezwykle ważną funkcję, która warunkuje sprawne wykonywanie powierzonych jej zadań (Mikułowski 2010). Zrealizowane inwestycje ukierunkowane na poprawę infrastruktury i rozwój kadry
urzędu LUW przyczyniły się do wysokiej oceny usług wystawionej przez klienta
zewnętrznego. Na podstawie przeprowadzonych badań uzasadnione wydaje się
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stwierdzenie, że przyjęta hipoteza – o zapewnieniu sprawności i zdolności administracji publicznej dla skutecznej realizacji usług publicznych niezbędnie wymaga informacji zwrotnej od klienta – została potwierdzona. Obywatele oczekują
nie tylko taniej i profesjonalnie zarządzanej administracji, ale również chcą być
traktowani podmiotowo i włączani w procesy decyzyjne w kwestiach ważnych
spraw publicznych (Sześciło 2014).
Przedstawiona w opracowaniu analiza wskazuje, że realizacja badania satysfakcji klienta w administracji publicznej ma swoje uzasadnienie wówczas, kiedy
jest cykliczna, służy wyciąganiu wniosków i jest inspiracją do podejmowania
działań służących optymalizacji świadczonych usług publicznych w danej organizacji. Niezbędnym jest również informowanie użytkownika usług publicznych
o wprowadzaniu zmian w ich świadczeniu, ze szczególnym wskazaniem tych modyfikacji, które powstały z jego inicjatywy, co z pewnością umocni go w przekonaniu, że ma realny wpływ na ich projektowanie.
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Uwarunkowania wykorzystania e-CRM w profesjonalnych klubach
sportowych
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest określenie uwarunkowań towarzyszących wdrożeniu instrumentów e-CRM w profesjonalnych klubach sportowych. Ewolucja relacji między
klubem sportowym a kibicem sprawia, że kluby sportowe coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia elektroniczne w zarządzaniu relacją z konsumentem.
Aby skutecznie wdrażać instrumenty e-CRM istotne jest spełnienie kilku warunków, opisanych w modelu TOE (Technology, Organization, Environment). Wyniki
badania wskazują, że profesjonalne kluby sportowe napotykają na podobne trudności podczas realizacji działań e-CRM, jednak każdy z nich reaguje na te wyzwania w inny sposób.
Słowa kluczowe: zarządzanie relacją, model TOE, klub sportowy
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S U M M A RY

The purpose of the article is to determine what conditions need to be fulfilled to
adopt e-CRM instruments in professional sports clubs. The evolution of relations
between a sports club and a fan makes the clubs use the newest electronic tools
in their customer relationship management. In order to successfully adopt e-CRM
instruments, certain conditions, defined in the TOE (Technology, Organization,
Environment) model, have to be met. The outcomes of the research show, that
professional sports clubs encounter similar difficulties in their e-CRM activities,
however, each of them reacts to the challenges in a different way.
Keywords: relationship management, TOE model, sports club
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Wprowadzenie

Postęp cywilizacyjny oraz związany z nim rozwój technologii cyfrowych w coraz większym stopniu wpływa na sposób zarządzania zarówno organizacją, jak
i relacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Kluby sportowe nie są w tej sytuacji wyjątkiem, a zarządzanie ich relacją z kibicem–klientem również podlega uwarunkowaniom technologicznym oraz kulturowym. Specyfika tych relacji,
a także dostępność innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych stwarzają pewne
wyzwania dla klubów, dając im jednocześnie nowe narzędzia i możliwości w zarządzaniu organizacją i kształtowaniu relacji z interesariuszami. Ewolucja zachodzących w tym obszarze procesów stanowi zachętę do dalszych badań w zakresie
zarządzania relacjami z klientem, zapoczątkowanymi w drugiej połowie XX w.
Pierwsze wzmianki o nowoczesnym Zarządzaniu Kontaktami z Klientem
(z j. ang. Customer Relationship Management, dalej: CRM) w ujęciu akademickim
pojawiły się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to CRM zostało dostrzeżone przez
firmy jako nowe narzędzie do zarządzania oraz optymalizacji i automatyzacji procesów sprzedażowych (Buttle 2004). Dość szybko stało się ono jednym z najbardziej popularnych narzędzi zarządzania informacją w przedsiębiorstwach, a jego
rola nie ograniczała się wyłącznie do procesów sprzedaży i marketingu, lecz ukierunkowana była zarówno na usprawnienie interakcji z klientem, jak i na zarządzanie wiedzą o nim, kładąc podwaliny pod popularne dziś koncepcje związane
z marketingiem relacji (Gil-Gomez i in. 2020).
Bazy danych i systemy wewnętrzne stosowane w latach 80., w kolejnej dekadzie stały się przestarzałe wobec możliwości korzystania z form komunikacji
elektronicznej, takich jak e-mail, strona internetowa, czy też możliwości tworzenia internetowej bazy danych. Mimo dynamicznego rozwoju technologicznego w tym okresie, potencjał Internetu w działaniach marketingowych nie był
w pełni wykorzystywany, a działania organizacji ograniczały się do jednostronnej komunikacji z konsumentem, m.in. przez systemy i oprogramowanie takie
jak PeopleSoft czy Oracle, wykorzystywane przez duże koncerny. Dalszy rozwój
sieci Web 2.0, a przede wszystkim rozwój mediów społecznościowych, stworzył
kolejne możliwości rozwoju dla branży marketingowej. Co jednak bardziej istotne, kontakt pomiędzy firmą a jej klientem zaczął stawać się bliższy i ewaluował
w stronę tworzenia relacji, w przeciwieństwie do pierwotnej roli CRM ukierunkowanej głównie na techniczne aspekty zwiększenia sprzedaży, rozwoju działu
marketingu i działu analiz.
Relacje z klientami wydają się szczególnie istotne w klubach sportowych, dla
których fani są głównym interesariuszem: nie tylko generują przychody klubu
bezpośrednio (przez zakup biletów czy koszulek), ale – co może być nawet waż-
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niejsze – tworzą atmosferę podczas meczu i dyskutują o nim w mediach społecznościowych, a więc ich działania stanowią argument dla pozyskania sponsorów.
Jednak fani to grupa niejednorodna, o różnym stopniu identyfikacji z drużyną
i różnych wzorcach konsumpcyjnych (Kościołek i Nessel 2019), co utrudnia zarządzanie relacjami z nimi. Stąd też i kluby sportowe mogą zwiększyć efektywność swoich działań marketingowych przez zastosowanie różnorodnych form
CRM, w tym także tych elektronicznych, tworzących tzw. e-CRM.
W literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania klubami sportowymi brak
jednak opracowań analizujących w sposób pogłębiony wykorzystanie instrumentów e-CRM w tych organizacjach, działających w dość specyficznym kontekście.
Dlatego też głównym celem prezentowanego badania była eksploracja czynników
warunkujących wdrażanie rozwiązań e-CRM w profesjonalnych klubach sportowych w Polsce przez pryzmat modelu TOE (DePietro i in. 1990). Dodatkowym celem badania było określenie rodzaju instrumentów stosowanych narzędzi e-CRM
w tych organizacjach. Badanie przyjęło formę wywiadów częściowo strukturyzowanych. Jego wyniki dają obraz zróżnicowania zarówno samych instrumentów
e-CRM, jak i specyfiki polskich organizacji sportowych i jako takie są użyteczne
nie tylko dla dalszych analiz naukowych, ale i dla praktyków zarządzania organizacjami sportowymi (na poziomie klubów czy lig).

CRM w literaturze
Autorzy prac badawczych na temat zarządzania relacją z klientem, które ukazały
się na początku lat 90. (Ford 1990), podkreślali, że w ostatniej dekadzie XX w.
pojęcie CRM stosowane było głównie w kontekście relacji business-to-business.
Z czasem jednak, w związku z rosnącą wartością handlową indywidualnego konsumenta dla organizacji komercyjnych, charakter tej relacji ewaluował w kierunku modelu business-to-customer, zwracając większą uwagę na klienta indywidualnego i jego potrzeby.
Istotne znaczenie dla marketingowców miały prace Reichhelda i Sassera
(1990), które dowiodły, że nawet nieznaczny wzrost poziomu retencji konsumenta może mieć duży wpływ na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa. Te
dane empiryczne zachęciły badaczy do dalszych prac nad tematem budowania
i zarządzania relacją z konsumentem w okresie długoterminowym. Wilson i in.
(2002) zauważyli także potrzebę rozwoju tej relacji nie tylko po dokonaniu transakcji handlowej, lecz także już wcześniej, w okresie prowadzącym do pierwszej
sprzedaży. Kolejnymi argumentami, które wpłynęły na popularyzację CRM były
badania dowodzące, że utrzymanie relacji z obecnym konsumentem jest tańsze
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niż pozyskanie kolejnego (Filiatrault i Lapierre 1997). Ponadto okazało się, że im
dłuższy jest związek z klientem, tym większe są przychody przedsiębiorstwa wynikające z tej relacji. Zatem inwestycja w utrzymanie relacji okazała się korzystniejszym rozwiązaniem niż jednorazowe transakcje, co z kolei doprowadziło do
popularyzacji terminu CRM, definiowanego również jako marketing relacji. CRM
można więc rozumieć jako formę zarządzania pozwalającą organizacjom rozpoznać, przyciągnąć oraz zwiększyć poziom retencji klientów przynoszących firmie
zyski przez zarządzanie relacją z nimi. E-CRM rozumiane jest natomiast jako rozwinięcie metod konwencjonalnego modelu CRM poprzez wdrożenie technologii
głosowych, bezprzewodowych oraz internetowych, które zostają zintegrowane z istniejącymi aplikacjami wykorzystywanymi do zarządzania przedsiębiorstwem w sposób elektroniczny.
Ważną rolę w e-CRM odgrywają systemy umożliwiające gromadzenie całości
informacji o sposobie obsługi klienta, co ma na celu zarówno wspomożenie pracy
osób odpowiedzialnych w firmie za kontakt z klientami, jak również podnoszenie
jakości obsługi i indywidualizowanie oferty handlowej. Zadaniem systemu jest
tu dostarczenie wszelkich informacji potrzebnych w danej chwili do właściwej
obsługi konsumenta.
W kontekście rozwiązań technologicznych, systemy CRM można – w ramach
pełnionych funkcji – skategoryzować na: operacyjne, analityczne i kolaboracyjne
(Bose i in. 2013). Systemy operacyjne obejmują procesy związane z automatyzacją
marketingu, automatyzacją sprzedaży, a także zwiększeniem wydajności obsługi
i systemów wsparcia. Systemy operacyjne mają za zadanie automatyzację procesów CRM w celu zwiększenia jej wydajności oraz produktywności, a przykładami
ich zastosowania może być: obsługa klienta, systemy wsparcia (tzw. call centre),
automatyzacja sprzedaży (np. systemy punktów sprzedaży POS – z j. ang. point of
sale systems), czy też automatyzacja działań marketingowych. Systemy operacyjne CRM gromadzą wiedzę na temat klienta i umożliwiają jej rozpowszechnienie
w ramach organizacji.
Systemy analityczne CRM pomagają lepiej zrozumieć zachowania oraz potrzeby klienta indywidualnego. Ułatwiają one zastosowanie modelowania przewidującego zachowania klienta, a także określenie charakterystyki jego zachowań
konsumpcyjnych dzięki wykorzystaniu narzędzi takich jak: data mining (z j. ang. –
bieżąca eksploracja danych), data warehousing (z j. ang. – hurtownia danych) oraz
OLAP (z j. ang. online analytical processing – przetwarzanie analityczne online).
Systemy te pozwalają pracownikom skategoryzować, ustrukturyzować oraz przeanalizować duże zbiory danych w celu poznania naturalnych zachowań konsumenta oraz przewidywania potencjalnej sprzedaży.
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Systemy kolaboracyjne wykorzystywane są natomiast do zarządzania i integracji kanałów komunikacji oraz punktów interakcji z konsumentem. Przykładem zastosowania takich rozwiązań jest komunikacja za pomocą poczty e-mail
czy przez media społecznościowe. Systemy kolaboracyjne zarządzają i integrują kanały komunikacji z punktami interakcji z konsumentem, do których należą
między innymi: strona internetowa firmy, e-mail, portale konsumenckie, czy też
systemy video-konferencyjne (Khodakarani i Chan 2013). Systemy kolaboracyjne
wykorzystują możliwości komunikacyjne nie tylko do tworzenia informacji dla
konsumenta, ale też do pozyskiwania wiedzy od konsumenta i informacji o nim
samym. Mają one również zastosowanie względem pracowników organizacji (np.
przez Intranet). Funkcjonalność systemów kolaboracyjnych jest więc szersza
niż – ukierunkowanych przede wszystkim na tworzenie dogodnych warunków
do bezpośredniego kontaktu z konsumentem – systemów komunikacyjnych CRM.

E-CRM w klubach sportowych
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Badania na temat wykorzystania e-CRM w klubach sportowych nie były jak dotąd
popularnym tematem prac badawczych. Kriemadis (2009) przeprowadził analizę
zawartości stron internetowych znanych klubów piłkarskich, w których zauważył,
że właściwie zaprojektowana strona internetowa może istotnie wpływać na sprzedaż w sieci (z j. ang. e-commerce). Podstawowe funkcje, jakie powinny znaleźć się
na stronie internetowej klubów, określili w swoich badaniach Argan i in. (2013),
którzy do kluczowych możliwości zaliczyli: złożenie zamówienia, wybór formy
płatności, informacje o dostawie, politykę zwrotów, serwis interaktywny oraz politykę internetową (z j. ang. web policy) i wyodrębnili trzy podstawowe obszary
działania e-CRM w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej przez stronę internetową, tj.: informację przedsprzedażową, obsługę elektroniczną oraz wsparcie posprzedażowe. Pracę na temat wykorzystania narzędzi e-CRM w Chelsea Londyn
i Manchesterze United opublikowali Ado i in. (2015), skupiając się na zawartości
i funkcjonalności stron internetowych klubów. Brak jest jednak badań na temat
uwarunkowań wdrażania systemów i technologii e-CRM przez kluby sportowe.
Średnie i małe kluby sportowe, wykazujące pewne wspólne cechy z firmami
funkcjonującymi w małym i średnim segmencie, napotykają na podobne trudności w zarządzaniu relacją z klientem (CRM). Mogą one wynikać z błędnych decyzji, złej oceny sytuacji, czy też z błędnego przewidywania na poziomie zarówno
strategicznym, jak i operacyjnym. Warto zauważyć, że zasoby finansowe czy kwalifikacje kadry menadżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach są często
na niższym poziomie niż w dużych organizacjach (Zhang 2008). Z kolei wśród
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atutów mniejszych organizacji podkreślić można takie czynniki, jak lojalność pracowników, możliwość bliskiego kontaktu z konsumentem oraz możliwość szybkiego podjęcia działań w odpowiedzi na sugestie i informacje zwrotne. Kluby
sportowe mają zatem szereg możliwości, aby kształtować te relacje i uzyskiwać
z nich korzyści.

Uwarunkowania wdrażania technologii wg modelu TOE
Model TOE (z j. ang. Technology, Organization, Environment) został po raz pierwszy przedstawiony w 1990 r. przez DePietro i jego zespół (DePietro i in. 1990),
którzy zaprezentowali trzy zmienne mające decydujący wpływ na wdrażanie
innowacji technologicznych w organizacjach. Obejmują one czynniki: technologiczne, organizacyjne oraz środowiskowe (Fu i Su 2014). Empiryczna weryfikacja
modelu wykazała, że interakcja między tymi trzema aspektami w sposób bezpośredni przyczynia się do wdrożenia innowacji technologicznych. W konsekwencji
model TOE wykorzystano w wielu badaniach nad wdrażaniem innowacji w różnych kontekstach – jego wielowymiarowość pomaga w sposób kompleksowy wyjaśnić proces decyzyjny, jaki zachodzi podczas wdrożenia nowoczesnych technologii w organizacjach.

Kontekst technologiczny

Wśród czynników technologicznych, mających wpływ na wdrożenie innowacji,
wyróżnia się takie, jak: relatywna korzyść, kompatybilność, kompleksowość,
niepewność, testowalność, obserwowalność (Maroufkhani i in. 2020). Aspekt
technologiczny odnosi się więc zarówno do endogennych, jak i do egzogennych
czynników, które odgrywają decydującą rolę podczas implementacji danej technologii. Relatywna przewaga nowej technologii umożliwia firmie osiągnięcie
lepszych wyników w wybranym obszarze jej działalności (Kapoor i in. 2015).
Kompatybilność systemów obecnie funkcjonujących z nowoczesnymi ma zdecydowanie pozytywny wpływ na adopcję nowych technologii, w przeciwieństwie
do stopnia jej skomplikowania. Im bardziej skomplikowana i wyszukana innowacja, tym mniejsza szansa na skuteczne wdrożenie jej w organizacji ze względu na
wzrost poczucia niepewności wśród pracowników. Kolejnym czynnikiem hamującym wdrożenie innowacji jest niepewność co do zasadności wdrażania, a także
kwestie bezpieczeństwa oraz prywatności (Asiaei i Rahim 2019). Aspekty te mają
szczególne znaczenie w przypadku wprowadzania rozwiązania typu chmura,
w której gromadzone są zbiory danych. Testowalność, czyli możliwość sprawdzenia efektywności innowacji na wczesnym etapie wdrożenia, może mieć kluczowy
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wpływ na skuteczność całego procesu, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obserwowalność, która określa stopień, w jakim efekty wprowadzenia danej innowacji są widoczne dla innych, to kolejny czynnik determinujący implementację innowacji. Jednak badacze nie są zgodni w ocenie wpływu tej cechy
na adopcję technologii (Maroufkhani i in. 2020).

Kontekst organizacyjny
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Poziom dostępnych zasobów finansowych, technicznych oraz zasobów ludzkich,
które można wykorzystać do wdrożenia nowoczesnych systemów technologicznych, określany jest terminem organizacyjnej gotowości i ma on kluczowe znaczenie dla skutecznej adopcji innowacji. Organizacyjna gotowość oznacza chęć
firmy do wdrożenia nowoczesnych technologii i określa zdolność organizacji do
zarządzania oraz inwestowania we wdrożenie nowej technologii, co jest bezpośrednio powiązane ze stopniem rozwoju technologicznego oraz posiadaną wiedzą
ekspercką w zakresie IT. Badania przeprowadzone w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (Asiaei i Rahim 2019) dowodzą, że gotowość organizacyjna jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wdrażanie nowoczesnych
technologii. Właściwy poziom kompetencji technologicznej, czyli zapewnienie
odpowiedniego poziomu wiedzy na temat wdrażanej technologii, jest niezbędny
do wygenerowania korzyści płynących z jej zastosowania. Kompetencja technologiczna jest więc czynnikiem, który zwiększa chęci oraz nastawienie zarówno
pracowników, jak i kadry zarządzającej do skutecznego wykorzystania innowacji.

Kontekst środowiskowy

Ważną rolę w podjęciu decyzji o wdrożeniu systemów e-CRM w organizacji odgrywają czynniki środowiskowe. Wśród nich w literaturze wyróżnia się między
innymi: presję konkurencyjną, zewnętrzne wsparcie oraz regulacje rządowe
(Maroufkhani i in. 2020). Presja konkurencyjna została zdefiniowana jako czynnik zewnętrzny, który motywuje organizację do wprowadzenia innowacji technologicznych przez nacisk ze strony konsumenta lub organizacji konkurencyjnych.
Wsparcie zewnętrze to koncept, który dotyczy zachęcania organizacji do rozwoju
technologicznego oraz do implementacji innowacyjnych rozwiązań przez partnerów czy też sponsorów. Dla wielu sponsorów sportu intensywna działalność
sponsorowanego podmiotu w mediach społecznościowych jest koniecznym warunkiem całej umowy, gdyż pomaga zwiększyć ekwiwalent (Bednarczyk 2016).
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie może mieć więc istotne znaczenie dla relacji organizacji nie tylko z klientem, ale też ze sponsorem. Na implementowanie innowacyjnych rozwiązań istotnie wpływają także prawa i regulacje
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ustanawiane przez instytucje państwowe lub innych regulatorów. Wprowadzane
przepisy mogą zarówno hamować, jak i zachęcać do wprowadzania nowoczesnych technologii.

Wykorzystanie modelu TOE
Model TOE został w przeszłości zastosowany w badaniach dotyczących wdrażania
nowoczesnych technologii, takich jak: ERP (z j. ang. enterprise resource planning –
planowanie zasobów przedsiębiorstwa; Junior i in. 2019), e-commerce, czy też
EDI (z j. ang. electronic data interchange – elektroniczna wymiana danych). Model
TOE był także stosowany w badaniach nad wykorzystaniem narzędzi e-CRM, jak
przykładowo do pomiaru wydajności w sektorze usług (Chang i in. 2005). Dodatkowo Racherla i Hu (2008) zbadali proces wdrażania e-CRM w sektorze turystyczno-hotelarskim, a Hasani i in. (2017) wykorzystali model TOE do analizy
procesu wdrażania tzw. social-CRM w organizacjach typu start-up. Generalnie,
badania wskazują na konieczność uwzględniania kontekstu wdrażania nowych
technologii.

Metoda i próba badawcza
Celem prezentowanego badania była eksploracja czynników warunkujących
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w działaniach e-CRM
w profesjonalnych klubach sportowych. Ze względu na eksploracyjny charakter
pracy w specyficznym środowisku jakim są kluby sportowe, w badaniu zastosowano podejście jakościowe w formie analizy tematycznej wywiadów częściowo
strukturyzowanych ze specjalistami i dyrektorami działów marketingu klubów
sportowych w Polsce. Taka właśnie metoda jest zalecana, kiedy celem pracy jest
chęć wglądu zarówno w strukturę organizacyjną, jak i w skomplikowany proces
wdrażania nowoczesnych technologii w organizacjach (Creswell 2009).
W badaniu udział wzięli przedstawiciele sześciu profesjonalnych klubów
sportowych – pięciu występujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym
w Polsce i jednego występującego na drugim szczeblu rozgrywkowym. Uczestnicy badania reprezentowali kluby jedno- i wielosekcyjne. Taka struktura próby badawczej daje wgląd w prace specjalistów e-CRM zarówno w dużych organizacjach
sportowych, osiągających sukcesy w skali europejskiej, jak i w klubach, których
sfera działania ogranicza się do rozgrywek krajowych. Dyscypliny sportu reprezentowane przez respondentów objęły drużyny męskie i kobiece występujące
w zawodach halowych lub na otwartych stadionach.
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Wywiady przeprowadzono w listopadzie 2020 r. w formie telefonicznej (razem około 120 minut nagrań). Wszyscy respondenci zgodzili się na ich nagrywanie, zostali też zapewnieni o anonimowości. Treść wywiadów została następnie przepisana i w tej formie poddana analizie tematycznej (Clark i Braun 2019)
z wykorzystaniem procesu kodowania łączącego elementy analizy dedukcyjnej
(w oparciu o model TOE) oraz analizy indukcyjnej (w poszukiwaniu wątków charakterystycznych dla specyficznych uwarunkowań działania profesjonalnych klubów sportowych).

Wyniki
Wykorzystywane instrumenty e-CRM
Badane kluby sportowe w Polsce wykorzystują szereg różnych instrumentów
e-CRM we wszystkich trzech możliwych obszarach CRM, jednak w dość zróżnicowanym stopniu (tabele 1 i 2).
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Tabela 1. Rodzaj stosowanych instrumentów e-CRM w badanych klubach
Instrumenty

Klub 1 Klub 2 Klub 3 Klub 4 Klub 5 Klub 6

strona internetowa

1

1

1

1

1

1

wiadomość SMS

1

0

0

1

0

1

oprogramowanie integrujące
różne kanały komunikacji
newsletter

aplikacja mobilna

ankiety internetowe
sklep internetowy
e-ticketing

monitoring/śledzenie transakcji
e-mail

środowisko Google
cookies

heat mapy strony internetowej
chmura

telewizja klubowa

media społecznościowe

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

Źródło: Badanie własne, gdzie 1 – oznacza Tak, 0 – Nie.

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1

0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

0
1
0
1

0

1
1
0
0
0
0
0
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
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Tabela 2. Funkcje systemów CRM w badanych klubach sportowych

Klub Klub Klub Klub Klub Klub
1
2
3
4
5
6

Systemy CRM
operacyjne

analityczne

obsługa klienta i wsparcie

1

1

1

1

0

1

automatyzacja marketingu
(np. kampanie e-mailowe)

1

0

0

1

1

1

automatyzacja procesów
sprzedaży (e-ticketing)

systemy zarządzania bazą
danych
gromadzenie danych
Excel

kolaboracyjne media społecznościowe
(np. strona www, Facebook,
Fanpage)
wsparcie komunikacyjne
(e-mail, SMS)
tele/video/web
konferencje

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
0

0

1
0

0

1
0

1

1
1

0

0
0

0

1
0

Źródło: Badanie własne, gdzie 1 – oznacza Tak, 0 – Nie.

Do podstawowych narzędzi interakcji między klubem a kibicami należą: oficjalna strona internetowa klubu i jego media społecznościowe (tabela 2). W przypadku prowadzenia strony internetowej także widoczne są różnice, które obrazują możliwości organizacyjne danego klubu zarówno w sferze finansowej, jak
i technologicznej. Kluby z najbardziej rozbudowaną stroną internetową posiadają
15 punktów kontaktowych, które umożliwiają interakcję z konsumentem. Jednak
większość punktów kontaktu pełni funkcję informacyjną, która dotyczy rozegranych oraz najbliższych spotkań, czy też informuje o aktualnościach na temat
drużyny. Istotnym elementem każdej z tych stron są też dane kontaktowe klubu,
funkcja chatu, regulaminy oraz sklep internetowy.
W przypadku mediów społecznościowych większość klubów posiada Fanpage
na portalu Facebook, zachęcający kibiców do interakcji oraz umożliwiający monitorowanie nastrojów wśród fanów. Wszystkie badane kluby posiadają także konto na Twitterze, na którym głównie publikowane są treści dotyczące najnowszych
informacji z klubu, jak np. transfery. Jeden z klubów wykorzystuje w tym celu także opcję wiadomości SMS skierowaną do kibiców, którzy zarejestrowali się w ba-
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zie danych klubu podczas dokonywania transakcji handlowych. Przez wiadomość
SMS klub ma możliwość zaprezentowania wyjątkowej oferty lub przesłania kodu
rabatowego do wykorzystania w sklepie stacjonarnym.
W zakresie data mining i data warehousing kluby wykorzystują narzędzia
ogólnodostępne takie jak formularze Google Analytics. Dane gromadzone są
w systemach rejestracji konsumenta podczas sprzedaży biletów na mecze, czy
też w wyniku dokonywania zakupów w sklepie internetowym lub stacjonarnym.
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R1: Korzystamy tak na prawdę z najłatwiejszych i najprostszych rozwiązań. Do gromadzenia danych wykorzystujemy różne chmury i arkusze
Google do tworzenia ankiet – najprostsze narzędzie, które gromadzi
dane w Excelu. Wykorzystujemy Google Trends, które gromadzi te
podstawowe dane, pokazując nam czego szukają klienci na stronach
internetowych. Wykorzystujemy Google Analytics, które pokazuje
nam, na jakie obszary są przekierowania na naszej stronie sklepu.
Mamy swój system […], który nam gromadzi dane odnośnie transakcji, odnośnie specyfiki klienta, odnośnie heat mapy, tzn. jeżeli ten
kursor myszy najechał na jakiś produkt, ale finalnie nie kliknął, to też
w jakiś sposób jest to mierzone i dostajemy taki raport.

Kontekst technologiczny

Dobór narzędzi elektronicznych podyktowany jest ceną, dostępnością oraz łatwością obsługi. Respondenci pytani o to, jakie narzędzia elektroniczne stosowane są
do gromadzenia danych, wskazywali w głównej mierze na narzędzia niewymagające dużych nakładów finansowych oraz takie, które są łatwe w obsłudze. Stopień
skomplikowania systemów e-CRM, wywołujący pewne obawy wśród pracowników, to czynnik mający negatywny wpływ na wdrażanie narzędzi e-CRM. Uczestnicy badania podkreślali, że w chwili obecnej stosowanie platform integrujących
różne kanały komunikacji z konsumentem nie jest niezbędne dla działalności klubu sportowego. Badane organizacje sportowe nie widzą aktualnie potrzeby inwestowania w drogie rozwiązania technologiczne, wykorzystywane przede wszystkim przez korporacje i firmy handlowe. Mimo to wszyscy respondenci zauważają
potrzebę rozwoju oraz monitoringu rozwiązań technologicznych dostępnych na
rynku. Jednogłośnie wyrażają też chęć doskonalenia obecnie wykorzystywanych
systemów, w tym tworzenia lub unowocześnienia własnych aplikacji mobilnych
w celu osiągnięcia relatywnych korzyści.
R4: Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia nowego sklepu internetowego, którego wartość jest bardzo duża. On nie tylko będzie sklepem
internetowym, ale będzie miał bardzo dużo możliwości pozyskiwania
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danych i komunikacji z kibicami, będzie zintegrowany ze wszystkimi
środowiskami Google, Facebookiem itd., będzie to duże narzędzie również w komunikacji z kibicami, bo gdzieś tam mieliśmy lukę.

Kontekst organizacyjny

Biorąc pod uwagę czynniki wewnętrzne, kluby wykazują różny stopień możliwości wdrażania innowacji e-CRM. Istotną rzeczą jest też forma pozyskiwania środków na ten cel. Skutecznym rozwiązaniem okazuje się wymiana barterowa z partnerami biznesowymi, którzy są w stanie stworzyć nowoczesne rozwiązania dla
klubu i w wyniku takich działań sami mogą czerpać korzyści z reklamy i promocji
własnej marki za pośrednictwem klubu sportowego. Bliska współpraca klubów
z branżą informatyczną również sprzyja tego typu inicjatywom, nie tylko w kontekście e-CRM, lecz także sportu oraz administracji.
R3: […] Jeśli chodzi o wdrażanie innowacji, to jak najbardziej jesteśmy
tym zainteresowani. Kiedy tylko powstały tematy związane z klubową telewizją, bo to jest taki projekt, który ma kilka lat, to poszliśmy
w to od razu. Staramy się też wdrażać nowoczesne rozwiązania w całej organizacji, np. teraz jesteśmy na etapie wdrażania programu do
obiegu dokumentów, żeby nie odbywało się to na papierze, bo takiej
dokumentacji w klubie jest multum i dokładnie teraz trwa wdrożenie,
które pozwoli nam zapanować nad setkami faktur, pism i różnych rzeczy, które do klubu przychodzą.

Osoby zarządzające w klubach wspierają innowacje, jednak ponoszenie znacznych kosztów na ich wdrażanie nie jest obecnie uznawane za potrzebę pierwszego rzędu. Większość respondentów podkreśla, że prezesi klubów wolą inwestować wolne środki w zawodnika niż w rozwój działalności marketingowej czy
w nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Stąd też gotowość organizacyjna klubów do wdrażania narzędzi e-CRM określana jest przez respondentów raczej na
niskim poziomie.
R2: W dzisiejszych czasach wszystko opiera się na Internecie, więc jak najbardziej chcemy to usprawniać. Szczególnie w dobie pandemii ciężko
w inny sposób z kimś się skomunikować. Bardzo się staramy, żeby to
dobrze działało.

Mimo deklarowanej gotowości organizacji, a także chęci pracowników do podnoszenia kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi elektronicznych, nie wszystkie kluby czynią to w sposób systemowy. Jednym z decydujących

163

Dariusz Drewniak

czynników w tym aspekcie jest obciążenie obowiązkami zawodowymi pracowników oraz niewielki nacisk ze strony klubów na organizację regularnych zajęć
szkoleniowych. W przypadku oddolnej inicjatywy pracowników i chęci do udziału w szkoleniach, zazwyczaj pracodawca wyraża aprobatę i wspiera zaangażowanie pracownika.

Kontekst środowiskowy

Analizując czynniki zewnętrzne należy podkreślić zróżnicowaną rolę kibica w zakresie motywowania klubu do rozwoju elektronicznych udogodnień. Zdarza się,
że kibic sam proponuje pomoc w usprawnieniu działania danej funkcji informatycznej w klubie. W przypadku klubów z mniejszą bazą kibiców komunikacja
z nimi jest sprawna i łatwo można reagować na ewentualne uwagi lub sugestie.
W przypadku większych klubów, intensywna komunikacja ze strony fanów może
być impulsem do unowocześnienia kanałów komunikacji.
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R4: My jesteśmy zasypywani wiadomościami prywatnymi od kibiców, chociażby przez klasycznego Messengera, bo to jest chyba taki klasyczny
kanał komunikacji kibica z nami i nie ukrywam, że czasem nie jesteśmy
w stanie nadążyć z odpowiedziami dla kibiców. To jest jedno z takich
wyzwań, żeby zapanować nad tym ogromem wiadomości, to jest taki
czynnik motywacyjny, który wpłynąłby na wdrażanie nowych technologii. Myślę, że też presja ze strony sponsorów, którzy chcą być widoczni w coraz to nowych mediach, bo takim medium może też być aplikacja
lub system, który steruje i zarządza komunikacją w klubie.

W przypadku wybranych dyscyplin sportowych kluby otrzymują także wsparcie
w postaci szkoleń oraz materiałów marketingowych od organów prowadzących
rozgrywki. Niektóre ligi same wprowadzają pewne rozwiązania elektroniczne,
które mają zazwyczaj na celu usprawnienie działalności administracyjnej.
R6: Bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowy Związek Sportowy i tam są zapraszani eksperci z różnych branż – sportowa,
marketingowa, publikacyjna i podczas tego dwudniowego szkolenia jesteśmy w stanie dowiedzieć się o innowacjach, jakie panują na świecie.
Ponadto jako uczestnik ligi mistrzów, jesteśmy zapraszani co roku na
szkolenie zagraniczne.

Większość respondentów potwierdziła, że obserwuje działania konkurencji, które także mogą inspirować do rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań. Obserwacje kibiców w tym zakresie też należy brać pod uwagę.

Uwarunkowania wykorzystania e-CRM w profesjonalnych klubach sportowych

R5: Myślę, że najbardziej kibice motywują pokazując działania innych,
większych klubów, w ten sposób my też otwieramy się na te możliwości, szukamy. […] Tak, staramy się to gdzieś tam śledzić (konkurencję),
chcemy się dostosować i dążyć do tego, żeby naśladować najlepszych
i żeby przez to nasi kibice nie czuli się gorsi.

Przedstawiciele klubów podkreślali, że sponsorzy chcą pojawiać się w nowych
środkach komunikacji, takich jak aplikacja mobilna, co jest bodźcem do wdrażania
tego typu rozwiązań przez kluby. Respondenci wskazywali też na potrzebę narzucenia klubom pewnych rozwiązań technologicznych przez organy prowadzące rozgrywki, co mogłoby poprawić wizerunek zarówno klubów, jak i całej ligi. Podkreślono jednak, że nie wszystkie kluby dysponują zasobami potrzebnymi do wdrażania
nowoczesnych rozwiązań elektronicznych, zatem stawianie jeszcze większych wymagań w tym zakresie mogłoby przerosnąć ich możliwości organizacyjne. Przykłady innych klubów pokazują jednak, że nacisk kibiców może przynieść oczekiwany
efekt. Mimo początkowych oporów oraz braku zasobów finansowych, pod presją
kibiców jeden z klubów wdrożył elektroniczny system sprzedaży biletów.

Podsumowanie
Celem badania była eksploracja czynników warunkujących wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w działaniach e-CRM w profesjonalnych klubach sportowych, a także określenie rodzaju stosowanych narzędzi e-CRM w takich organizacjach w Polsce.
Podstawowymi instrumentami e-CRM stosowanymi w badanych klubach były
strona internetowa oraz media społecznościowe, a nie kompleksowe nowoczesne systemy e-CRM. Głównymi barierami w stosowaniu e-CRM, z perspektywy
uwarunkowań technologicznych, wydają się być przekonanie o wysokim stopniu
skomplikowania takich systemów wzmagające poczucie niepewności wśród pracowników, a także brak doświadczenia empirycznego i wiary w korzyści z ich zastosowania.
W kontekście organizacyjnym, cechą charakterystyczną widoczną w profesjonalnych klubach są ograniczenia budżetowe, a także brak potrzeby inwestowania
w narzędzia e-CRM ze względu na relatywnie niewielki zasięg i liczbę konsumentów (w realiach klubów w Polsce). Kluby sportowe w pierwszej kolejności dbają
o poziom sportowy i wykorzystują wolne środki do zdobycia przewagi konkurencyjnej w rywalizacji sportowej. Działania marketingowe schodzą w ich przypadku
na dalszy plan.
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Biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, kibice potrafią skutecznie zmotywować kluby do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, co czynią najczęściej za
pomocą mediów społecznościowych. W dalszej kolejności to sponsorzy oraz
związki sportowe zachęcają kluby do wdrażania narzędzi elektronicznych (np.
przez stworzenie mobilnej aplikacji).
Powyższe wnioski z przeprowadzonego badania wyjaśniają, dlaczego dotychczasowe analizy zjawiska e-CRM w literaturze przedmiotu koncentrowały
się przede wszystkim na wykorzystaniu strony internetowej oraz mediów społecznościowych (Kriemadis i in. 2009; Ado 2015). Potwierdzają też, że kluby
sportowe, przynajmniej w realiach polskich, kierują się innymi priorytetami niż
organizacje komercyjne, stosujące rozbudowane platformy e-CRM. W przypadku
klubów o międzynarodowym zasięgu i popularności sytuacja może być inna, gdyż
nie tylko większa liczba kibiców wymaga stosowania takich narzędzi i usprawiedliwia ich koszt, ale także większe zasoby finansowe pozwalają na zatrudnienie
specjalistów w dziedzinie e-CRM (Ado i in. 2015). Pozytywne jest jednak, że choć
podstawowym priorytetem strategicznym w rozumieniu badanych menedżerów
klubów sportowych w Polsce jest dbanie o rozwój sportowy i organizację procesu
szkolenia (zarówno pierwszej drużyny, jak i zespołów młodzieżowych), to wszyscy respondenci deklarowali także chęć i zrozumienie potrzeby postępu w dziedzinie innowacji technologicznych.
Ograniczenia przedstawionego badania związane są przede wszystkim z jego
eksploracyjnym, jakościowym charakterem. Uzyskane wyniki powinny zostać
skwantyfikowane w dodatkowym badaniu ilościowym przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie organizacji, co pozwoliłoby na ukazanie względnej siły
poszczególnych czynników wpływających na wdrożenie różnych instrumentów
e-CRM. Niemniej jednak zaprezentowana już eksploracja pozwala lepiej zrozumieć
zachowania profesjonalnych klubów sportowych, w tym główne bariery stojące za
ograniczonym i zróżnicowanym stosowaniem e-CRM, a tym samym jest użyteczna
dla ich interesariuszy – np. kibiców, sponsorów czy lig i związków sportowych nierzadko oczekujących wyższego zaawansowania technologicznego klubów.
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