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Przedmowa:
Niniejsza monografia podejmuje aktualną i ważną tematykę z punktu widzenia współczesnej
gospodarki, w której pożądanym efektem jest intensyfikowanie powiązań nauki i biznesu. Wiedza,
rozwój technologiczny, nieustanna innowacja to podstawowe elementy zapewniające rozwój
i przewagę konkurencyjną gospodarki. Współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami
otoczenia biznesu i sektorem B+R postrzega się jako układ najbardziej sprzyjający rozwojowi
gospodarczemu. Rozbudowa sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi aktorami lokalnymi,
dostarcza wiedzy dla kreowania innowacji, wzmacnia ideę wymiany informacji. W związku z
powyższym kooperacja przedsiębiorstw z sektorem B+R jest elementem niezbędnym dla
budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski.
Monografia porusza tematykę innowacyjności, w tym także odnosząc się do metody
tworzenia innowacyjnych produktów i usług - design thinking, a także przedstawia pozycję Polski
na tle innych krajów Unii Europejskiej w kontekście innowacyjności.
Nie tylko w Polsce od lat można obserwować, że innowacje zajmują istotne miejsce
w polityce oraz odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym. Monografia odnosi się zarówno do
procesów tworzenia wiedzy jak i jej dystrybucji oraz wykorzystania, podkreślając konieczność
współdziałania różnych partnerów sceny gospodarczej.
Jak wskazano na podstawie przeanalizowanych w monografii przypadków, kreowanie
współpracy na linii nauka – biznes w polskich realiach nie jest zadaniem prostym i wciąż wymaga
działań usprawniających. Monografia przedstawia przykłady współdziałania środowiska
akademickiego z sektorem przemysłowym oraz wynikające z tej współpracy liczne korzyści zarówno
dla sektora nauki jak i przedsiębiorstw. Korzyści te są związane z odejściem od modelowego
rozwiązywania potencjalnych problemów i przejściem do poszerzania wiedzy, na którą jest realne
zapotrzebowanie w gospodarce. Choć kooperacja sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw ze
względu na osiągane korzyści (uwzględnianie w programach nauczania potrzeb przedsiębiorców,
bezpośredni kontakt przedsiębiorców z naukowcami, nowe powiązania, nowe możliwości,
powstanie nowych startupów, nowe usługi) wydaje się być oczywista, to wciąż wskazuje się na
liczne bariery współpracy pomiędzy tymi sektorami co też w monografii zostało scharakteryzowane.
Życzymy owocnej lektury,
Zespół Redaktorów Naukowych.
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Rozdział I:
Style kierowania - przegląd literatury
Katarzyna Magdalena Rozbejko
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Email: katarzyna.rozbejko@ue.wroc.pl

STRESZCZENIE
Każdy kierownik jest istotnym podmiotem zarządzania zasobami ludzkimi, a sam
proces kierowania ludźmi stanowi kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).
Kierownik w wysokim stopniu decyduje o losie organizacji. To on poprzez posiadanie
określonych cech osobowościowych, kwalifikacji jest w stanie przekonać, poprowadzić
pozostałych uczestników organizacji do zmian, które w efekcie dadzą pożądany skutek.
Określone zachowania kierownicze uzależnione są w dużym stopniu od preferowanego
stylu kierowania. Niniejsza praca przedstawia wybrane style kierowania, które miały
znaczący wpływ na kształtowanie się wszystkich pozostałych stylów. Szczegółowo
przedstawiono pierwszą koncepcję stylów kierowania R. Lippita i R. White’a, siatkę stylów
kierowania R. Blake’a i J. Mouton’a oraz trójwymiarową koncepcję J. Reddina.

Słowa kluczowe: styl, kierowanie, styl kierowania

1. WSTĘP
Przez wiele lat zasoby ludzkie jako najważniejszy element organizacji nie były
właściwie doceniane. Jeszcze w XVIII i XIX wieku w wielu przedsiębiorstwach pracownik
traktowany był instrumentalnie i postrzegany jako tryb w wielkiej machinerii, która przynosiła
zysk kapitalistom. Zarobki na poziomie minimum socjalnego zapewniały jedynie
zaspokojenie podstawowych potrzeb. Do dziś podejście do zasobów ludzkich przeszło
długą drogę ewolucji poprzez różne szkoły i modele zarządzania aż do upodmiotowienia
pracownika. Ponieważ człowiek posiada zdolność uczenia się, postrzegania i
wykorzystywania zdobytego doświadczenia, stał się cennym elementem wielu procesów
sprawczych w odmiennych dziedzinach życia, zwłaszcza jako jednostka biorąca udział w
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Współczesny kierunek zarządzania zasobami ludzkimi
zmierza do przekształcenia zasobów ludzkich w fundament organizacji, posiadający
odpowiednie postawy, kwalifikacje i kompetencje, będący zarazem ”siłą napędową”
rozwoju przedsiębiorstwa [1].
Wraz z pojawieniem się wielkich korporacji o złożonych systemach gospodarowania,
musiały zmienić się struktury i metody organizacyjne. Pociągało to za sobą zmianę
formalnego i społecznego statusu kierownika opartego na innym niż w dawnych
organizacjach autorytecie. Typ kierownika nadzorcy, oparty na autorytecie siły
i rozkazodawstwa staje się coraz mniej popularny [2].
Gruntowne zmiany stylów kierowania w ostatnich dziesięcioleciach były przedmiotem
zainteresowań badaczy w różnych krajach. Już w latach 1958 do 1973 R. Tannenbaum
oraz W. Smidt badali we Francji style kierowania w przemyśle i wyciągnęli wnioski, iż styl
kierowania przechodzi od autokratycznego do demokratycznego. Podobną opinię wyraża
McGregor, uznając że pytania o zmianę stylu kierowania są nadzwyczaj ważne [3].
Każdy kierownik jest istotnym podmiotem zarządzania zasobami ludzkimi, a sam proces
kierowania ludźmi stanowi kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) [4].
5

2. DEFINICJA STYLU
Pojęcie styl stosowane jest w wielu kontekstach do scharakteryzowania
powtarzających się właściwości określonych wytworów kultury bądź zachowania. Trudno
wskazać kto i dla jakich celów po raz pierwszy użył tego pojęcia w naukach społecznych.
Wydaje się, iż dużą rolę w popularyzacji pojęcia odegrała publicystyka. Posługiwanie się
terminem styl, pozwala na skrótowe ujmowanie powierzchownych aspektów analizowanych
zjawisk, jak również na ich systematyzację. Zainteresowanie problematyki stylu na gruncie
teorii organizacji wzrosło wraz z powstaniem dużych organizacji. Styl kierowania ogniskuje
wiele aspektów, takich jak: orientacje, zasady, oceny metody, oceny moralno-etyczne
nastawienia. Styl jako pojęcie opisowe, nie tylko jest determinowany utrwalonym
nastawieniem. W formowaniu się stylu, biorą udział takie zmienne, jak formacja kulturowa,
formalne struktury organizacyjne, metody oraz doktryny. Zatem styl nie jest immanentną
właściwością człowieka, gdyż ujawnia się tylko w określonej sytuacji.
Według słownika języka polskiego, zgodnie z podjętą tematyką, styl to sposób
postępowania, zachowania się i myślenia charakterystyczny dla jakiejś osoby lub
środowiska [5].

3. ISTOTA KIEROWANIA
Według S. Tokarskiego, przez kierowanie rozumie się wpływ przez pobudzenie
i koordynację działalności zespołowej, zmierzającej do realizacji stojących przed zespołem
celów. Pojęcie koordynacji jest tu rozumiane szeroko, jako spełnienie funkcji
obejmowanych w teorii organizacji mianem planowania, organizowania, motywowania i
kontrolowania [3].
Wpływ danej osoby na inne rośnie wówczas, gdy jej próby oddziaływania przynoszą
obopólne korzyści. Kierowanie w najszerszym rozumieniu polega na wywieraniu wpływu
przez daną osobę na innych ludzi. Próby tak pojmowanego kierowania podejmuje już każdy
na początku swojego życia. Małe dziecko wywiera wpływ na rodziców płacząc, przymilając
się, okazując posłuszeństwo [3].
Według słownika języka polskiego „kierować” oznacza (zgodnie z podjęta tematyką)
zarządzać kimś, czymś, stać na czele czegoś lub wskazywać komuś sposób postępowania;
być przyczyną działania, postępowania [5].

4. STYLE KIEROWANIA
4.1 Definicja stylu kierowania
W literaturze przedmiotu dla opisu rzeczywistości kierowania pracą podwładnych
w latach 30. XX wieku wprowadzono pojęcie stylu kierowania.
Styl kierowania (przewodzenia) to względnie trwały i powtarzalny sposób,
oddziaływania przełożonego na podwładnych służący skłonieniu ich do takich postaw
i zachowań, które umożliwiają osiągnięcie celów organizacji. Określa więc on postawę
kierownika wobec podwładnych, wobec ich potrzeb, problemów zawodowych i osobistych.
Wpływa również w dużym zakresie na charakter stosunków między kierownikiem
a podwładnymi oraz wewnątrz zespołów pracowniczych [6].
Styl kierowania według S. Tokarskiego oznacza powiązanie określonej gotowości
(zawartej w nastawieniu) do działania w konkretnej sytuacji oraz pewna stałość
gwarantująca powtarzalność stosowanych sposobów realizacji określonych zadań[3].
6

Styl stosowany przez kierownika jest funkcją nastawień i otaczającego środowiska.
Można go określić następującym wzorem [3]:
S= f(N x Oś)

lub bardziej szczegółowo:

S=f(Nk x Np x Oś)

S - styl
N - nastawienie
Oś - otaczające środowisko
Nk - nastawienie kierownika
Np - nastawienie podwładnego
Z kolei w książce A. Pocztowskiego kierowanie ludźmi, określane jest również
mianem kierowania personelem, stanowi specyficzny, interpersonalny stosunek członków
organizacji, legitymujący jednych z nich (kierowników) do zamierzonego oddziaływania na
zachowania innych (podwładnych), aby osiągnąć cele organizacji [7].
Według B. Kożusznik styl kierowania oznacza różne środki, sposoby i techniki
skłaniania ludzi do wywiązywania się z organizacyjnych obowiązków, aby zachęcić ich do
efektywnego angażowania się w wykonywaną pracę [8].
Podobnie styl kierowania definiuje J. Penc, wskazując, iż pojęcie to obejmuje
„całokształt sposobów (metod, technik, instrumentów) oddziaływania kierownika na
podwładnych (będących w zależności służbowej) w celu wyłonienia u nich właściwego
nastawienia do swoich zadań i skłonienia ich do możliwie najlepszego ich wykonania [9].
Przytaczając różne definicje stylu kierowania, warto jeszcze odnieść się do stylu
kierowania podanego przez J. Osmelaka. Autor uwzględnia w nim osobowość kierownika
oraz sytuacje kierowania. Samo pojęcie rozumie jako całokształt stosunków między
kierownikiem a kierowanym przez niego zespołem pracowniczym, zdeterminowany
osobowością kierownika i sytuacją kierowania [10].
Styl kierowania podobnie do J. Osmelaka definiuje Cz. Sikorski, ujmuje on go jako
sposób sprawowania władzy kierowniczej, czyli utrwalony w praktyce zestaw metod
kierowania ludźmi, pozostający w ścisłym związku z cechami osobowości kierującego [10].
W ten sposób autorzy nawiązują do teorii cech osobowych kierownika i wynikających z nich
następstw dla sposobu postępowania z ludźmi.
3.2 Charakterystyka wybranych stylów kierowania
Podczas wypełniania funkcji kierowniczych menedżerowie różnią się między sobą
sposobem oddziaływania na podległych im pracowników, mówi się wówczas, iż stosują inny
lub charakterystyczny dla siebie styl kierowania. W ramach zastosowanego przez
menedżera stylu można scharakteryzować sposób zachowania się kierownika, odróżnić ten
sposób od zachowań innych przełożonych oraz określić specyficzny dla danego menedżera
zestaw zachowań [10].
W literaturze poświęconej tematyce kierowania ludźmi podjęto wiele prób
klasyfikacji stylów kierowania, ich uporządkowania i oceny sprawności.
Jedną z pierwszych i najprostszych klasyfikacji stylów kierowania, do której należy
się odwołać, jest opracowana pod koniec lat 30. XX wieku jest typologia R. Lippitta i R. K.
White’a. Autorzy wyróżnili trzy style kierowania [11]:
-demokratyczny;
-autokratyczny;
-bierny.
Styl demokratyczny opiera się na rzeczywistej współpracy między przełożonym
a pracownikami. Kontakty z podwładnymi mają charakter otwarty, kierownik zachęca
podwładnych do wyznaczania celów oraz sposobów ich realizacji oraz do podziału pracy.
Kierownik nastawiony jest na współdziałanie, bierze udział w pracach grupy, chętnie
konsultuje się ze swoimi pracownikami. Realizacja tego stylu wymaga dużej wiedzy
7

merytorycznej, mocnej osobowości, chęci wspierania innych oraz zdolności empatycznych.
Kierowanie demokratyczne w zestawieniu z kierowaniem autokratycznym, powiązane jest
z mniejszą ilością wykonanej pracy, ale osiągnięte rezultaty mają wyższą jakość i bywają
bardziej oryginalne. Ten styl kierowania spotyka się z największą akceptacją ze strony
pracowników [11].
Styl autokratyczny wiąże się z utrzymywaniem przez kierownika monopolu władzy
i decyzji, bądź w najlepszym razie, z niewielkim zakresem swobody decyzyjnej
pracowników. Wiąże się z samodzielnym wyznaczaniem przez przełożonego zadań dla
pracowników, a także sposobów ich realizacji. Kierownik nie uczestniczy w podejmowanych
przez grupę działaniach lecz spełnia funkcję kontrolną. Wobec zespołu pracowniczego
zachowuje duży dystans i oddziałuje na pracowników przede wszystkim za pomocą poleceń
oraz kar. Taki sposób kierowania sprzyja wykonywaniu dużej ilości pracy, przy
jednocześnie niskiej jej jakości oraz kreatywności. Brak swobody i samodzielności członków
grupy w trakcie wykonywania pracy przyczynia się do niezadowolenia, apatii oraz prowadzi
do zachowań agresywnych [11].
Styl bierny oznacza bierną, pasywną postawę kierownika. Kierownik nie podejmuje
się działań kontrolnych wobec pracowników oraz realizowanych przez nich czynności. Dąży
do jak najmniejszej ilości podejmowanych decyzji. Ten styl kierowania przyczynia się do
małej ilości wykonywanej pracy i niskiej jej jakości. Pracownicy, kierowani w ten sposób
pozbawieni są fachowego wsparcia z czym wiąże się powstające uczucie osamotnienia.
Przyczynia się do odczuwania silnej frustracji przez pracowników a także docelowo sprzyja
powstawaniu nieformalnej struktury grupy [11].
Powyższy podział, na trzy zasadnicze style, pomimo swej prostoty utrzymał się
i wszedł na trwałe do terminologii zarządzania. Inni autorzy niekiedy zamiast terminu
autokratyczny, używali pojęć bliskoznacznych, takich jak autorytarny czy dyrektywny. Nie
wpływa to jednak na zmianę istoty rzeczy.
Nową jakość wśród stylów kierowania wnieśli R. R. Blake i J. S. Mouton. Autorzy
oparli swoje rozważania o dwa wymiary: orientację na ludzi i orientację na zadania. Autorzy
opracowali tzw. siatkę kierowniczą (The Managerial Grid), na podstawie której można
określić skalę zachowań kierowniczych. W sposób graficzny siatkę kierowniczą
przedstawia się za pomocą dwóch osi (rys. 1): pionowej symbolizującej troskę o ludzi oraz
poziomej odpowiadającej dbałości o produkcję. Na każdą oś nanosi się skalę od 1 do 9
możliwych stopni, co w rezultacie daje 81 różnych pozycji, do których można przypisać styl
danego kierownika. Wyróżnili cztery główne style kierowania[12]:
-styl bierny;
-styl zorientowany na zadania;
-styl zorientowany na ludzi;
-styl zorientowany zarówno na ludzi, jak i na zadania.
Styl bierny, najczęściej dyskwalifikuje kierownika. Incydentalnie brak reakcji oraz
działania może być odebrany za wybór optymalny, jednakże taki styl nie może dominować.
Styl zorientowany na zadania charakteryzuje kierowników koncentrujących swoją
uwagę na realizowaniu zadań przez podległych pracowników. Kierownicy zorientowani na
zadania, to najczęściej osoby ambitne, aktywne o silnie zaznaczonych cechach
przywódczych. Orientacja na zadania wiąże się ze stylem autokratycznym. Autokraci (styl
9,1) nie należą do osób lubianych ze względu na bezwzględność w postępowaniu,
skłonności do przedmiotowego traktowania pracowników. Autokraci preferują bezpośrednie
formy zarządzania, takie jak doraźne polecenia, często głównym motywatorem, którego
używają jest lęk pracownika przed karą. Odmiennymi cechami charakteryzuje się życzliwy
autokrata. Podobnie jak w przypadku autokraty nastawiony jest nadal głównie na zadania,
jednak stara się je realizować bez zrażania sobie pracowników. Jest skłonny do
8

instrumentalnego traktowania pracowników, jednocześnie potrafi się zdobyć na zaufanie i
delegowanie uprawnień w dół [12].
Styl zorientowany na ludzi charakteryzuje się preferencjami w kierunku starań
o satysfakcję oraz zadowolenie współpracowników. Ceniona jest dobra atmosfera oraz
przyjacielskie stosunki w pracy. Istnieje cała paleta stylów zorientowanych na ludzi, m. in.
zalicza się do niej [11]:
- styl klubowy (1,9) Kierownik jednocześnie wykazuje dużą troskę o ludzi oraz małe
zainteresowanie sferą zadaniową. Dokłada wszelkich starań, aby zbudować życzliwą
i otwartą atmosferę, zaspokoić potrzeby pracowników. Taki styl kierowania określany jest
również liberalnym;
- styl zrównoważony (5,5) Kierownik jednocześnie ujawnia umiarkowaną troskę o ludzi
jak i zadania. Jego celem jest znalezienie „złotego środka” w postępowaniu.
Od czasu opracowania siatki stylów kierowania, opublikowano dziesiątki różnych
typologii stylów kierowania. Niektóre są bardzo proste inne zaś mocno rozbudowane.
Jednakże niemal wszystkie w dużym stopniu nawiązują do powyższego podziału.

Rysunek 1. Siatka stylów kierowania
Źródło:
https://www.google.pl/search?q=siatka+styl%C3%B3w+kierowania&biw=1023&bih=769&t
bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwignPrHg6bQAhUEhSwKHdKV
BKkQsAQIKA#imgrc=as4wf1Lf5j7vUM%3A
J. W. Reddin podkreślił niekompletność siatki stylów kierowania J. Mounton’a
i R. Blake’a. Autor dodał trzeci wymiar, wskazujący na efektywność kierowania. J. W.
Reddin był zdania, iż rozpatrywanie trzech czynników jest niezbędne i traktowane łącznie
dopiero wyznaczają styl kierowania. Do czynników tych zalicza się[13]:
-orientację na zadania;
-orientację na pracownika;
-orientację na efektywność.
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Autor stworzył trójwymiarową koncepcję stylów kierowania, wskazał osiem stylów
kierowania [14]:
-Kierujący, charakteryzuje się wysokim poziomem wszystkich zmiennych. Kierownik, który
jednocześnie angażuje się w realizację zadań oraz w sprawy zespołu pracowniczego. Silnie
oddziałuje na pracowników, dzięki czemu osiąga znakomite rezultaty. Jest postrzegany
jako osoba mająca zdolność do skłaniania ludzi do działania;
-Kompromista, charakteryzuje się niską orientacją na efektywność, ale wysoką na
działania oraz ludzi. Kierownik skupiający uwagę na rozwiązywaniu bieżących problemów,
często pomija odległe perspektywy. Posiada problemy w wielości punktów widzenia i
poglądów.
-Autokrata łagodny, charakteryzuje się niską orientacją na ludzi, ale wysoką na zadania
i efektywność. Kierownik skoncentrowany na wykonywanych zadaniach oraz ich efektach.
Mimo niskiej orientacji na ludzi, zabiega o akceptację oraz zaufanie pracowników, stara się
nie zrażać ich do siebie.
-Autokrata, charakteryzuje się niską orientacją na ludzi oraz jakością wykonania ale
wysoką wydajnością. Kierownik zorientowany wyłącznie na zadania. W stosunku do
pracowników jest oceniany jako nieprzyjazny i nieżyczliwy.
-Rozwojowiec, charakteryzuje się niską orientacją na zadania ale wysoką na efektywność
i ludzi. Kierownik, dla którego praca jest ściśle związana z zawodowym i osobowościowym
rozwojem ludzi oraz zaspakajaniem ich potrzeb. Jest zdania, iż zadania wykonywane same
w sobie nie stanowią istoty pracy.
-Misjonarz, charakteryzuje się niską orientacją na zadania i efektywność, ale wysoką na
ludzi. Kierownik nastawiony na budowanie dobrych relacji interpersonalnych, przy niskim
nastawieniu na zadania. Dba o dobrą atmosferę w pracy oraz unika konfliktów.
-Biurokrata, charakteryzuje się niską orientacją na zadania i ludzi ale wysoką
efektywnością. Kierownik, który skupia się na efektywności. Nie dba o jakość wykonanej
pracy oraz o stosunki międzyludzkie w pracy. Postępuje wedle ściśle określonych reguł
oraz procedur formalnych.
-Dezerter, charakteryzuje się minimalnym poziomem wszystkich zmiennych. Jest to
kierownik nieefektywny, pozostający bierny wobec pracowników, nieangażujący się.
Zaprezentowane podejście wyznacza elastyczny stosunek do stylu kierowania
i ściśle uzależnia jego wybór od motywacji i umiejętności podwładnych. Koncentracja na
poszukiwaniu sytuacyjnych czynników determinujących wybór kierowania staje się
niezwykle istotna z uwagi na możliwość sformułowania wielu cennych wskazówek o
charakterze praktycznym [10].

Ponadto warto przytoczyć klasyfikację obecnych w nauce idei stylów kierowania,
dzieląc teorie stylów kierowania na statyczne i dynamiczne [15]:
1. Statyczne teorie stylów kierowania:
-typologia stylów kierowania R. L. Lippita i R. White’a;
-badania Ohio State Uniwersity,
-badania University of Michigan;
-koncepcja R. Likerta;
-teoria X i Y D. McGregora;
-style kierowania według K. Lewina;
-siatka kierownicza R. Blake’a i S. Mouton’a;
-skrzynka stylów kierowania W. J. Reddina;
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-trójkąt stylów kierowania P. Lebela.
2. Dynamiczne teorie stylów kierowania:
-kontinuum zachowania kierowniczego R. Tannenbaum’a i W. Schmidt’a;
-model warunkowy F. E. Fiedler’a;
-teoria ścieżki do celu R. House’a;
-model przywództwa partycypacyjnego V. Vroom’a, P. Yetton’a i A. Jago;
-koncepcja przywództwa ewolucyjnego p. Hersey’a i k. H. Blanchard’a;
-model moderatora.

3. WNIOSKI
O losie organizacji w wysokim stopniu decyduje osoba kierująca. To ona poprzez
posiadanie określonych cech osobowościowych, kwalifikacji jest w stanie przekonać
i poprowadzić pozostałych uczestników organizacji do zmian, które w efekcie dadzą
pożądany skutek. Określone zachowania kierownicze uzależnione są w dużym stopniu od
preferowanego stylu kierowania organizacją.
Przedstawione style kierowania prezentują pewne modelowe ujęcie różniących się
od siebie typów kierownika, w praktyce gospodarczej występuje jednak wiele stylów
pośrednich, które wykorzystują elementy każdego z wyżej opisanych.
Kierowanie nadal stanowi przedmiot intensywnych badań i ciągle powstają
dotyczące go, nowe koncepcje. Wciąż pojawiające się nowe spojrzenia potwierdzają jego
znaczenie dla efektywności zarządzania organizacją.
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STRESZCZENIE
Wobec panującej globalnej konkurencji kierujący przedsiębiorstwami, chcąc
zapewnić byt organizacji, są zmuszani do przyjmowania postawy przewidywania
przyszłości. Często odbywa się do kosztem zaniedbań w zakresie kształtowania i nadzoru
bieżącej działalności. Zarządzanie ryzykiem powinno stanowić jeden z elementów
proaktywnego zarządzania organizacją oraz dodatkowo pełnić rolę łącznika teraźniejszości
i
przyszłości
oraz
scalać
je
z przeszłością. Aby tak było, niezbędne wydaje się korzystanie z dorobku nauk
o organizowaniu, który często jest pomijany przez kadry zarządzające. Nauki
organizatorskie stanowią bazę ponadczasowych reguł, co powoduje, że w dalszym ciągu
powinny być wdrażane w równym stopniu, co nowoczesne podejścia do zarządzania oraz
proaktywna postawa ciągłego doskonalenia. Mnogość zakłóceń, jakie mogą oddziaływać
na przedsiębiorstwo powoduje, że zarządzanie ryzykiem, rozumiane jako proces, pozwala
na przygotowanie się do przyszłości na podstawie wiedzy pochodzącej z działań bieżących.
ABSTRACT
Due to a present global competition people in charge of organizations, willing to ensure its
existence, are forced to accept the future foreseeing approach. It often happens at the
expense of omissions in the area of creation and management of current activities. Risk
management should stand as one of the elements of proactive organization management
and, additionally, it should serve as a link between the present and the future, as well as it
should bond the two with the past. In order for that to happen, it seems vital to use the
legacy and achievements of organizing science, which is often omitted by the management.
The organizational science is the basis for timeless rules. For that reason, they should still
be implemented equally to a present day management approach and a proactive constant
development approach. The multiplicity of interference that may affect an organization
results in the fact that risk management, as a process, allows to prepare for the future events
on the basis of the knowledge resulting from the present actions.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem,
wysokoskastomizowana, Przemysł 4.0

nauki

o

organizowaniu,

produkcja

Keywords: Risk management, organizational science, Mass Customization, Industry 4.0

1. WSTĘP
Decyzje, które muszą być podejmowane w trakcie działalności przedsiębiorstwa
zawsze obarczone jest niepewnością. W sytuacji, kiedy możliwe jest dokonanie jej
zwymiarowania, niepewność powinna być przekształcona w identyfikowalne ryzyko,
określające prawdopodobieństwo podjęcia trafnego rozstrzygnięcia problemu. Błędne
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decyzje, które mogą wystąpić wpływają na nieosiągnięcie, założonych przez osoby
zarządzające, celów istnienia organizacji [7].
W przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego rola zarządzania ryzykiem,
w szczególności w kontekście działalności systemu produkcyjnego, realizowanego w
sposób proaktywny, umożliwia przewidywanie potencjalnych zagrożeń i wynikających z
nich zakłóceń. Pozwala to na minimalizację prawdopodobieństwa zatrzymania produkcji,
niespełnienia jej założeń (w tym niezadowolenia klienta) lub konieczności nadmiernego
zaangażowania zasobów. Takie nowoczesne podejście do ryzyka zostało podkreślone, nie
tylko w normie bezpośrednio dotyczącej zarządzania ryzykiem [12], lecz również w normie
dotyczącej zarządzania jakością, gdzie dodano wprost zapis o konieczności zastosowania
podejścia do zarządzania jakością „opartego na ryzyku” [11].
Dążenie przez najwyższe kierownictwo do ciągłej doskonałości i nieustannego
rozwoju niejednokrotnie powoduje zaniedbania w zakresie bieżącej organizacji i realizacji
działalności w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa. Stan ten generuje
powstawanie zakłóceń, które mogłyby być zniwelowane dzięki właściwej działalności
opartej na prakseologicznym podejściu do „dobrej roboty”. Właściwe postępowanie
organizatorskie, obejmujące również budowanie doskonałości produktu „od dołu”, czyli z
poziomu operacyjnego, powinno umożliwić identyfikację zakłóceń mogących wystąpić w
procesie produkcyjnym oraz w systemie produkcyjnym jako instalacji umożliwiającej jego
realizację. Jest to szczególnie ważne w przypadku działalności cechującej się wysokim
stopniem kastomizacji (oraz jej globalnym odzwierciedleniem, nazwanym Przemysłem
Czwartej Generacji - 4.0).
Dążąc do poszukiwań powiązania działalności bieżącej oraz konieczności
planowania
i kreowania przyszłości zauważa się rolę zarządzania ryzykiem, które aby było właściwie
przeprowadzone musi obejmować nie tylko teraźniejszość, lecz również możliwości jakie
niesie przyszłość. Dodatkowo jest ono powiązane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa
funkcjonowania organizacji. Stan bezpieczeństwa powinien stanowić jeden z nadrzędnych
celów działalności przedsiębiorstwa, przy równoczesnym uwzględnieniu wszystkich innych
aspektów jego egzystencji. Cel jakim jest bezpieczeństwo, stanowi podstawę także z innych
względów, takich jak wymagania prawne i moralne, nakładające na pracodawcę
odpowiedzialność za pracowników i relacje z klientem.
Zarządzanie ryzykiem, w szczególności w obszarze działalności operacyjnej, często
jest pomijane przez polskie przedsiębiorstwa1. Wpisując się w ideę zrównoważonego
rozwoju, przedsiębiorstwa nie zawsze muszą dążyć do bycia liderem za wszelką cenę
(powinny określić jaki jest ich cel strategiczny), jednak wspomniana wcześniej potrzeba
względnego bezpieczeństwa w kontekście prowadzonej działalności, dotyczy każdej
organizacji. Nawet brak identyfikacji i analiz dotyczących ryzyka nie zawsze spowoduje, że
przedsiębiorstwa zarządzane intuicyjnie przestaną odnosić sukcesy- jednak są one często
dziełem zbiegu okoliczności i intuicji menadżerskich ich właścicieli/ kadry zarządzającej.
Ryzyko, nawet niezidentyfikowane w systemie, nadal istnieje i jego oddziaływanie może
stać się odczuwalne (przy określonym dla niego prawdopodobieństwie).
2. ORGANIZOWANIE I NAUKI ORGANIZATORSKIE
Słowo organizacja pochodzi z języka greckiego (organso) i oznacza urządzanie czegoś
lub tworzenie uporządkowanych, harmonijnych całości z zespołu różnych elementów.
Organizowanie, jako jedna z funkcji zarządzania, odnosi się do procesów porządkowania,
przydzielania, a także koordynowania działań i zasobów. Obejmuje również nawiązanie
Polskie przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorstwa działające na polskim rynku- korporacje miewają
określone wskaźniki i wdrożoną normę PN- ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i
wytyczne
2
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współpracy w ramach określonej struktury, dążąc do wprowadzenia ładu
i usystematyzowania działań. Efektem organizowania powinno być zagospodarowanie,
umożliwiające w najlepszy z możliwych sposób wykonanie założonego planu oraz
osiągnięcie postawionych przed organizacją celów, a w organizowanym obszarze
powstanie struktur materialnych i społecznych to umożliwiających [4]. Jak zauważa
Wyrwicka, organizowanie jest nadrzędne względem czynności [15]:
− planowania (przygotowania),
− projektowania (kształtowania),
− realizacji (sterowania),
− kontroli (weryfikacji),
ponieważ każdą z nich powinien odzwierciedlać właściwy poziom zorganizowania.
Proces pracy i wymagania przed nim stawiane generują potrzebę właściwej jego
organizacji oraz dopasowania do niego zadań stawianych przed pracownikami. Działania
te powinny przyczyniać się do powodzenia całości, jednocześnie uwzględniając aspiracje
oraz umiejętności jednostek lub ich brak. Potrzebne jest więc ciągłe doskonalenie się
organizacji (oraz baza służąca do tego) i wprowadzanie w niej zmian (ciągła ewolucja,
związana również z cyklem życia przedsiębiorstwa). Wszechobecna globalizacja i
konkurencja powodują, że przedsiębiorcy dążąc do względnie efektywnego funkcjonowania
swoich organizacji na rynku, zmuszeni są z jednej strony nie ustawać w poszukiwaniach
nowych dostawców oraz inspiracji na rynkach światowych, a z drugiej, dążyć do tego, aby
ich klienci czuli się zadowoleni, dzięki obsłudze prowadzonej w sposób przyjazny i
kompetentny, a przede wszystkim uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i wymagania.
Powoduje to konieczność coraz częstszego nastawienia na dedykowaną, jednostkową
produkcję spełniającą wymagania konkretnego klienta. Sposób organizacji i sterowania w
procesie produkcyjnym, realizowanym na indywidualne zamówienie klienta są inne niż
podczas produkcji masowej oraz seryjnej. Powoduje to, że zagrożenia związane z
działalnością systemu produkcyjnego są zróżnicowane i wieloaspektowe.
Nauki organizatorskie mają swoje początki na przełomie XIX i XX wieku, jednak ich
reguły są ponadczasowe. Generuje to potrzebę ich wdrażania w równym stopniu, co
nowoczesnych podejść do zarządzania oraz proaktywnej postawy ciągłego doskonalenia.
Penc wysunął tezę, że w polskich przedsiębiorstwach jest mało zarządzania, a dużo
rządzenia. Przekłada się to na lekceważenie organizowania pracy, w myśl zasady „że jakoś
to będzie” [17].
Według Penca w obszarze organizowania należy uwzględniać następujące zasady [10]:
− homeostazy - rozumianej jako zdolność samoregulacji i utrzymania stanu
stabilności;
− entropii i entropii ujemnej - jako system zamknięty organizacja staje się coraz
gorsza
i dąży do upadku, z kolei jako system otwarty uznaje się, że pobierając energię
z otoczenia próbuje się przezwyciężać entropię entropią ujemną;
− niezbędnej różnorodności - obejmującej mechanizmy regulacyjne systemu,
które muszą być tak samo zróżnicowane jak otoczenie, z którym wchodzą w
interakcję;
− ekwifinalności - opisującej wiele dróg dotarcia do stanu końcowego, co
powoduje, że organizacje powinny być elastyczne;
− struktury, funkcji, zróżnicowania oraz integracji - ścisłe relacje pomiędzy tymi
elementami mają kluczowe znaczenie do istnienia organizacji;
− ewolucji systemu - przechodzenia do bardziej złożonych form integracji
i zróżnicowania. Pozwala to na przeciwdziałanie zagrożeniom oraz
wykorzystywanie szans płynących z otoczenia
Ponadto obecnie uznaje się, że przedsiębiorstwa powinny przypominać kameleona
i cechować się: elastycznością, zaangażowaniem w sprawy jednostki, czerpaniem
potencjału z pracy zespołowej, dążeniem do różnorodności, przy jednoczesnym posiadaniu
silnych kompetencji podstawowych [10]. Często może to generować problemy związane
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z rosnącymi wymaganiami będącymi efektem dynamicznego otoczenia gospodarczego,
wszechobecnej presji czasu, posiadania ograniczonych zasobów, czy chociażby
ponadstandardowym wzrostem niejednoznacznych i wielowątkowych zakłóceń.
Niejednokrotnie powodują one koncentrację na budowaniu wizerunku „na zewnątrz” oraz
pozyskiwaniu pozytywnych opinii interesariuszy o organizacji. W efekcie poszukując
akceptacji otoczenia, unika się podejmowania działań porządkujących oraz adaptacyjnych,
obawiając się wytknięcia potrzeby korekty jako sytuacji negatywnej. Generuje to niechęć
do podejmowania wysiłków w zakresie bieżącego kształtowania procesów, czy systemów
(a nawet stanowisk) w celu osiągnięcia faktycznej efektywności przedsiębiorstwa. Można
nawet uznać, że powszechna ocena funkcjonowania systemu w aspekcie skuteczności czy
sprawności nie obejmuje w całości atrybutów organizowania.
3. PRODUKCJA WYSOKOSKASTOMIZOWANA A PRZEMYSŁ 4.0
Dążąc do wspomnianego wcześniej utrzymania się na globalnym rynku,
przedsiębiorstwa muszą nie tylko terminowo dostarczać produkty o określonej jakości
i cenie, lecz również powinny dopasowywać się do indywidualnych wymagań klienta,
umożliwiając mu wybór odnośnie produkowanych wyrobów. W związku z tym
przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na model biznesowy oparty na kastomizacji
produkcji, czyli dostosowywaniu jej wyników (produktów) do potrzeb klientów. W ramach
produkcji na zamówienie klient współpracuje w obszarze projektowania kupowanego przez
siebie produktu, uzyskując najczęściej wyspecjalizowany nabytek o wysokim stopniu
złożoności [6]. Działalność taka związana jest z podejmowaniem codziennych wyzwań w
procesie planowania, organizowania i koordynacji produkcji, często realizowanej przy
zużywaniu wielu elementów, niezbędnych dla uzyskania szerokiej gamy wyrobów finalnych.
Niejednokrotnie największym zapotrzebowaniem na zasoby jest praca wykonywana w
sposób
manualny
w procesie produkcji [3; 2].
Zauważając zmianę tendencji na rynku, w którym stroną dominującą jest klient, nasi
zachodni sąsiedzi w 2013 roku wprowadzili projekt pod nazwą „Industry 4.0”, określającą
powstanie Przemysłu czwartej generacji. Celem jest wykorzystanie możliwości jakie daje
Internet oraz rozwój technologii informacyjnych, który nastąpił w ostatnich latach, dla
potrzeb zdobycia przewagi w globalnej konkurencji. Dąży się do powstania inteligentnych
fabryk,
w których realizowana będzie produkcja pojedynczych towarów pod indywidualne potrzeby
klienta. Celem jest również szybsza adaptacja do zmian i sytuacji awaryjnych, zwiększenie
efektywności wykorzystania zasobów i energii, budowa nowych modeli współpracy
z partnerami, a także rozszerzenie procesu produkcyjnego na dostawców i odbiorców
(w łańcuchu dostaw), przy jednoczesnym efektywnym współdzieleniu wiedzy, kompetencji
i innowacyjności pracowników. Wymagana do tego automatyzacja technologii jest
wspierana przez wprowadzenie metod optymalizacji, konfiguracji, samokontroli, a także
„inteligentnego wsparcia pracowników w ich coraz bardziej złożonych zadaniach”. Dąży się
do połączenia maszyn, składników i systemów, w celu utworzenia inteligentnej sieci
łańcucha wartości, którą można będzie autonomicznie kontrolować. Za przykład można
wymienić maszyny, które maja przewidywać awarie lub taka organizacja logistyki, która
reaguje na pozornie nieoczekiwane zmiany w produkcji [8].
Dla porównania w Raporcie firmy ASTOR z 2016 roku, podkreśla się, że tylko 15%
polskich fabryk jest w pełni zautomatyzowanych, a 76% respondentów wskazuje na
częściową automatyzację. Autorzy opracowania podkreślają, że „wciąż tylko niewielka
część fabryk korzysta z systemów IT do operacyjnego zarządzania i sterowania produkcją
(systemy klasy MES, ang. Manufacturing Execution System)”. W ubiegłym roku wśród
metod gromadzenia danych z produkcji, nadal przeważały metody opierające się na
działaniach człowieka. Około 36% polskich firm zadeklarowało istnienie integracji układów
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sterowania maszyn z oprogramowaniem przemysłowym dla potrzeb automatycznej
akwizycji danych. Cel ten uznaje się za nieodłączny element nowoczesnej fabryki.
Dodatkowo dzięki niemu możliwe ma być wprowadzenie zmian ukierunkowanych na
wdrożenie czwartej rewolucji przemysłowej. Badane organizacje w większości przyznały,
że są obecnie w trzeciej rewolucji przemysłowej i choć znaczna ich część aspiruje do
działań w zakresie Przemysłu 4.0, to tylko około 6% respondentów opowiedziało się za
ścisłą aktywnością w tym zakresie [14].
Warto również podkreślić, że idea Przemysłu 4-tej Generacji może nie odnieść
sukcesu, jeśli zamiast skupić się na rozwoju i innowacyjności, w dalszym ciągu trzeba
będzie udoskonalać produkcję w celu likwidacji jej bieżących problemów organizacyjnych.
Tylko "zdrowe" organizacje mogą brać udział w rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwami.
4. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
Termin ryzyko określa [18]:
− w języku arabskim risq - los, dopust boży,
− w języku hiszpańskim al risco - odwaga i niebezpieczeństwo,
− w języku angielskim risc - sytuacja powodująca niebezpieczeństwo lub możliwość,
że wydarzy się coś złego.
Ryzyko można określić jako iloczyn rozmiaru następstw (czasowych lub
kosztowych)
i prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia, mającego przełożenie na
zaistnienie zakłócenia oraz jego skutków w badanym systemie. W normie PN-ISO
31000:2012 dotyczącej zasad i wytycznych zarządzania ryzykiem, definiuje się je jako
„wpływ niepewności na cele”- stan, który może spowodować odchylenie od oczekiwań- nie
tylko w sposób negatywny, lecz również pozytywny. Powiązana z tym jest “niepewność czyli
brak informacji (również częściowy), związany z niezrozumieniem lub brakiem wiedzy na
temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa [12]. Stabryła i in. podkreślili, że
prawdopodobieństwo znajduje swoje odzwierciedlenie w podatności oznaczającej te
własności zaangażowanych zasobów i planowanych rozwiązań, które powodują narażenie
realizacji założonego planu na oddziaływanie zagrożeń [16].
W obszarze działalności przedsiębiorstw często nie dostrzega się konieczności
organizowania działalności w sposób usystematyzowany i metodyczny oraz potrzeby
identyfikowania ryzyka i zarządzania nim w sposób proaktywny. W Raporcie AON
z przełomu 2013 i 2014 roku tylko ⅓ zbadanych przedstawicieli przedsiębiorstw 2
zadeklarowała systematyczne zaangażowanie zarządu w kwestie zarządzania ryzykiem.
Najważniejszymi ryzykami, wskazywanymi przez osoby uczestniczące w badaniu, były [13]:
− spowolnienie gospodarcze,
− wzrastająca konkurencja,
− przepływy pieniężne/ ryzyka płynności,
− kontrahenci - należności handlowe,
− zmiany w otoczeniu prawnym/ regulacyjnym,
− wahania kursów walut,
− wahania cen surowców,
− awaria technologiczna,
− nieuczciwość pracownicza,
− odpowiedzialność cywilna/ roszczenia.

2struktura

respondentów s. 12-13 przywoływanego Raportu [13]
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W tabeli 1. przedstawiono kluczowe ryzyka wskazywane przez respondentów
w badaniach z 2009, 2011 i 2013 roku oraz odsetek przedsiębiorstw posiadających
formalnie przyjęty plan działania na wypadek ich wystąpienia.
Tabela 1. Formalny plan działania dla wskazanych ryzyk wśród polskich przedsiębiorstw
w latach 2009-2013
Źródło: [13]
RANKING RYZYK W POLSCE
Formal
FormalFormal-ny
LP.
ny plan
ny plan
w 2013 roku
plan
w 2011 roku
w 2009 roku
działadziaładziałania
nia
nia
spowolnienie
wahania kursów
spowolnienie
1.
32%
70%
20%
gospodarcze
walut
gospodarcze
wzrastająca
wzrastająca
wahania
2.
51%
40%
43%
konkurencja
konkurencja
kursów walut
przepływy
pieniężne/
spowolnienie
wahania cen
3.
58%
28%
27%
ryzyka
gospodarcze
surowców
płynności
zmiany w
kontrahenciwahania cen
otoczeniu
4.
należności
73%
65%
15%
surowców
prawnym/
handlowe
regulacyjnym
zmiany w
kontrahenciotoczeniu
wzrastająca
5.
42%
należności
68%
19%
prawnym/
konkurencja
handlowe
regulacyjnym
zmiany w
kontrahenciwahania
otoczeniu
6.
59%
55%
należności
36%
kursów walut
prawnym/
handlowe
regulacyjnym
przerwa w
przepływy
działalności/
57%/
wahania cen
pieniężne/
7.
50%
zakłócenia/
27%
surowców
ryzyka
przerwa w
40%
płynności
łańcuchu dostaw
awaria
awaria
8.
technologiczn
67%
72%
utrata danych
18%
technologiczna
a
zakłócenia/
przepływy
nieuczciwość
przerwa w
9.
50%
pieniężne/
68%
10%
pracownicza
łańcuchu
ryzyka płynności
dostaw
utrata
utrata reputacji/
odpowiedzial36%/
reputacji/
odpowiedzialnoś
10.
ność cywilna/
54%
odpowiedzial8%
ć cywilna/
roszczenia
77%
ność cywilna/
roszczenia
roszczenia
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W 2013 roku najistotniejszym ryzykiem z punktu widzenia respondentów było
spowolnienie gospodarcze. Jednak tylko 32% badanych przedsiębiorstw miało przyjęty
formalny plan działania na wypadek w jego wystąpienia. Najwięcej (73% wskazań)
badanych osób zadeklarowało przygotowanie swojej organizacji na wypadek wystąpienia
sytuacji zakłóceń we współpracy kontrahentami i/lub problemami z uzyskaniem należności
handlowych. W 2011 roku przedsiębiorcy najbardziej obawiali się wahań kursu walut
(z czego około ¾ badanych było na to formalnie przygotowanych). Według deklaracji,
najwięcej respondentów i ich organizacji, było przygotowanych na zakłócenia związane
z odpowiedzialnością cywilną i roszczeniami (77% respondentów) oraz na problemy
w wyniku awarii technologicznych (72% badanych). Dwa lata wcześniej największe obawy
budziło spowolnienie gospodarcze, a najwięcej zadeklarowanych formalnych planów
awaryjnego działania (choć nawet nie 50% badanych przedsiębiorstw) posiadały
organizacje na wypadek wahań kursów walut. Analizując pochodzenie wskazywanych
zakłóceń - w 2013 roku respondenci obawiali się przede wszystkim zagrożeń pochodzących
z otoczenia organizacji, na które najczęściej zarządzający nie mają (lub mają bardzo
niewielki) wpływu. Dopiero na 8. pozycji znalazły się problemy technologiczne, a na
przedostatnim nieuczciwość pracownicza, czyli ryzyka związane ściśle z zagrożeniami
występującymi wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikającymi z organizacji jego działalności.
Odnosząc się do problematyki ryzyka i zarządzania nim w kontekście produkcji
wysokoskastomizowanej zauważa się wzrost występowania ilości potencjalnych zagrożeń
lub zwiększonej wartości ryzyka spowodowanej np.:
− zwiększeniem różnorodności procesów technologicznych,
− zwiększoną ilością oprzyrządowania, dokumentacji technologicznej oraz operacji
magazynowych,
− koniecznością zwiększenia wielkości zapasów i kapitału obrotowego
(w szczególności dla towarów tanich i szybkorotujących),
− utrudnionego przeprowadzania kontroli przepływu produkcji i jego usprawnień.
Rozwój produkcji realizowanej na zamówenie klientów ma wpływ również na rozwój
podejść do zarządzania ryzykiem. W literaturze najczęściej spotyka się dwie koncepcje
opisywane w kontekście tego obszaru: klasyczną oraz nowoczesną - zintegrowaną (ang.
Enterprice Risk Management, skr. ERM). Ich zestawienie zostało przedstawione w tabeli 2.

19

Tabela 2. Porównanie tradycyjnego i zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne na podst. [19; 5; 9]
Obszar

Tradycyjne zarządzanie
ryzykiem (skr. TRM)

1.

Podejście do
ryzyka

Mało analityczne,
niewykorzystujące
nowoczesnych metod,
wyizolowane zarządzanie
różnymi ryzykami na różnych
poziomach organizacji; w ujęciu
funkcjonalnym przez istnienie
silosów produkcyjnych i
informacyjnych

2.

Koordynacja
zarządzania
ryzykiem

Brak koordynatora zarządzania
ryzykiem

3.

Odpowiedzialność za
zarządzanie
ryzykiem

Umiejscowiona najczęściej w
różnych pionach
przedsiębiorstwa

Lp.

Obszar

Tradycyjne zarządzanie
ryzykiem (skr. TRM)

4.

Reakcja na
ryzyko

Najczęściej następuje
koncentracja na ryzyku
wymiernym, łatwomierzalnym

5.

Podejście do
zarządzania

Najczęściej funkcjonują silosy

6.

System
raportowania

Odrębny w ramach różnych
silosów,
efekt: utrudniony przepływ
informacji

7.

UWAGI

Lp.

Zintegrowane zarządzanie
ryzykiem (skr. ERM)
Wykorzystanie narzedzi
analitycznych, baz danych itp.
Oparte na podejściu procesowym
oraz spojrzeniu systemowym na
organizację,
holistyczne i całościowe.
Nie tylko zintegrowane
zarządzanie ryzykiem, ale
zarządzanie zintegrowanym
ryzykiem
Scentralizowana,
Nadrzędne znaczenie zarządu
oraz menadżerów działów oraz
często powołanie menadżera ds.
ryzyka (Chief Risk Officer, skr.
CRO)
Współodpowiedzialność za
zarządzanie ryzykiem
(oddelegowanie odpowiedzialności
za ryzyko na niższe szczeble musi
być klarowne i jednoznaczne)
Zintegrowane zarządzanie
ryzykiem (skr. ERM)
Koniecznośc dokonywania
klasyfikacji ryzyka (oraz wyboru
poziomu szczegółowości na jakim
będzie to wykonane) z powodu
dogłębnego identyfikowania
różnych ryzyk;
dążenie do optymalizacji ryzyka z
punktu widzenia całej organizacji
Współdziałanie
Sytem raportowania i
komunikowania (krótkofalowobieżąca wymiana informacji z
realizacji bieżących zadań,
długoterminowo- budowa baz
danych)
Zaleca się przeprowadzanie
systematycznych, niezależnych i
obiektywnych audytów
wewnętrznych

Powyższa tabela stanowi porównanie podejść do zarządzania ryzykiem. Należy
jednak podkreślić, że przede wszystkim zarządzanie ryzykiem powinno być celowe i
dopasowane do organizacji (jej wielkości, specyfiki, poziomu skomplikowania procesów
itd.). Należy traktować je jako proces, a nie jednorazową inicjatywę, dlatego powinno być
ono wbudowane w strukturę zarządzania przedsiębiorstwem, a nie tylko stanowić dodatek
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do przyjętej strategii zarządzania. W efekcie właściwego wdrożenia można spodziewać się
następujących korzyści występujących w organizacji - zostały one przedstawione w tabeli
3.
Tabela 3. Korzyści z zarządzania ryzykiem
Źródło: [13]
Wskazywane korzyści z zarządzania ryzykiem
Bardziej świadome decyzje dotyczące zatrzymania/ przyjęcia
ryzyka
Usprawniona kontrola wewnętrzna
Poprawione standardy zarządzania
Zwiększenie wartości dla akcjonariuszy
Usprawnione planowanie ciągłości działalności / zarządzania
kryzysowego
Niższe łączne koszty ryzyk podlegających ubezpieczeniu (składki,
straty zatrzymane i koszty zarządzania ryzykiem)
Większy zwrot z inwestycji
Zredukowane koszty zgodności działania z regulacjami/
przepisami prawa
Poprawiona strategia działania
Inne

ROK
2013 2011 2009
61% 64% 64%
54%
54%
38%
29%

44%
41%
14%
37%

39%
42%
0%
21%

16%

41%

30%

13%
12%

3%
10%

0%
16%

10%
2%

31%
3%

32%
0%

Badani przedsiębiorcy wskazywali każdorazowo, że inwestycje na rzecz
zarządzania ryzykiem przyniosły w ich organizacjach największą korzyść, jaką jest bardziej
świadome podejmowanie decyzji dotyczących zatrzymania/ przyjęcia ryzyka (61%
badanych w 2013 r. oraz po 64% wskazań w 2011 i 2009 r.). W 2013 i 2011 roku drugą z
najważniejszych korzyści było usprawnienie kontroli wewnętrznej (odpowiednio po 54% i
44% wskazań respondentów), a w roku 2009 poprawa standardów zarządzania (42%
ankietowanych). Jest to również pozytywny skutek wdrożenia zarządzania ryzykiem,
wykazywany w 2013 roku, jako równoważny z poprawą kontroli wewnętrznej.
5. WNIOSKI
Jak zauważyli Bromiley i in., powołując się na słowa Frasera [1]: „Praktycznie cała
literatura milczy na temat sposobów radzenia sobie z niezliczonymi kulturalnymi,
logistycznymi, historycznymi wyzwaniami, które istnieją i są unikalne dla wszystkich
organizacji (...). Wiele z artykułów opisuje jak proces (zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie) powinien wyglądać, i jak to powinno działać, ale istnieje kilka, które
zapewniają (bardziej) szczegółowe informacje, jakie wykonać kroki. Również na świecie
brakuje publikacji z zakresu organizowania”. Powoduje to konieczność metodycznego
zarządzania ryzykiem w sposób organizatorski, a nawet podjęcia zagadnienia zarządzania
ryzykiem organizacyjnym.
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Rozdział III:
Proces zarządzania ryzykiem w innowacyjnych projektach
badawczych
Marzena Sylwia Kruk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie –Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
STRESZCZENIE
Realizacja innowacyjnych projektów badawczych niesie ze sobą wiele ryzyk, których często
badacz i realizator projektu nie są w stanie przewidzieć. Projekty innowacyjne badawcze
ze względu na swój specyficzny charakter zakładają większe ryzyko niż w projektach, w
których są jasno sprecyzowane cele i rezultaty. Ponadto z uwagi na sam rodzaj
prowadzonych badań, to ryzyko może zostać zwiększone lub zminimalizowane. Ponadto
uwarunkowania, np. organizacyjne, w jakich jest realizowany projekt innowacyjny
badawczy również mogą przyczynić się do występowania ryzyka w danym projekcie
badawczym. Nauki z zakresu zarządzania wypracowały metody zarządzania ryzykiem, ale
czy są one możliwe do zaadoptowania w projektach badawczych? Ryzyko może zawierać
elementy zagrożenia w trakcie realizacji projektu, ale także może być elementem
pozytywnej zmiany i przynieść nieoczekiwane, dodatkowe rezultaty w projekcie. Warto by
naukowcy w Polsce podejmowali to ryzyko i realizowali w większej liczbie innowacyjne
projekty badawcze.
ABSTRACT
Universities in Poland, to be competitive on the European market and the world are called
upon to conduct good quality research. Maybe it gets through innovative research projects.
It should be clearly stated what is an innovative research project and whether the project
should be actually a group of innovative research projects? This is important in view of the
higher risk in such projects. Does Polish conditions, it is possible the implementation of a
growing number of such projects? How to minimize the risks associated with this type of
project? The article is to identify the specific nature of the occurrence of risks in the
implementation of innovative research and to present management methods risk.

Słowa kluczowe: projekty badawczo-rozwojowe, innowacje, ryzyko, zarządzanie
ryzykiem
Keywords: projects research and development, innovations, risk, management risk
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1. WSTĘP
Jednym z elementów gospodarki opartej na wiedzy jest jej innowacyjność. Przejawia
się ona w różnych sferach życia gospodarczego i społecznego. Wzrost gospodarczy
możliwy jest dzięki wdrażaniu innowacyjnych projektów w różnych dziedzinach i sektorach
gospodarki. Oczekiwania, aby Polska wykorzystywała coraz większe możliwości jakie dają
fundusze zewnętrzne, szczególnie środki Unii Europejskiej, sprawiają, iż coraz więcej
podmiotów zainteresowanych jest realizacją projektów w tym także badawczych. Jednakże
innowacyjne projekty badawcze realizowane głównie przez jednostki naukowe są
specyficznym rodzajem projektów, których przygotowanie i prowadzenie budzi wiele obaw,
a ryzyko związane z ich realizacją zniechęca do podejmowania działań
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
„Na działalność innowacyjną składa się ogół działań o charakterze naukowym,
technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które rzeczywiście prowadzą lub
mają prowadzić do wdrażania innowacji. Należy podkreślić, że podaż innowacji zapewniają
głownie jednostki ze sfery B+R natomiast stroną popytową, która wdraża te innowacje są
przedsiębiorstwa. Prowadzenie działalności innowacyjnej jest ściśle skorelowane, co
potwierdzają badania, z wielkością przedsiębiorstwa. Firm sektora MSP prowadzących
działalność innowacyjną jest stosunkowo mało - 6% ogółu nakładów na innowacje związane
jest z działalnością małych firm, w przypadku średnich jest to zaś 22%, a pozostałe nakłady
to działalność dużych firm. Niestety zaledwie 7% nakładów innowacyjnych firm w Polsce
było przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe” [Bromski 2013, s.44].
„W zakresie projektów B+R, jak sama nazwa wskazuje, wchodzą dwa rodzaje
projektów: projekty badawcze oraz projekty rozwojowe. Natomiast zgodnie z klasyfikacją
OECD projekty B+R obejmują: badani podstawowe, badania stosowane, oraz rozwojowe3
[Kuchta, Skowron 2014, s. 202].
Tabela 1. Podział projektów badawczo-rozwojowych
Podział na badania ze względu na wyniki danej fazy
Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Badania stanu i tworzenie benchmarków

Opracowanie prototypów

Przeprowadzenie badań analitycznych i
laboratoryjnych mających na celu
potwierdzenie przewidywań badań
naukowych wybranych elementów
technologii

Tworzenie linii pilotażowych i
demonstracyjnych i następnie
prowadzenie testów na nich

Opracowanie możliwych koncepcji
rozwiązań

Tworzenie projektów, rysunków, planów
prototypów, czy też produktów gotowych

Badania podstawowe to działalność eksperymentalna lub teoretyczna podejmowana przede wszystkim w celu
zdobycia nowej wiedzy na temat podłoża zjawiska i obserwowalnych faktów bez nastawienia na konkretne
zastosowanie lub wykorzystanie. Badania stosowane i rozwojowe wykorzystują natomiast wyniki prac
podstawowych i sa ukierunkowane na ich praktyczne zastosowanie.
3
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Badania materiałowe (np. badanie
właściwości materiałów , lub możliwości
ich zastosowania).

Prace nad zwiększeniem skali

Zintegrowanie „ad hoc” modele w
laboratorium, czyli odwzorowanie
docelowego systemu w warunkach
laboratoryjnych

Testowanie technologii w symulowanych
warunkach operacyjnych

Opracowanie nowych twierdzeń,
algorytmów

Tzw. zimny rozruch” w czasie którego
zostają uruchomione oraz wykonane
próby funkcjonalne systemu zasilania,
obwodów pomiarowych oraz urządzeń
technologicznych bez medium
docelowego,

W projektach farmaceutycznych np.
tworzenie bibliotek produktów.

Tzw. „gorący rozruch” obejmujący
uruchomienie instalacji z medium
docelowym oraz jego optymalizację
Produkcja partii testowych w celach
dalszych badań
Badani kliniczne

Źródło: Tylman B. Badania przemysłowe a prace rozwojowe- praktyczny przewodnik o tym jak je rozróżnić, w:
http://beatatylman.innpoland.pl/117781,badania-przemyslowe-a-prace-rozwojowe-praktyczny-przewodnik-otym-jak-je-rozroznic

Komercjalizacja wiedzy polega na zakończonym sukcesem poszukiwaniu
zastosowań praktycznych dla odkryć naukowych. Innowatorem może być zarówno autor
wynalazku jak i przedsiębiorca. Możemy wyróżnić główne podmioty takie jak:
a) instytucje sfery nauki i badań, instytuty naukowe, szkoły wyższe, centra badawcze,
działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, samodzielne laboratoria - tworzące
podstawy nowej wiedzy i kreujące podaż pomysłów, rozwiązań technologicznych i
organizacyjnych;
b) innowatorzy (innowacyjni przedsiębiorcy, małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa)
przekształcające wiedzę , idee i pomysły w nowe rynkowe produkty, technologie i usługi;
c) ośrodki innowacji (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory,
akademickie inkubatory), wspierające procesy innowacyjne przez różnego typu formy
pomocy i usługi proinnowacyjne;
d) wyspecjalizowane fundusze finansowania innowacji (fundusze kapitału zalążkowego,
venture capital, anioły biznesu), oferujące specjalne narzędzia finansowania ryzyka,
wynikającego ze specyfiki procesów innowacyjnych;
e) rynkowi dostawcy usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oferujący na
komercyjnych zasadach pomoc w realizacji procesów transferu i komercjalizacji
technologii [Bromski 2013, s.15].
Projekty innowacyjne badawcze należą do specyficznej grupy projektów, gdzie
ryzyko realizacji założonych rezultatów jest wysokie. „Główną cechą projektów B+R jest
zmienność ich zakresu oraz większy poziom niepewności i ryzyka związanego z ich
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realizacją” [Arnold 2004]. Zdaniem autorów, projekty te, nie posiadają znanego dla
wykonawcy celu i metod ich realizacji (cel rozumiany jako osiągany ostatecznie produkt
projektu, co przekłada się na różny stopień znajomości w początkowych fazach projektu
odpowiednich struktur podziału [Kuchta, Skowron 2014, s. 202]. Wyróżniamy:
— produktową strukturę podziału (kaskadowego ujęcia produktu głównego projektu, wraz
z produktami cząstkowymi, które się na niego składają);
— zadaniową strukturę podziału (kaskadowe ujęcie zadań składających się na dane
produkty);
— organizacyjną strukturę podziału (obrazującą jakie zasoby będą niezbędne do realizacji
poszczególnych produktów, czy zadań w projekcie) [Kuchta, Skowron 2014, s. 202].
Oznacza to, że na etapie planowania projektów B+R niemożliwe jest stworzenie
wszystkich struktur podziału dla projektu. Struktury te są doprecyzowywane w miarę
postępów realizacji projektu. Efektem jest więc sytuacja, w której nie istnieje jeden
pierwotny typ bazowy projektu B+R, dla którego możliwe byłoby przewidywanie i mierzenie
odchyleń w ciągu całego procesu realizacji projektu [Kuchta, Skowron 2014, s. 202].

3. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
„Podczas realizacji projektu należy zbadać ryzyko, które może wpłynąć na projekt
i jego rezultaty” [Skorupka, Kuchta, Górski 2012, s.50]. Zgodnie z PM BOK Guide ryzyko
definiujemy jako „zdarzenie lub okoliczność, która w razie wystąpienia może mieć korzystny
lub niekorzystny wpływ przynajmniej na jeden z celów projektu [PM BOK 2000]. W
innowacyjnych projektach badawczych należy wyjść poza ramy finansowe ryzyka. „W
wyniku dokonanego przeglądu literatury z zakresu zarządzania ryzykiem można przyjąć dla
projektów innowacyjnych wstępny podział ryzyka ze względu na jego źródło pochodzenia
na:
a) ryzyko wewnętrzne, w ramach którego wstępnie wyodrębniono grupy ryzyka związane:
— z przyjętą w przedsiębiorstwie metodyką zarządzania projektami;
— ze strategią wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie;
— z zasobami ludzkimi;
— z kulturą organizacyjną;
— z zarządzaniem wiedzą;
b) ryzyko zewnętrzne, w ramach którego wstępnie wyodrębniono grupy ryzyka związane:
— z interesariuszami projektu;
— z rynkiem i konkurentami;
— z kooperantami;
— ze zmianami prawnymi [Spałek 2016, s. 137]”.
Z kolei ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić:
a) ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb;
b) ryzyko subiektywne wynikające z niekompetencji człowieka dokonującego analizy
i podejmującego decyzje;
c) ryzyko obiektywne wynikające z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń, np. odkrycia
naukowe, nowe technologie [Stępień 2001, s. 3].
Projekty innowacyjne należą do grupy projektów, których realizacja wymaga
większej precyzji i odpowiednich narzędzi zarządzających aby efekt finalny – końcowy był
osiągnięty. Występujące ryzyko jest nieodłącznym elementem realizacji projektów,
jednakże ważnym jest, czy ryzyko to możemy w pewien sposób przewidzieć i podjąć
odpowiednie działania by je zniwelować. Projekty B+R są obarczone znacznie większym
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ryzykiem niepowodzenia aniżeli projekty, w których cele i metody ich realizacji są znane,
jak np. projekty budowlane, stąd też wymagają niestandardowych metod zarządzania nimi,
a tym samym odmiennych metod zarządzania ryzykiem [Kuchta, Skowron 2014, s. 204].
Współczesne metody zarządzania projektami dużą wagę przywiązują do
zarządzania ryzykiem. Ujmując je jako ustrukturyzowane procesy pozwalające
kierownikowi krok po kroku identyfikować, planować i zarządzać ryzykami podczas
planowania i realizowania projektu. Według Metody PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) wyróżnia się:
a) planowanie zarządzania ryzykiem;
b) rozpoznawanie ryzyka;
c) przeprowadzenie jakościowej analizie ryzyka;
d) planowanie reakcji na ryzyka;
e) monitorowanie i kontrolowanie ryzyka [Pritchard 2002, s. 23].
„W nielicznych publikacjach traktujących wyłącznie o zarządzaniu ryzykiem
w projektach innowacyjnych autorzy proponują stosowanie uniwersalnych metod
zarządzania ryzykiem (Titarenko, Titov 2014), określonych w powszechnie uznanych
standardach, jak np. Project Management Body of Knowledge - PMBOK [PM BOK 2000],
International Competence Baseline - ICB [IPMA 2006], skupiają się głównie na ryzyku
technologicznym wdrażanych innowacji [Keizer, Halman 2009] lub też traktują innowacje
jako projekty inwestycyjne, analizując szczególnie dogłębnie ryzyko finansowe
prowadzonych inwestycji [Spałek 2016, s. 137].
„Proces identyfikacji ryzyka zajmuje się badaniem sytuacji jaka istnieje wokół
i wewnątrz projektu w celu opracowania listy zagrożeń i korzyści (pozytywna cecha ryzyka)
mogących negatywnie bądź pozytywnie wpływać na przedsięwzięcie. Poszczególne
czynniki ryzyka są charakteryzowane i opisywane z wyznaczeniem momentu ujawnienia
się i określenia poziomu wpływu. Z wykorzystaniem takich danych podejmowane są próby
jakościowej oceny oraz określenia prawdopodobieństwa wystąpienia czynników ryzyka
i ewentualnych skutków jego ujawnienia się. Proces ilościowej analizy ryzyka wyznacza
liczbową wartość wpływu na projekt. Rezultaty analitycznej pracy wykonanej w poprzednich
procesach
posłużą
do
opracowania
działań
zapobiegających
wystąpieniu
zidentyfikowanych czynników ryzyka. Monitorowanie i kontrola ryzyka ma zapewnić w
projekcie diagnozę nowych czynników ryzyka, nadzór nad czynnikami zidentyfikowanymi,
jak i działaniami im zapobiegającymi” [Skorupka, Kuchta, Górski 2012, s. 51-52].
Drugim istotnym modelem zarządzania ryzkiem jest ten proponowany przez
metodykę zarządzania projektami PRINCE2. Wykorzystuje ona procedurę MOR
(Management of Risk), która składa się z pięciu następujących kroków:
a) identyfikacji;
b) oceny;
c) planowania reakcji;
d) wdrożenia planów reakcji;
e) komunikowania – który jest zadaniem powtarzalnym.
Z kolei narzędzia do rozpoznania i analizy to np.:
a) przegląd doświadczeń, czyli wykorzystanie np. wniosków wyciągniętych z poprzednich
doświadczeń;
b) listy kontrolne, które gwarantują kontrolę nad projektem poprzez ciągłe monitorowanie
postępu na różnych etapach pracy;
c) listy kategoryzujące ryzyka;
d) burze mózgów;
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e) diagram struktury podziału ryzyka, czyli analiza otoczenia projektu.
Projekty innowacyjne badawcze należą do projektów, w których występuje wysoki
stopień niepewności oraz często wymagają specyficznych warunków do ich realizacji.
Niepewność oraz niejednokrotnie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania
przedsięwzięć innowacyjnych wymagają zastosowania adekwatnych podejść do
zarządzania tego typu projektami. Jednym z nich może być, zwinne zarządzanie projektami
(Agile Project Management) [Spałek 2016, s.138]. „Cechą przewodnią zwinnych metodyk
jest jak najlepsze dopasowanie rezultatów projektu do wymagań biznesowych organizacji.
Uzyskuje się to poprzez planowanie krótkich okresów prac do wykonania, ścisłą współpracę
klienta/sponsora z zespołem projektowym oraz wysoki stopień utylitaryzmu.
Tabela 2. Główne cechy zwinnego zarządzania projektami w odniesieniu do podejścia
klasycznego.
Wybrane
zagadnienia

Klasyczne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie
projektami

Założenia
podstawowe

Produkt jest w pełni możliwy do
szczegółowego określenia na
etapie planowania projektu

Wysokiej jakości produkt
jest opracowany przez
mało liczne zespoły
bazujące na zasadzie
ciągłego doskonalenia

Styl zarządzania

Autorytarny, nakazowy

Afiliacyjny, demokratyczny

Zarządzanie
wiedzą

Jawne

Ukryte

Komunikacja

Formalna

Nieformalna

Struktura
organizacyjna

Biurokratyczna, wysoce
sformalizowana

Elastyczna, kooperacyjna

Kontrola jakości

Szczegółowo zaplanowana w
czasie

Bieżąca kontrola rezultatów
cząstkowych z wymogami
klienta

Źródło: Spałek S. (2016), Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania, „Nauki o Zarządzaniu. Management
Sciences” nr 1/26, s.138.

Przy takim podejściu pomocne może być zastosowanie koncepcji modelu
romboidalnego, w którym ryzyko projektu ocenia się przez pryzmat poziomów ryzyka dla
poszczególnych wymiarów, tj. innowacyjności (N-novelty), technologii (T-technology),
złożoności (C- complexity) oraz tempa realizacji (P-pace) [Kuchta, Skowron 2014, s. 205].
Opracowany model może służyć jako podstawa do określenia harmonogramu poziomu
niepewności projektów B+R. Możliwe jest także rozwiniecie modelu do szerszej i bardziej
szczegółowej metody zarządzania ryzykiem dla projektów o wysokim poziomie
niepewności. [Kuchta, Skowron 2014, s. 218].
„Mając na uwadze nowatorski charakter projektów innowacyjnych, należy
dodatkowo przyjąć za D. Hillsonem (2001), nowoczesne podejście do ryzyka, dzieląc je na:
a) zagrożenia – tradycyjne, dotychczasowe podejście do ryzyka w projektach
b) szanse – nowatorskie podejście do ryzyka w projektach [Spałek 2016, s. 138].
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4. BARIERY REALIZACJI PROJEKTÓW BABAWCZYCH W POLSCE
„Polskę niestety wciąż jeszcze dzieli duży dystans, w aspekcie procesów badawczorozwojowych, w stosunku do krajów wysokorozwiniętych. Nasz kraj zajmuje znacznie
niższe pozycje w światowych rankingach konkurencyjności. Jak podaje Economist
Intelligence Unit e- readiness rankings z 2007 r., w którym uwzględniono m.in. takie kryteria
jak: społeczeństwo innowacyjne, innowacje, badania i rozwój, Polska znalazła się dopiero
na 40 miejscu.
Tabela 3. Polska w rankingu konkurencyjności krajów świata, według Economist
Intelligence Unit e- readiness rankings z 2007 r.
Miejsce w rankingu

Kraj

Liczba punktów

1

Dania

8.88

2

USA

8.85

3

Szwecja

8.85

4

Hong Kong

8.72

5

Szwajcaria

8.61

6

Singapur

8.60

7

Wielka Brytania

8.59

8

Holandia

8.50

9

Australia

8.46

10

Finlandia

8.43

…

…

40

Polska

5.80

Źródło: Raport 2010 Projekt systemowy” Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”. Analiza instytucji naukowobadawczych, Politechnika Rzeszowska, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, s.50.

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska wypada bardzo słabo. Według danych
Eurostatu na badania i rozwój w 2008 roku przeznaczyliśmy 0,61% PKB. W rankingach
wyprzedzamy jedynie Cypr (0,46%), Słowację (0,47%), Bułgarię (0,49%) i Rumunię (0,58).
Wynik jest bardzo słaby, gdy weźmiemy pod uwagę, że średnia dla całej Unii w 2008 roku
wyniosła niecałe 2% PKB, a rekordziści, do których należy Szwecja przeznaczyli prawie 4%
swojego PKB [Raport 2010, s.48].
W tej sytuacji należy dążyć do tego, aby zachęcić naukowców do tworzenia
innowacyjnych projektów badawczych oraz umożliwić ich transfer do świata biznesu.
„Głównym źródłem finansowania projektów naukowych w Polsce są środki publiczne.
Instytucje finansujące większość badań nie mają wymagań co do efektów merytorycznych
projektów i skupiają się głównie na kwestiach formalnych. Kierownicy projektów rozliczani
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są wyłącznie z tego, które punkty harmonogramu udało się zrealizować. Blisko 100%
realizowanych projektów mieści się w budżecie, 60% nie wymaga zmian w
harmonogramach a 40% nie przynosi nieplanowanych rezultatów. Poważną barierą w
naszym kraju jest traktowanie badań naukowych, jako działalności praktycznie
niezwiązanej z potrzebami gospodarki. Głównym powodem realizacji projektów
badawczych jest możliwość sfinansowania potrzeb badaczy. Tematyka określana jest
przede wszystkim przez samych zainteresowanych rzadziej wynika z określonych strategii
badawczych jednostek naukowych. Ich cele mają wpływ przede wszystkim na karierę
naukową” [Kowalewska 2012].
„Utrudnieniem przy korzystaniu z tego typu finansowania jest ciągła zmiana
formalnych zasad prowadzenia prac badawczych oraz modyfikowanie i tworzenie nowych
sposobów finansowania badań. Konieczność śledzenia i dostosowywania się do
nieustannie zmieniających się zasad jest kolejnym obciążeniem, które może rodzić kolejne
ryzyka. W naszych realiach naukowcy stawiają sobie zachowawcze cele tak, by do
minimum zmniejszyć ryzyko niezaplanowanego przebiegu badań” [Kowalewska 2012].
Taka minimalistyczna postawa nie sprzyja rozwijaniu i tworzeniu nowych projektów
badawczych. „Wśród przyczyn ograniczających rynek innowacji w Polsce, istotną rolę
odgrywa niedorozwój instrumentów rynku kapitałowego, a w tym krajowej formuły kapitałów
wysokiego ryzyka. Dla pokonania w pożądanej skali makro tych ograniczeń niezbędne są
działania na szczeblu rządowym i wdrażanie odpowiednich rozwiązań systemowoprawnych” [Woźnicki 2006, s.111].
W sytuacji nieuniknionego ryzyka przy projektach badawczych warto zastanowić się
jak zminimalizować ryzyko i jakie podjąć działania by ryzyko to nie wpłynęło zasadniczo na
przebieg realizacji projektu.
5. WNIOSKI
„Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań obarczone jest wysokim ryzykiem
dotyczącym osiągnięcia planowanych rezultatów - wypracowania skutecznego produktu
innowacyjnego. Nawet jeśli źródłem innowacji są opracowania naukowe i wyniki badań,
a innowacja została dobrze opisana, nie uda się uniknąć odpowiedzialności, czy
proponowane rozwiązanie ma sens i przyniesie rzeczywistą korzyść użytkownikom
produktu innowacyjnego” [Bromski 2013, s.16].
Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga też przygotowania kadry realizującej
projekt i całej struktury organizacyjnej. „Dla powodzenia wdrożenia projektu innowacyjnego
ważna jest również odpowiedź na pytanie o zgodność produktu innowacyjnego ze strategią
i koncepcją rozwoju organizacji” [Bromski 2013, s.16].
Zdaniem E. Kowalewskiej: „Korzystając z publicznych pieniędzy musimy
postępować ostrożnie. Tymczasem bez ryzyka nie ma innowacji. Analizując ryzyko,
będziemy świadomi możliwego niepowodzenia. Przede wszystkim myślimy o tym, że
zrealizowany projekt ma być przede wszystkim dla kogoś użyteczny. Bardzo ważne jest to,
by projekty były interdyscyplinarne. Zaangażujmy w projekty różne dziedziny nauki. To
będzie stanowić źródło świeżych pomysłów” [Kowalewska 2012]. Ryzyko w projekcie jest
nieuniknione i może stać się szansą szczególnie w innowacyjnych projektach badawczych
na stworzenie dodatkowej wartości w projekcie, co czyni go jeszcze bardziej innowacyjnym
i przynoszącym większe rezultaty niż zostały zaplanowane w fazie konceptualizacji
pomysłu.
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STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu prowadzenia badań w ramach
projektu badawczego pt. „Identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów
badawczych”, który jest obecnie realizowany na Politechnice Wrocławskiej (grant
dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu 2014/13/B/HS4/01660). W
artykule przedstawione zostaną narzędzia kwestionariuszowe służące identyfikacji
czynników sukcesu i porażki, przygotowane pod kątem różnych interesariuszy projektów
badawczych. W ramach projektu wypracowano trzy narzędzia:
1. Kwestionariusz ankietowy przeznaczony dla kierowników bądź merytorycznych
członków zespołu projektów badawczo – rozwojowych, dostępny on – line;
2. Kwestionariusz na potrzeby wywiadów pogłębionych z kierownikami projektów
badawczych;
3. Kwestionariusz na potrzeby wywiadów pogłębionych z interesariuszami projektów
badawczych innego typu niż kierownik projektu.
Autorami trzech wymienionych kwestionariuszy są następujące osoby: dr inż. Jan Betta,
dr inż. Kazimierz Frączkowski, mgr Joanna Jastrzębska, dr hab. inż. prof. nadzw. PWr
Barbara Gładysz, dr inż. Katarzyna Walecka – Jankowska, dr inż. Agata Klaus – Rosińska,
prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, dr Jagoda Mrzygłocka – Chojnacka, dr inż. Ewa Prałat,
dr inż. Ewa Ptaszyńska, mgr inż. Paweł Rola, dr inż. Edyta Ropuszyńska – Surma,
dr hab. inż. Radosław Ryńca, mgr Agnieszka Skomra. W ramach niniejszego artykułu
wymienione kwestionariusze zostaną opisane, przedstawione zostanie też uzasadnienie
i sposób ich budowy.

ABSTRACT
The main objective of this paper is to demonstrate how the research is conducted within the
framework of the research project "Identifying the factors of success and failure of research
projects" which is currently being implemented at Wroclaw University of Science and
Technology (grant funded by the National Science Centre, Grant No. 2014/13/B/HS4/
01660). The paper presents questionnaire tools to identify factors of success and failure
prepared for different stakeholder research projects. The project developed three tools:
1. The questionnaire dedicated for project managers or non – administrative team members
of research projects which is available on – line;
2. The questionnaire for the purpose of in – depth interviews with managers of research
projects;
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3. The questionnaire for the purpose of in-depth interviews with stakeholders of research
projects of another type than the project manager.
The authors of the three mentioned questionnaires are Jan Betta, Kazimierz Frączkowski,
Joanna Jastrzębska, Barbara Gładysz, Katarzyna Walecka – Jankowska, Agata Klaus –
Rosińska, Dorota Kuchta, Jagoda Mrzygłocka – Chojnacka, Ewa Prałat, Ewa Ptaszyńska,
Paweł Rola, Edyta Ropuszyńska – Surma, Radosław Ryńca, Agnieszka Skomra. In the
present paper these questionnaires will be described, it will also be presented their rationale
and method of their construction.
Słowa kluczowe: czynniki sukcesu i porażki projektów, projekty badawcze, metodyka
badań
Keywords: success and failure factors of projects, research projects, research
methodology

1. WSTĘP
W niniejszym artykule zostanie opisany sposób prowadzenia badań w ramach
projektu realizowanego na Politechnice Wrocławskiej i finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki, którego celem jest identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów
badawczych realizowanych w szkołach wyższych. Projekty badawcze polegają zwykle na
wykonywaniu prac naukowych, doświadczalnych lub teoretycznych, które mają dostarczyć
propozycji nowatorskich rozwiązań bądź wyjaśnić niezbadane dotąd do końca zjawisko
w dziedzinie, której dotyczą. Powszechnie wiążą się z tworzeniem, wyjaśnieniem, oceną
i/lub udoskonaleniem pewnego procesu, usługi lub produktu (Katz and Tushman, 1979).
Projekty badawcze pochłaniają ogromne środki finansowe, stad jest niezwykle ważne, by
jak najczęściej (sam charakter każdego projektu i szczególnie wysoki stopień niepewności
projektów badawczych uniemożliwia całkowite wyeliminowanie porażki) dawały one
pożądane wyniki. Identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów jest aktualnym
problemem badawczym w literaturze naukowej z zakresu zarządzania projektami
(m.in. (Camilieri 2011), (Blumer, Stauffacher i in. 2013), (Elkadi 2013), (Zou, Kumaraswamy
i in. 2014), (Frączkowski, Gładysz i in. 2014). Niemniej jednak brakuje badań dotyczących
czynników sukcesu i porażki projektów badawczych. Elementy tego typu informacji zawarte
są m.in. w (Balachandra, Friar 1997), (Kościelecki, Warzybok 2011), (Luglio, Bertazzoni
2010), (Gryzik, Knapińska 2012), (Mahmood, Asghar i in. 2014), ale problem ten nie został
do tej pory całościowo opracowany. W związku z tym zdecydowano się na realizację
projektu mającego na celu identyfikację czynników sukcesu i porażki projektów
badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych na uczelniach
wyższych, w krajach Unii Europejskiej będących na różnym etapie rozwoju, na przykładzie
Polski i Francji. Sformułowany cel główny w analizowanym projekcie (identyfikacja
czynników
sukcesu
i porażki w projektach badawczych) jest realizowany poprzez następujące kroki:
1. Analiza literatury dotyczącej projektów badawczych oraz projektów wszystkich
typów
i ze wszystkich dziedzin;
2. Badania ankietowe wśród interesariuszy projektów naukowych w Polsce i we
Francji;
3. Wywiady z wybranymi interesariuszami projektów badawczych w Polsce i we
Francji.
Podczas realizacji projektu wykorzystywane są dwie metody badań: badania ilościowe
(ankiety) oraz badania jakościowe (wywiady, warsztaty, studia konkretnych przypadków
badawczych na różnych uczelniach polskich i francuskich). Wybór takiego podejścia wynika
z doświadczeń głównych wykonawców projektu, które pokazują, że na ankiety odpowiada
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zazwyczaj stosunkowo niewielki odsetek adresatów, a ponadto wielu z nich nie traktuje
odpowiedzi dostatecznie poważnie – co widać w niejednokrotnie sprzecznych
odpowiedziach. Ponadto ankiety nie dają możliwości dyskusji ani interakcji. Co więcej,
trudno byłoby zapewnić dotarcie ankiet do reprezentatywnej grupy innych interesariuszy
projektów badawczych niż kierownicy projektów. Poza pogłębionymi wywiadami z
kierownikami projektów przeprowadzono także wywiady z wybranymi interesariuszami
projektów badawczych w Polsce i we Francji. Albowiem według (Chan and Chan, 2004) są
dwa rodzaje pomiaru sukcesu projektu: pomiar obiektywny (czas, koszt projektu) i pomiar
subiektywny (zadowolenie różnych interesariuszy projektu).
Reasumując, w trakcie prowadzonych badań zastosowano trzy narzędzia
kwestionariuszowe (kwestionariusz ankietowy dostępny on-line, kwestionariusz dotyczący
wywiadów pogłębionych z kierownikami projektów badawczych, kwestionariusz dotyczący
wywiadów z pozostałymi interesariuszami projektów badawczych), które zostaną opisane
w kolejnym rozdziale. Autorami trzech wymienionych kwestionariuszy są dr inż. Jan Betta,
dr inż. Kazimierz Frączkowski, mgr Joanna Jastrzębska, dr hab. inż. prof. nadzw. PWr
Barbara Gładysz, dr inż. Katarzyna Walecka – Jankowska, dr inż. Agata Klaus – Rosińska,
prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, dr Jagoda Mrzygłocka – Chojnacka, dr inż. Ewa Prałat,
dr inż. Ewa Ptaszyńska, mgr inż. Paweł Rola, dr inż. Edyta Ropuszyńska – Surma,
dr hab. inż. Radosław Ryńca, mgr Agnieszka Skomra.
2. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW SUKCESU I PORAŻKI – ZASTOSOWANE METODY
I NARZĄDZIA
W niniejszym rozdziale zostaną opisane metody i narzędzia, które wykorzystano
podczas realizacji projektu badawczego, którego głównym celem jest identyfikacja
czynników sukcesu i porażki projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem
projektów realizowanych na uczelniach wyższych, w krajach Unii Europejskiej będących na
różnym etapie rozwoju, na przykładzie Polski i Francji.
2.1. Kwestionariusz ankietowy przeznaczony dla kierowników bądź merytorycznych
członków zespołu projektów badawczo – rozwojowych, dostępny on – line
Opracowany
kwestionariusz
ankietowy
dostępny
jest
pod
adresem
https://www.ankietka.pl/ankieta/219554/identyfikacja-czynnikow-sukcesu-i-porazkiprojektow-badawczych.html. Kwestionariusz ankietowy zawiera 66 pytań. Pytania
podzielono
na
7 grup: ogólne dane o projekcie (20 pytań), zespół projektowy (13 pytań), kierownik projektu
(2 pytania), realizacja projektu (16 pytań), rezultaty projektu (8 pytań), ocena końcowa
projektu (7 pytań). Odpowiadając na pytania w ankiecie, należy podawać informacje
dotyczącego jednego, wybranego projektu. Jeśli projekt był realizowany w konsorcjum,
pytania dotyczą „podprojektu” - czyli tej części projektu, która była realizowana w danej
instytucji. Pojęcie kierownika projektu i inne pojęcia odnoszą się w takim przypadku również
do „podprojektu”. W przypadku większości pytań respondent udziela odpowiedzi na pytania
za pomocą skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 –
„zdecydowanie tak”.
2.2. Kwestionariusz na potrzeby wywiadów pogłębionych z kierownikami projektów
badawczych
Wzór opracowanego kwestionariusza został przedstawiony w Załączniku nr 1.
Sporządzono listę pytań, które prowadzący wywiady (w liczbie dwóch lub trzech osób)
zadają badanym kierownikom projektów. Lista pytań została opracowana na podstawie
literatury dotyczącej czynników sukcesu i porażki projektów (Rozdz. 1) oraz na podstawie
(Goodman and Ignacio, 1999), gdzie można znaleźć przykładowe pytania
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w kwestionariuszach skierowanych do kierowników projektów. Znacząco zmieniono jednak
kolejność i treść pytań w ten sposób, aby dostosować je do projektów badawczych
realizowanych w szkołach wyższych. Pytania podzielono na cztery grupy odpowiadające
czterem etapom realizacji projektu badawczego:
Etap 1. Inicjowanie i planowanie projektu:
- inicjowanie i definiowanie projektu,
- opracowanie wniosku projektowego.
Etap 2. Zatwierdzenie i uruchomienie.
Etap 3. Realizacja, kontrola, zakończenie.
Etap 4. Ocena końcowa.
Wywiad przeprowadzany na podstawie tak skonstruowanego kwestionariusza trwa
od jednej do dwóch godzin. Wywiady zostały przeprowadzone z kierownikami projektów
badawczych realizowanych w polskich i francuskich uniwersytetach.
2.3. Kwestionariusz na potrzeby wywiadów pogłębionych z interesariuszami
projektów badawczych innego typu niż kierownik projektu
Wzór opracowanego kwestionariusza został przedstawiony w Załączniku nr 2.
Konstruując ten kwestionariusz, pytania podzielono na cztery moduły:
Moduł I, który zawiera trzy pytania mające na celu rozpoznanie postaw i opinii
interesariuszy na temat wprowadzenia systemów/procedur zarządzania projektami do
podmiotów realizujących projekty badawcze.
Moduł II, który zawiera pytania mające na celu określenie tego, co interesariusze rozumieją
pod pojęciami sukcesu i porażki projektu badawczego. W tym module zawarto także tabelę
z kryteriami oceny sukcesu projektu badawczego. Wypełniając tabelę poszczególni
interesariusze projektów badawczych określają kryteria oceny sukcesu badanego projektu
w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza kryterium niezasadne, a 5 – kryterium bardzo znaczące.
Moduł III, który dotyczy identyfikacji problemów i zagrożeń dla projektów badawczych
w różnych fazach projektu z punktu widzenia różnych interesariuszy. Wyróżniono tu cztery
fazy projektu badawczego: fazę inicjowania i definiowania projektu, fazę realizacji projektu,
fazę monitorowania oraz fazę zakończenia i rozliczenia projektu.
Moduł IV, który dotyczy identyfikacji czynników sukcesu/porażki projektów badawczych.
Moduł zawiera tabelę, w której wymieniono 48 czynników sukcesu/porażki projektów
badawczych. Pytanie bazowe brzmi następująco: czy dany czynnik mógłby mieć wpływ na
sukces i przebieg projektu badawczego? Jeżeli odpowiedź na wymienione pytanie jest
twierdząca, to interesariusz ocenia, w jakim stopniu dany czynnik może mieć wpływ na
sukces projektu w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza, że czynnik może mieć bardzo
mały wpływ, a 5 – czynnik może mieć bardzo duży wpływ. Ponadto każdy interesariusz
określa, które z czynników są istotne konkretnie dla niego. Interesariusz może odnieść się
tu do konkretnego projektu badawczego.
3. WNIOSKI
Ze względu na to, że większość prac dotyczących identyfikacji czynników sukcesu
i porażki w projektach, nie tylko w dziedzinie projektów badawczych, korzysta
z kwestionariuszy oraz analizy statystycznej celem identyfikacji i siły wpływu wspomnianych
czynników, także w ramach tych badań rozpoczęto od zastosowania kwestionariusza
ankietowego. Jednakże pracownicy naukowi uczelni byli raczej niechętni, aby wypełniać
takie kwestionariusze lub też nie traktowali ich poważnie, przez co udzielane w nich
odpowiedzi nie były wiarygodne. Pracownicy oznajmili, że bardzo często proszeni są
o wypełnianie różnego rodzaju kwestionariuszy i stwierdzili, że nie chcą robić tego po raz
kolejny. Ponadto stwierdzili, że kwestionariusze zwykle ograniczają możliwości odpowiedzi,
w sytuacji, gdy jest wiele do powiedzenia na dany temat. Wobec tego autorzy
prowadzonych badań zdecydowali się zastosować wywiady pogłębione, trwające od 1 do
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2 godzin każdy. Pozwolono rozmówcom powiedzieć więcej niż wymagają tego ankiety. W
większości przypadków pracownicy naukowy byli chętni do rozmowy. Byli bardzo
usatysfakcjonowani możliwością podzielenia się faktami dotyczącymi tego, z jakimi
problemami
zmagali
się
w swoich projektach badawczych i jakie metody stosowali celem zwiększenia
prawdopodobieństwa sukcesu projektów. Stwierdzili, że rozmowa w formie wywiadu jest
w tym przypadku lepsza od wypełniania kwestionariuszy ankietowych, w których czasami
nie wszystkie pytania mogą być jasno sformułowane. W ostatnim etapie prowadzonych
badań zdecydowano się na przeprowadzenie wywiadów z pozostałymi interesariuszami
projektów badawczych. Dzięki temu zidentyfikowano czynniki sukcesu i porażki, których nie
udało się rozpoznać przy użyciu dwóch wcześniej użytych narzędzi. Takie trzyetapowe
podejście sprawdziło się. Badania jeszcze trwają, ale już można stwierdzić, że dzięki
zastosowaniu różnych narzędzi udało dotrzeć się do bardziej reprezentatywnej próby i
osiągnąć cel projektu, tj. zidentyfikować czynniki sukcesu i porażki projektów badawczych,
ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych na uczelniach wyższych, w
krajach Unii Europejskiej będących na różnym etapie rozwoju, na przykładzie Polski i
Francji.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu 2014/13/B/HS4/01660,
„Identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów badawczych”
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Załącznik nr 1

Identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów badawczych
Projekt badawczy 2015-2017 –– kierownik: prof. Dorota Kuchta
Szanowni Państwo!
Na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej prowadzone są badania z zakresu
zarządzania projektami badawczymi. Badania są realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków
NCN nr 260084. Tematem projektu jest identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów badawczych.
Celem bezpośrednim wywiadu jest uzyskanie reprezentatywnych informacji dotyczących tego tematu. Zależy
nam na dotarciu do sedna problemów związanych z realizacją projektów badawczych. Na podstawie
uzyskanych informacji dalsze badania być może doprowadzą do opracowania takich metod zarządzania
projektami badawczymi, które ułatwią sprawne i skuteczne zarządzanie nimi.
Odpowiedzi przekazane w wywiadzie nie będą ujawniane osobom z zewnątrz i wykorzystywane będą
wyłącznie na potrzeby projektu.
Prosimy o podanie w wywiadzie informacji dotyczącego jednego, wybranego projektu. Jeśli projekt był
realizowany w konsorcjum, pytamy się de facto o podprojekt - czyli tę część projektu, która była realizowana
w Państwa instytucji. Pojęcie kierownika projektu i inne pojęcia odnoszą się w takim przypadku również do
tego „podprojektu”.
DANE O PROJEKCIE
(NAJWIĘKSZYM lub NAJWAŻNIEJSZYM lub NIETYPOWYM)
Podkreślamy jeszcze raz, że pytania odnoszą się w swojej absolutnej większości do projektu i zespołu, którego
był(a) Pan/Pani członkiem lub którymi Pan/Pani kierował(a). Jeśli Pana/Pani projekt był częścią większego
projektu, to o ten większy pytamy tylko w tych przypadkach, gdzie jest to wyraźnie zaznaczone. Zatem
w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum słowo „projekt” oznacza, jeśli nie jest to inaczej
zaznaczone, projekt, w którego realizacji Pan/Pani bezpośredni uczestniczył(a).
Jeśli sytuacja w projekcie się zmieniała - na przykład przez pewien czas był większy zespół, a przez pewien
czas mniejszy - to prosimy o podanie wartości minimalnej i maksymalnej.
Arkusz nr
Data wywiadu
Imię i nazwisko
Funkcja w projekcie
Email/Telefon
Tytuł projektu
Data rozpoczęcia realizacji projektu
Data zakończenia realizacji projektu
Badania PODSTAWOWE / STOSOWANE
Jednostka realizująca projekt (uczelnia, instytut
badawczy, jednostka samorządowa)
Źródło finansowania projektu
Budżet projektu (w PLN)
Liczba osób zaangażowanych w prace
badawcze oraz stopnie naukowe
Czy projekt był realizowany w konsorcjum?
SPECYFIKA PROJEKTÓW BADAWCZYCH
1. Czy Pana/Pani zdaniem projekty badawcze wyróżniają się szczególnymi cechami w porównaniu do innych
typów projektów (np. budowlanych, organizacyjnych itp.)?
2. Czy Pana/Pani zdaniem projekty badawcze wymagają szczególnego podejścia w zarządzaniu nimi? Jeśli tak,
to dlaczego?
ETAP 1 : INICJOWNAIE I PLANOWANIE
Inicjowanie i definiowanie projektu
1. Skąd wzięła się idea Państwa projektu (np. czy pomysł projektu powstał pod kątem konkretnego konkursu
czy niezależnie, wynikał z realizowanej strategii badawczej, został zaczerpnięty z konferencji naukowej,

38

wynikał
z ustaleń współpracy)? Kto zainicjował projekt?
2. Jakie były motywacje osób inicjujących projekt? Co chcieli Państwo osiągnąć?
3. W jaki sposób definiowali Państwo cele projektu?
a) czy brano pod uwagę powiązania z międzynarodowymi, krajowymi lub lokalnymi programami?
b) czy brano pod uwagę przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego i społecznego?
c) czy brano pod uwagę strategię jednostki realizującej projekt?
d) czy brano pod uwagę inne kryteria? Jeśli tak, to proszę podać jakie.
4. Czy planowano zastosowanie sformalizowanych metod zarządzania projektami w tym wspomagania
narzędziami komputerowymi?
5. Czy było to wymagane przez instytucję finansującą projekt? Jeśli tak, to czy otrzymano wsparcie w
zarządzaniu projektem ze strony instytucji finansującej?
6. Jaka była struktura organizacyjna projektu (kierownik i/lub koordynator, kto przydzielał zadania, czy
zespoły miały swoich kierowników, czy struktura była złożona)?
7. W jaki sposób wybrano kierownika (i/lub koordynatora) projektu?
8. Czy napotkali Państwo na jakikolwiek opór przed realizacją projektu (np. ze względu na zbyt duże ryzyko
finansowe, brak wkładu własnego, itp.)
9. Jak precyzyjnie zostały zdefiniowane cele projektu (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza że cele były
zdefiniowane na poziomie ogólnym, a 5 szczegółowym)?
10. Czy pojawiły się niepewności co do celów?
11. Czy cele skonstruowane były zgodnie z koncepcją SMART (tzn. czy cel był prosty, mierzalny, osiągalny,
istotny, określony w czasie)?
12. Czy konieczne było zdefiniowanie kamieni milowych?
13. Czy zostali zidentyfikowani interesariusze projektu? Jacy?
14. Czy na etapie planowania były przeprowadzane analizy wykonalności:
a) techniczna (dostępność zasobów)
b) merytoryczna (obszary problemowe)
c) ekonomiczna (analiza finansowa, analiza opłacalności, przewidywane potrzeby finansowe na różnych
etapach, korzyści ekonomiczne uczelni, analizy kosztów i przychodów)
15. Czy na etapie planowania była przeprowadzona wstępna analiza ryzyka? Jeśli tak, to jakie ryzyka
zidentyfikowano?
a) opóźnienia
b) przekroczenie kosztów
c) problemy z personelem
d) ryzyko związane z nieznanymi czynnikami typowymi dla projektów badawczych
e) ryzyka organizacyjne (partnerstwa, dostawcy)
f) inne ryzyka (jakie?)
16. Czy zarządzano ryzykiem w projekcie? Jeśli tak, to jakie metody zaproponowano aby zminimalizować
wystąpienie materializacji ryzyka?
17. Czy istniała konieczność ustalenia formalnych procedur rozwiązywania problemów?
Opracowanie wniosku projektowego
1. Kto brał udział w przygotowaniu wniosku projektowego (zespół projektowy, firma konsultingowa,
organizacja działająca na terenie uczelni, jednostka międzynarodowa, jednostka rozwojowa uczelni,
użytkownicy, beneficjenci, zwolennicy, dostawcy, potencjalni wykonawcy)?
2. Czy osoby przygotowujące wniosek miały doświadczenie w pisaniu wniosków?
3. Czy istniały przypuszczenia, że projekt może zakończyć się niepowodzeniem? Jakie? Kto je zgłosił?
4. Jakie były główne źródła informacji wykorzystywane w planowaniu projektu (np. analiza stanu wiedzy)?
5. Czy wniosek definiował produkty projektu?
6. Czy zadania w projekcie zostały wyraźnie zidentyfikowane i przeanalizowane na etapie planowania
projektu?
7. Czy dokumentacja projektowa sporządzana była na poziomie ogólnym czy szczegółowym (budżety,
specyfikacje, harmonogramy)? W jaki sposób poziom szczegółowości wpływał na realizację projektu?
ETAP 2: ZATWIERDZENIE I URUCHOMIENIE
Zatwierdzenie
1. Czy na którymś z etapów zatwierdzenia projektu zasugerowano zmiany do wniosku (np. w aspekcie
kadrowym, prawnym, formalnym)?
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Uruchomienie
1. Czy członkowie zespołu zostali zwolnieni ze swoich poprzednich obowiązków (w jakiej części, czy brak
zwolnienia miał wpływ na realizację projektu?)
2. Jakie kryteria zastosowali Państwo przy wyborze kierownika oraz członków zespołu projektowego?
3. Czy odpowiedzialności kierownika projektu oraz członków zespołu projektowego zostały jasno określone?
ETAP 3 : REALIZACJA, KONTROLA, ZAKOŃCZENIE
Realizacja projektu
1. Czy pojawiły się problemy w trakcie realizacji projektu? Jakie?
a) opóźnienia
b) przekroczenie kosztów
c) problemy z personelem
d) ryzyko związane z nieznanymi czynnikami typowymi dla projektów badawczych
e) ryzyka organizacyjne (partnerstwa, dostawcy)
f) inne ryzyka (jakie?)
2. Jeżeli była przeprowadzona analiza ryzyka, czy jakiekolwiek z potencjalnych ryzyk zmaterializowało się
podczas realizacji projektu?
3. Jeżeli zarządzano ryzykiem w projekcie, czy wykorzystano metody zaproponowane na etapie planowania?
Jeżeli nie stosowano metod zarządzania ryzykiem w projekcie, w jaki sposób rozwiązywano problemy?
4. Czy podczas realizacji projektu powstały konflikty (pomiędzy naukowcami, pomiędzy naukowcami a
administracją, pomiędzy kierownikiem a koordynatorem projektu)? W jaki sposób zostały rozwiązane? Jakie
były kompromisy?
5. Czy pojawiły się problemy z przepływem informacji wewnątrz zespołu projektowego? Z czego one
wynikały?
6. Czy pojawiły się problemy z przepływem informacji miedzy projektem a jego otoczeniem? Z czego one
wynikały?
7. Czy pojawiły się jakiekolwiek problemy ze współpracą z instytucjami wspierającymi, klientami i innymi
organizacjami? W jaki sposób były rozwiązywane?
8. Czy zespół był przygotowany merytorycznie do przeprowadzenia projektu?
9. Czy procedury formalne projektu i ich poziom szczegółowości pomagały czy utrudniały realizację projektu?
Czy obecność procedur umożliwiała elastyczność w projekcie? Jak konstrukcja budżetu i harmonogramu
wpłynęła na realizację projektu?
10. Jaki styl zarządzania charakteryzował kierownika podczas realizacji projektu (demokratyczny – liczący się
ze zdaniem każdego pracownia, afiliacyjny – nastawiony na ludzi i budowanie harmonii i zrozumienia,
autorytarny – mobilizowanie zespołu do osiągnięcia celu, trenerski – wspierający rozwój członków zespołu,
nakazowy – oparty na ciągłym monitoringu i kontroli, procesowy – skoncentrowany na standardach i sposobie
wykonania zadania)
11. Czy zdarzyły się sytuacje, że projekt musiał być przeorganizowany lub zmodyfikowany w trakcie jego
realizacji? Z jakich powodów? Czy powstały aneksy do wniosku?
Monitorowanie i weryfikacja
1. Czy w trakcie realizacji projektu przeprowadzano dyskusje naukowe na forach naukowych/konferencjach
naukowych w celu weryfikacji cząstkowych wyników projektu? W jaki sposób upubliczniano wyniki projektu?
2. Czy istniały procedury monitorowania i kontroli dla:
a) jakości zadań w projekcie
b) budżetu projektu i przepływów pieniężnych
c) harmonogramu
Zakończenie i rozliczenie
1. Czy były jakiekolwiek problemy z rozliczeniem końcowym projektu lub wywiązaniem się z zadeklarowanych
we wniosku produktów i rezultatów projektu?
ETAP 4: OCENA KOŃCOWA
1. Czy projekt osiągnął sukces / częściowy sukces / częściową porażkę / porażkę
a) w ujęciu merytorycznym – czy projekt osiągnął wskaźniki celu?
b) w ujęciu formalnym
 czy projekt został ukończony w pierwotnie planowanym terminie?
 czy w projekcie został dotrzymany pierwotnie planowany budżet?
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2. Co było dla Państwa główną miarą sukcesu w projekcie? (np. to, że projekt wygenerował kolejny projekt,
publikacje, sukces komercyjny projektu, wytworzenie wartości jako odpowiedź na konkretną potrzebę, efekt
biznesowy, prestiż, przyjęcie projektu, dobre wykorzystanie środków, itp.
3. Czy wszyscy interesariusze byli zdania, że projekt odniósł sukces/porażkę? Jeśli nie, to w jaki sposób ich
zdania różniły się?
4. Co w największym stopniu przyczyniło się do sukcesu / porażki?
W przypadku kiedy projekt odniósł sukces lub częściowy sukces. Poniżej znajduje się lista czynników
proponowanych w literaturze jako mogących mieć wpływ na sukces projektu. Które z nich przyczyniły się do
sukcesu Państwa projektu? (w przypadku odpowiedzi TAK, należy poprosić rozmówcę o doprecyzowanie)
Czynnik sukcesu
TAK/NIE
Jasno zdefiniowane i realistyczne cele
Mocne uzasadnienie merytoryczne projektu
Efektywny monitoring i kontrola
Świadomość i akceptacja możliwości niepowodzenia projektu
Wsparcie kierownictwa jednostki
Wsparcie administracji
Odpowiednie kompetencje kierownika projektu
Szczegółowy i na bieżąco aktualizowany plan projektu (jaki był to dokument?)
Realistyczny harmonogram
Wysoka jakość zarządzania projektem
Prawidłowo dobrane metody i narzędzia zarządzania projektem
Wykwalifikowany, doświadczony i kompetentny zespół projektowy
Dobra komunikacja w projekcie
Wpływ otoczenia na projekt
Wykorzystanie wiedzy z poprzednich projektów
Dobra struktura organizacyjna / aspekt kulturowy
Adekwatny budżet
Wystarczające i właściwie ulokowane zasoby
Pozytywny wpływ szkoleń
Sprawdzona technologia
Dobra współpraca z dostawcami / kontraktorami / konsultantami
Efektywne zarządzanie ryzykiem
Zaangażowanie odbiorców końcowych produktów projektu
Rozpatrywanie różnych punktów widzenia
Efektywne zarządzanie zmianą w projekcie
Zaangażowanie członków zespołu
Silna motywacja
Umiejętność współpracy w grupie
W przypadku kiedy projekt zakończył się niepowodzeniem lub częściowym niepowodzeniem. Poniżej znajduje
się lista czynników mogących mieć wpływ na niepowodzenie projektu. Które z nich przyczyniły się do
niepowodzenia bądź częściowego niepowodzenia Państwa projektu? (w przypadku odpowiedzi TAK, należy
poprosić rozmówcę o doprecyzowanie)
Czynnik porażki
TAK/NIE
Niejasne i nierealistyczne cele / niekompletne opisy zadań / niejasne wymagania
/zmiany celów i zadań
Słaba baza pod projekt / słabe uzasadnienie projektu
Nieefektywny monitoring i kontrola
Brak świadomości i akceptacji możliwości niepowodzenia projektu
Brak wsparcia kierownictwa jednostki
Brak wsparcia administracji
Niewystarczające kompetencje kierownika projektu
Niewystarczająco szczegółowy i nie aktualizowany plan projektu
Nierealistyczny harmonogram
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Słaba jakość zarządzania projektem
Dobrze dobrane metody i narzędzia zarządzania projektem
Niewystarczająco wykwalifikowany, doświadczony i kompetentny zespół
projektowy
Niewystarczająco dobra komunikacja w projekcie
Negatywny wpływ otoczenia na projekt
Słabe wykorzystanie wiedzy z poprzednich projektów
Niewystarczająco dobra struktura organizacyjna / aspekt kulturowy
Nieadekwatny budżet
Niewystarczające lub źle ulokowane zasoby
Brak szkoleń
Nowa, nie sprawdzona technologia
Niewystarczająco dobra współpraca z dostawcami / kontraktorami /
konsultantami
Niewystarczająco dobre zarządzanie ryzykiem
Brak zaangażowania odbiorców końcowych produktów projektu
Nierozpatrywanie różnych punktów widzenia
Niewystarczająco efektywne zarządzanie zmianą w projekcie
Brak zaangażowania członków zespołu
Brak motywacji
Nieumiejętność współpracy w grupie
Nierealistyczne oczekiwania
Ustanie potrzeby realizacji projektu
5. Czy system zarządzania projektami lub jego brak miał wpływ na projekt? Jaki? Czy Pani/Pana zdaniem
konieczne było zastosowanie sformalizowanych metod zarządzania projektami? Jakich?
6. Czy przeprowadzona została formalna ocena projektu? Jeśli tak to kto przeprowadzał ocenę?
7. Czy oceniano: realizację harmonogramu, realizację budżetu, jakość produktów projektu?
8. Czy wyniki projektu zostały pozytywnie przyjęte przez użytkowników wyników projektu (np. uczestnicy
konferencji)?
9. Czy zidentyfikowali Państwo potrzebę kolejnych projektów badawczych? Czy oceny/opinie/recenzje
z projektu zostały lub zostaną wykorzystane do sporządzania kolejnych wniosków projektowych?
10. Czy stwierdzili Państwo nieoczekiwane efekty uboczne projektu, zarówno korzystne, jak i niekorzystne?
11. Co, jeżeli mieliby Państwo taką możliwość, zmieniliby Państwo w projekcie (np. strukturę organizacyjną,
harmonogram, budżet)? Dlaczego?
Czas trwania wywiadu………………………………….
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Załącznik nr 2
Identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów badawczych (projekt badawczy) strona interesariuszy
Arkusz nr
Interesariusz - typ
Doświadczenie interesariusza (ilość projektów, z
którymi była styczność), skala 3-stopniowa (małe,
średnie, duże)
Data wywiadu
Imię i nazwisko
Telefon/mail
Informacja dla osoby udzielającej wywiadu
Tematem projektu realizowanego ze środków NCN jest identyfikacja czynników sukcesu i porażki projektów
badawczych. Celem bezpośrednim wywiadu jest uzyskanie jak najdokładniejszych informacji dotyczących
tego tematu. Zależy nam na dotarciu do sedna problemów związanych z pozyskiwaniem środków na projekty
badawcze
i z ich realizacją Wynikiem projektu będą opracowania i narzędzia zwiększające prawdopodobieństwo
sukcesu projektów badawczych.
Odpowiedzi przekazane w wywiadzie nie będą ujawniane osobom z zewnątrz i wykorzystywane będą
wyłącznie na potrzeby projektu. Nie będziemy powoływać się imiennie na informacje przekazane w
niniejszym wywiadzie.
Interesariusze to osoby, instytucje lub ich grupy, które są w strefie
bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania projektu lub które mogą mieć
udział w projekcie i wpływać, pozytywnie lub negatywnie, na jego rezultaty.
Moduł I Rozpoznanie postaw i opinii interesariuszy
1. Czym różnią się projekty badawcze od innego typu projektów?
2. Jak oceniłaby/by Pani/Pan realizację projektów badawczych w Polsce?
3. Czy ważne jest wprowadzanie systemów/procedur zarządzania projektami do podmiotów
realizujących ten typ projektów?
Moduł II Określenie tego, co interesariusze rozumieją pod pojęciami sukcesu i porażki projektu badawczego
1. Co oznacza dla Pani/Pana zakończenie projektu badawczego z sukcesem?
2. Czy samo osiągnięcie celów projektu jest wystarczające, aby uznać, że projekt zakończył się
powodzeniem?
3. Jakie inne kryteria oceny sukcesu/porażki można wziąć pod uwagę? Realizację projektu w ramach
ustalonego harmonogramu, budżetu? Inne?
4. Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem jakości w zarządzaniu projektem/ jakości produktu projektu?
5. Czy według Pani/Pana powinny być zaspokojone cele wszystkich interesariuszy projektu?
Niektóre badania związane z oceną projektów, wskazują na następujące kryteria
oceny powodzenia projektów: korzyści kierownika projektu, korzyści zespołu
projektowego, powodzenie procesu zarządzania projektem, satysfakcja klienta,
korzyści dla organizacji klienta, korzyści dla innych interesariuszy (Tabela 1)
6.

7.

Czy w projektach badawczych wskazane w Tabeli 1 kryteria oceny powodzenia projektu są zasadne?
Czy mogłaby/by Pani/Pan ocenić w skali 1-5 ważność każdego kryterium biorąc pod uwagę specyfikę
projektów badawczych?
Czy mogłaby/by Pani/Pan wskazać inne kryteria oceny osiągnięcia sukcesu projektu?

43

Tabela 1. Kryteria oceny osiągnięcia sukcesu projektu.
Skala (1 - kryterium bardzo mało znaczące; 5 - kryterium oceny bardzo znaczące)
Kryterium oceny
0
1
2
3
4
5
powodzenia
Kryterium
projektu
niezasadne
Korzyści kierownika
projektu
Korzyści
zespołu
projektowego
Powodzenie
procesu
zarządzania
projektem
Satysfakcja
odbiorcy
produktów projektu
Korzyści dla
organizacji
instytucji
prowadzącej
projekt badawczy
Korzyści dla innych
interesariuszy
Inne (jakie?)

Miejsce na notatki
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Moduł III Identyfikacja problemów i zagrożeń dla projektów badawczych w różnych fazach projektu z
punktu widzenia różnych interesariuszy
Faza Inicjowania i definiowania projektu
1. Jakie są najczęstsze błędy w sporządzanych wnioskach o dofinansowanie projektu (bądź w innych
dokumentach tej fazy)?
2. Co stanowi największą trudność we wstępnych fazach projektu (zdefiniowanie celów, identyfikacja
zadań projektowych, oszacowanie czasu, kosztów projektu, określenie rezultatów projektu,
identyfikacja interesariuszy i ich potrzeb, ….)?
3. Czy według Pani/Pana istotne jest stosowanie metod/narzędzi zarządzania projektami we
wstępnych fazach projektu (np. WBS, Wykres Gantta)? Czy (według Pani/Pana opinii, doświadczeń)
wykorzystanie metod/narzędzi wpływa na prawidłowość sporządzenia dokumentacji wstępnej
projektu?
4. Czy (według Pani/Pana opinii) powinny być sprecyzowane kryteria/wskazówki co do doboru
kierownika projektu/zespołu projektowego? Czy mogłoby to wpłynąć (i jak) na realizację projektu
badawczego?
5. Czy przy ocenie wniosków projektowych wskazane byłoby ocenianie kompetencji zespołu
projektowego?
Faza Realizacji projektu
1. Jakie wnioski o zmianę są najczęściej zgłaszane? Np. wnioski o zmianę czasu,
zwiększenie/zmniejszenie kosztów, zmianę kategorii kosztowej, celów, rezultatów projektu.
2. Co jest najczęstszą przyczyną zgłaszania wniosków o zmianę w projekcie?
3. W jaki sposób zarządza się w Pani/Pana organizacji zmianą w projektach?
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4.

Jakie (według Pani/Pana opinii) są najczęstsze problemy w realizacji projektów badawczych? Np.
problemy związane ze współpracą, komunikacją, źle ustalonym celem projektu, niekompetencje
współpracowników.
5. Jakie zagrożenia dotyczą projektów badawczych?
6. Czy warto zarządzać ryzykiem w projektach badawczych?
Faza Monitorowania
1. Czy i w jaki sposób zespoły projektowe raportują postępy w projekcie?
2. Czy uważa Pani/Pan, że wewnętrzne monitorowanie i kontrola w trakcie realizacji projektu (nie tylko
po jego zakończeniu okresów rozliczeniowych) jest konieczna? W jaki sposób powinna się ona
odbywać?
Faza zakończenia i rozliczenie projektu
1. Czy występują problemy z rozliczeniem końcowym projektów? Na czym one najczęściej polegają?
Moduł IV Identyfikacja czynników sukcesu/porażki projektów badawczych
Pomimo odmiennego charakteru różnych projektów, można wskazać pewne
wspólne czynniki, które w istotny sposób zwiększają szansę na powodzenie
realizacji dowolnego projektu. Zwykle ujmuje się je w kilku grupach, do których
należą czynniki wewnątrz -organizacyjne oraz czynniki zewnętrzne.

Tabela 2. Czynniki sukcesu/porażki dla projektów badawczych
0
czynnik
nie ma
wpływ
u

1
2
3

4

5

6

7

1
czynnik
może
mieć
bardzo
mały
wpływ

2
czynnik
może
mieć
mały
wpływ

Jasno określone
cele projektu
Realistyczne
cele projektu
Identyfikacja
interesariuszy
projektu z jego
celami
Zdefiniowanie
i wykorzystanie
mierników
celów do oceny
przebiegu
projektu
Przeprowadzeni
e analizy
oddziaływania
interesariuszy
na projekt
Dostęp do
zasobów
potrzebnych do
realizacji
projektu
Odpowiednia
struktura
podziału prac
w projekcie
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Skala
3
czynnik
może
mieć
średni
wpływ

4
czynnik
może
mieć
duży
wpływ

5
czynnik
może
mieć
bardzo
duży
wpływ

Nie
mam
zdania

Czynnik
istotny dla
konkretnego
interesariusza
(Tak/Nie)

8

9
1
0
1
1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8
1
9

2
0

Właściwa
alokacja
zasobów do
prac
w projekcie
Realistyczny
harmonogram
Realistyczny
budżet
Zarządzanie
ryzykiem
w projekcie
Systematyczny
monitoring i
kontrola
realizacji planu
projektu
Wykorzystanie
istniejących
metod/technik
zarządzania
projektami
Stosowanie
narzędzi
informatycznych
do zarządzania
projektem
Formalne
zarządzanie
zmianą w
projekcie
Doświadczenie
kierownika
projektu w
podobnych
rolach
Wiedza i
umiejętności
kierownika
projektu w
zakresie
zarządzania
projektem
Zaangażowanie
kierownika
projektu
Umiejętności
kierownika
projektu do
reagowania na
zmiany
Umiejętności
kierownika
projektu w
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2
1

2
2

2
3
2
4
2
5

2
6

2
7
2
8

2
9
3
0

3
1

3
2

3
3

zakresie
komunikacji
Zdolności
przywódcze
kierownika
projektu
Umiejętności
kierownika
projektu do
delegowania
uprawnień
Autorytet
kierownika proj.
Trafność decyzji
kierownika
projektu
Umiejętności
negocjacyjne
kierownika
projektu
Kierownik
projektu był
świadomy
ryzyka
niepowodzenia
projektu
Właściwa
liczebność
zespołu projekt.
Właściwe
kompetencje
merytoryczne
członków
zespołu
projektowego
Umiejętność
pracy w zespole
Doświadczenie
zespołu
projektowego
w realizacji
projektów
Zaangażowanie
członków
zespołu
projektowego
Poczucie
odpowiedzialno
ści członków
zespołu za
rezultaty
projektu
Umiejętności
komunikacji
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3
4

3
5

3
6
3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

członków
zespołu
Dyskusje na
temat
problemów
w projekcie
Dobre relacje
między
członkami
zespołu
Atmosfera
wyzwalająca
kreatywność
Zespół
projektowy był
świadomy
ryzyka
niepowodzenia
projektu
Istnienie
komórki realnie
wspierającej
zarządzanie
projektami
Kompetentny
i wspierający
zespół do
obsługi
administracji
projektu poziom
centralny
organizacji
Kompetentny
i wspierający
zespół do
obsługi
administracji
projektu poziom niższego
szczebla
organizacji np.
Wydziału
Szkolenia
pracowników
administracyjny
ch w zakresie
obsługi
projektów
Stabilność
przepisów
i wytycznych
dotyczących
realizacji
projektów
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4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

Wsparcie
kierownictwa
jednostki na
poziomie
centralnym
Wsparcie
kierownictwa
jednostki na
niższym szczeblu
w organizacji
(np. władz
Wydziału)
Dobra
współpraca
z dostawcami /
kontraktorami /
konsultantami
Zaangażowanie
odbiorców
końcowych
produktów
projektu
Dobra
współpraca
z instytucją
finansującą
projekt
Dobra
współpraca
koordynatora
projektu z
kierownikami
podprojektów
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Rozdział V:
Na styku nauki i przemysłu, czyli pierwsza praca dyplomowa
Milena Trzaskalska(1), Michał Modławski(2), Dominik Grzesiczak(3), Mateusz Chyra(4)
(1) Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów ul. Armii Krajowej 19C
Email: trzaskalaska@ipp.pcz.pl
(2) Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów ul. Armii Krajowej 19C
Email: modlawski@ipp.pcz.pl
(3) Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów ul. Armii Krajowej 19C
Email: grzesiczak@ipp.pcz.pl
(4) Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów ul. Armii Krajowej 19C
Email: chyra@ipp.pcz.pl

STRESZCZENIE
W publikacji poruszono problemy jakie pojawiają się podczas podejmowania współpracy
między jednostkami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu. Zwrócono uwagę na
obawy oraz szanse, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i biznesu. Wskazano na
prowadzenie przez część ośrodków akademickich tzw. dobrych praktyk np. współpraca z
przemysłem podczas realizowania prac dyplomowych, które są tak naprawdę odpowiedzią
na realne potrzeby i problemy zgłaszane przez przemysł, czy prowadzenie studiów
pomagających wyposażyć kadrę nowoczesnej gospodarki w specjalistyczną wiedzę
z danego zakresu. Przytoczono również kilka przykładów prac realizowanych w Zakładzie
Przetwórstwa Polimerów na potrzeby przemysłu oraz rozwiązania jakie zaproponowano po
przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań.
ABSTRACT
The publication shows problems that arise during cooperation between academic
institutions and industry. Attention was paid to concerns and opportunities for both, scientist
and business. There were mentioned also so-called good practices which are leading by
part of the academic units for example cooperation during implementation of theses, which
are responses to the real needs and problems reported by industry or creation studies to
help equip the personnel of the modern economy in specialist knowledge and skills in a
given field. In the article quoted a few examples of the works carried out at the Department
of Polymer Processing for industry and examples of solutions that have been proposed after
analyzing the obtained results.

Słowa kluczowe: współpraca, nauka, przemysł, szanse, zagrożenia, dobre praktyki
Keywords: cooperation, science, industry, threats, good practices

50

1. WSTĘP
Raporty dotyczące współpracy nauki z przemysłem wskazują jednoznacznie, że
stanowi ona margines działalności zarówno jednostek naukowych jak i przemysłowych.
Statystki są nieubłagane – te dwie gałęzie nie potrafią ze sobą współpracować na takim
poziomie na jakim dzieje się to u naszych zachodnich sąsiadów.
Po części wynika to z braku środków. Uczelnie, szczególnie te małe, są mocno
niedofinansowane. Często brakuje środków finansowych na właściwe wyposażenie
laboratoriów. Także pozyskanie finansowania z systemu grantów i projektów np.
z Narodowego Centrum Nauki, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, okazuje się
poza zasięgiem takich jednostek. Wynika to z faktu, że składając wniosek o grant,
w zdecydowanej większości przypadków, Wnioskodawca musi zapewnić m.in. zaplecze
aparaturowe. Im lepiej wyposażone laboratoria, tym większa szansa na wykonanie
ciekawych i innowacyjnych badań, a w związku z tym większa szansa na uzyskanie grantu.
W momencie, gdy jednostka nie może wykazać się wystarczającą bazą sprzętową, szanse
na uzyskanie grantu są małe. Także przemysł boryka się z niedofinansowaniem. Duże firmy
inwestują we własne laboratoria oraz kadrę. Wypracowując własne „know – how”, często
nie chcą się dzielić nim z jednostkami naukowymi – uważając, że nic nie wniosą do
współpracy. Najczęściej to małe i średnie przedsiębiorstwa są zainteresowane
innowacjami, które może zaoferować im sektor naukowy. Tutaj jednak pojawia się kwestia
finansowania – MŚP rzadko kiedy mogą sobie pozwolić na inwestowanie co najmniej
kilkuset tysięcy złotych w innowacyjne pomysły opracowane na Uczelniach.
Przeszkodą w porozumieniu się tych dwóch gałęzi jest także sama mentalność
przedstawicieli obu środowisk. Z jednej strony naukowcy zamykają się na realne potrzeby
rynku, nie próbują porozumieć się z przedstawicielami przemysłu na poziomie zrozumiałym
dla obu stron żonglując naukowymi terminami, często nawet nie starają się przedstawiać
wyników swoich badań w sposób wskazujący jednoznacznie jaka jest możliwość
wykorzystania ich w praktyce. Z drugiej strony przedstawiciele przemysłu nie potrafią w
sposób jasny i klarowny wskazać kierunku prowadzenia przyszłych badań, nie chcą przyjąć
podstaw teoretycznych, które stoją za praktycznym zrozumieniem i rozwiązaniem
zgłaszanego problemu, a wreszcie boją się, że owoce współpracy z nauką „wypłyną” przy
okazji publikacji naukowych powodując zmniejszenie konkurencyjności firmy.
Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że wzajemna współpraca może być owocna
i satysfakcjonująca dla obu stron głownie dlatego, że przyświecają im nieco inne cele i nie
muszą ze sobą konkurować. Dla uczelni najważniejszym celem jest poszerzanie oraz
upowszechnianie wiedzy, a także edukowanie kadry nowoczesnej gospodarki. Dla biznesu
to przede wszystkim szukanie rozwiązań procesowych oraz kreowanie nowych technologii,
umożliwiających utrzymanie przewagi konkurencyjnej, niezależnie od prowadzonej
działalności.

2. REALIZOWANE PRACE DYPLOMOWE
W Zakładzie Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej już od wielu lat
zabiegamy oraz dbamy o owocną i satysfakcjonującą współpracę na styku nauki
z przemysłem. Współpraca ta odbywa się na kilku płaszczyznach m.in. udział we wspólnych
projektach, wykonywanie badań zleconych z firm, kształcenie kadry (szkolenia i studia,
w tym również podyplomowe) oraz realizacja prac dyplomowych będących jednocześnie
analizą wyników badań przeprowadzonych na podstawie problemów zgłoszonych przez
przedstawicieli przemysłu. Poniżej przedstawiono wybrane dysertacje doktorskie.
Jednym z przykładów jest rozprawa dr inż. Tomasza Stachowiaka pod tytułem:
„Analiza wpływu warunków przetwórstwa na wybrane właściwości wyprasek wytwarzanych
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metodą wtryskiwania wspomaganego gazem”. Wiodąca firma produkująca elementy do
wózków dziecięcych zgłosiła się z następującymi problemami:


ścianki produkowanych elementów tzw. wyprasek, którymi były uchwyty do wózków
dziecięcych mają niejednakową grubość. Powoduje to, że pod wpływem obciążenia
pękają,
 gaz, który podawany jest w trakcie procesu wytwarzania elementu uszkadza lub
przebija ściankę uchwytu.
Celem pracy było określenie takich parametrów procesu wytwarzania, aby nie
występowały wymienione wcześniej problemy oraz aby wytworzone uchwyty były poprawne
wizualnie. [1]
Uchwyty do wózków dziecięcych wytwarzane są przez tę firmę metodą GAIM (ang.
Gas Assisted Injection Moulding), czyli wtryskiwanie wspomagane gazem. Wtryskiwanie
konwencjonalne to proces cykliczny, w którym tworzywo polimerowe np. w postaci
granulek, podane poprzez lej zasypowy do ogrzanego cylindra, ulega uplastycznieniu.
Uplastycznione tworzywo jest następnie wtryskiwane przez dyszę i tuleję wlewka do
gniazda formującego, w którym zestala się. Gotowy detal, tzw. wypraska, jest usuwany z
formy, po czym cykl rozpoczyna się od nowa [2]. GAIM różni się od konwencjonalnego
wtryskiwania tym, że gniazdo nie jest w całości wypełniane tworzywem, lecz tylko w ok.
80%. Jego całkowite wypełnienie następuje na skutek podania gazu kilka sekund po
podaniu tworzywa. Schemat tej metody przedstawiony jest na rys. 1. Dzięki zastosowaniu
metody GAIM otrzymuje się elementy, które są puste w środku, a jednocześnie sztywne. W
ten sposób oszczędza się materiał, krótszy jest czas wytwarzania wyrobów, gdyż trzeba
ochłodzić mniejszą masę tworzywa. [1, 3]

Rys. 1. Schemat wtryskiwania metodą GAIM. [1]
W ramach pracy został wykonany trójwymiarowy model uchwytu, który został
przedstawiony na rys. 2., a następnie w programie Moldflow wykonano symulacje procesu
wtryskiwania według ustalonego wcześniej planu badań. W tym planie zmieniano
parametry przetwórstwa tj. temperaturę dozowanego tworzywa. Zmieniano również czas,
po którym następuje podanie gazu oraz całkowity czas podawania gazu. [1]
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Rys. 2. Uchwyt z zaznaczonym kanałem gazowym. [1]
W dalszej części pracy wykonano próbki – wypraski wg. założonego planu badań.
Podczas tego procesu część gazu dyfunduje w głąb tworzywa powodując, że powierzchnia
kanału gazowego nie jest gładka – wewnątrz materiału powstają pory, jak jest to
przedstawione na rys. 3. Wpływa to zarówno na grubość ścianki jak i wytrzymałość wyrobu.
Wykonane próbki zostały zważone, po czym były przebadane pod kątem wybranych
właściwości mechanicznych tj.: twardość, czy wytrzymałość na zginanie. [1]

Rys. 3. Przekrój uchwytu przez kanał gazowy. [1]
Na podstawie uzyskanych badań zaproponowano parametry procesu pozwalające na
uzyskanie wyrobów sztywnych, pustych w środku, o jednolitej grubości ścianki oraz
spełniające wymagania dotyczące wytrzymałości elementu. W pracy określono wpływ
wybranych parametrów procesu wtryskiwania: temperatury formy oraz czasu podania gazu,
na grubość ścianki wyrobu, powstawanie porów dookoła kanału gazowego oraz na
wytrzymałość elementu [1].

Kolejną pracą zrealizowaną w Zakładzie Przetwórstwa Polimerów we współpracy
z przemysłem była rozprawa doktorska dr inż. Pawła Palutkiewicza pod tytułem „Badanie
zjawisk w procesie wytwarzania wyprasek wtryskowych z tworzyw termoplastycznych
z poroforem” [4]. Jeden z czołowych polskich producentów akcesoriów wyposażenia
łazienek zgłosił następujące problemy:



zbyt duża waga produkowanych elementów
zapadnięcia powstałe na powierzchni wyrobów
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Jako rozwiązanie opisanego problemu zaproponowano produkcję detali technologią
tzw. wtryskiwania porującego. Metoda ta pozwala na uzyskanie wyprasek mających
porowaty rdzeń i litą warstwę zewnętrzną (naskórek). Struktura porowata wyprasek
uzyskiwana jest poprzez dodanie chemicznego środka porującego (poroforu chemicznego)
lub wprowadzenie gazu obojętnego (poroforu fizycznego) do tworzywa uplastycznionego
w układzie uplastyczniającym wtryskarki bądź bezpośrednio do gniazda formującego.
Struktura przekroju poprzecznego wypraski porowatej została przedstawiona na rysunku 4.

Rys. 4. Przekrój poprzeczny wypraski porowatej: 1 – lity naskórek, 2 – porowaty rdzeń. [4]
Główną zaletą wtryskiwania porującego jest uzyskanie detali o mniejszej masie
i gęstości oraz skrócenie czasu cyklu. [5]
Pierwszym etapem badań w pracy było wykonanie symulacji komputerowych
wtryskiwania porującego wyprasek o zmiennej grubości ścianki. Przeprowadzono analizę
dla dwóch tworzyw polimerowych: polietylenu oraz polipropylenu. Porównano tworzywa
z dodatkiem oraz bez dodatku chemicznego środka porującego.
Z przeprowadzonych symulacji wywnioskowano, iż dodatek poroforu ma istotny
wpływ na przebieg procesu wtryskiwania oraz właściwości wypraski. Dodatek środka
porującego wpłynął w istotnym stopniu na zmniejszenie czasu oraz ciśnienia docisku w
przypadku obu badanych tworzyw. Fakt ten wpływa na zmniejszenie nakładów
energetycznych związanych z utrzymaniem ciśnienia docisku oraz siły zamykania formy.
Analiza komputerowa wykazała również znacznie mniejszy skurcz dla wyprasek z
poroforem.
W kolejnym etapie wykonano badania eksperymentalne wpływu grubości wyprasek
wtryskowych, na przebieg procesu porowania. Określono również właściwości użytkowe
wyprasek w zależności od zawartości środka porującego. Próbki badawcze miały postać
wyprasek schodkowych o zmiennej grubości, od 1 do 4 mm. Taki kształt próbki umożliwił
ocenę wpływu grubości ścianki wypraski na przebieg procesu porowania. W ramach analizy
przeprowadzono badania: struktury, udarności, stanu powierzchni, połysku, barwy,
wytrzymałości na rozciąganie oraz dokładności wymiarowej.
W wyniku mikroskopowej obserwacji struktury wyprasek, pory zauważono jedynie dla
grubości ścianek 3 i 4 mm. Wynika z tego, iż stosowanie środków porujących do wyprasek
o mniejszej grubości ścianki jest bezcelowe.
Dodanie poroforu do tworzywa wtryskiwanego powoduje zmniejszenie udarności, ze
względu na możliwość występowania w wypraskach porowatych efektu karbu.
Zaobserwowano także, iż porofor wpłynął na zmniejszenie ilości zapadnięć na powierzchni
wypraski oraz lepszą dokładność wymiarową przy zmniejszonym ciśnieniu docisku.
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Zwartość środka porujacego niekorzystnie oddziałuje na właściwości wizualne detali
powodując zmniejszenie połysku oraz zmianę barwy na bardziej żółtą.
Przedstawiona rozprawa doktorska pozwoliła rozwiązać problem zapadnięć oraz
zredukować masę akcesoriów łazienkowych. Zastosowanie środków porujących
przyczyniło się również do skrócenia czasu cyklu wtryskiwania oraz zmniejszenia nakładów
energetycznych związanych z produkcją detali.

Następną pracą zrealizowaną w Zakładzie Przetwórstwa Polimerów we współpracy
z przemysłem była rozprawa doktorska dr inż. Mileny Trzaskalskiej pod tytułem: „Analiza
oddziaływania środków barwiących na wybrane właściwości fizyczne i użytkowe wyprasek
z terpolimeru ABS” [6]. Wiodący producent środków barwiących zgłosił się z następującymi
problemami:



kłopoty z wytworzeniem poprawnych wizualnie wyprasek
niejednorodna barwa wyprasek barwionych tym samym pigmentem, ale na
różnych osnowach
 różna barwa wyprasek barwionych tym samym środkiem barwiącym
Celem pracy było określenie wpływu ilości i rodzaju środka barwiącego w postaci
żółtego pigmentu i jego koncentratów na osnowie tworzyw z grupy styrenowej: ABS i PS na
właściwości przetwórcze terpolimeru akrylonitryl – butadien – styren (ABS) oraz
właściwości np. użytkowe (barwę i połysk) wyprasek wtryskowych z tego tworzywa. Badano
również wpływ warunków przetwórstwa na właściwości wyprasek niebarwionych oraz
barwionych.
Praca swoim zakresem obejmowała realizację zadań podzielonych na kilka etapów,
w których m.in. wykonano wypraski z różną zawartością i rodzajem środka barwiącego, a
także przy zmiennych parametrach wytwarzania.
Badania wykonane w ramach pracy dowiodły, że dodanie do tworzywa ABS środka
barwiącego w różnej postaci przyczynia się do zmiany właściwości użytkowych wyprasek
wtryskowych takich jak barwa i połysk, nie powodując jednocześnie pogorszenia
pozostałych właściwości (np. twardość, udarność, wytrzymałość na rozciąganie), a czasem
wręcz ich polepszenie. Wykazano również, że dobór odpowiednich parametrów
przetwórstwa pomaga w uzyskaniu wyprasek charakteryzujących się wysokim połyskiem i
jednorodną barwą.
W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano konkretne parametry
wytwarzania wyprasek przy zastosowaniu wybranego środka barwiącego. Przyczynia się
to do możliwości wybrania sposobu barwienia wyprasek, ponieważ dzięki zastosowaniu
określonych warunków przetwórstwa (charakterystycznych dla poszczególnych
kolorantów) można otrzymać wypraski o barwie możliwie najbardziej zbliżonej do wzorca.
Zauważono także bardzo ciekawą zależność. W przypadku pomiarów połysku
prowadzonych przy padaniu światła na powierzchnię wypraski w kierunku zgodnym
z kierunkiem przepływu tworzywa w gnieździe oraz w kierunku przeciwnym stwierdzono, że
kierunek ten ma istotny wpływ na uzyskane wyniki. Większą wartość połysku uzyskano w
badaniach wykonywanych przy padaniu światła na powierzchnię zgodnie z kierunkiem
przepływu tworzywa w gnieździe. Połysk mierzony w kierunku przeciwnym do kierunku
przepływu tworzywa w gnieździe formującym był mniejszy o ok. 5%. Istotne różnice w
połysku wyprasek mogą być związane nie tylko z kierunkiem, ale również kątem padania
światła na badaną powierzchnię. Tego typu zmiany należy uwzględnić np. przy montażu
elementów z tworzyw w określonym położeniu.
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Ww. prace zostały już zakończone. Obecnie w Zakładzie Przetwórstwa Polimerów
realizowana jest dysertacja doktorska mgr inż. Dominika Grzesiczaka pt. Ocena możliwości
wielokrotnego przetwórstwa paliwowych zbiorników samochodowych z PE-HD.
Przedmiotem prowadzonych badań są zbiorniki na paliwo zdemontowane po
eksploatacji samochodów (rys. 5). W pracy skupiono się na wykorzystaniu metody
recyklingu materiałowego, polegającą na rozdrobnieniu odpadów i ponownym ich
uformowaniu np. poprzez metodę wtryskiwania. [7,8]
Celem badań było określenie krotności ponownego przetwórstwa zbiorników na
paliwo oraz zmiany właściwości termicznych i mechanicznych związanych z tym procesem.
Ten typ odpadów wybrano ze względu na trudności przetwórcze wynikające z kontaktu z
paliwem, które sygnalizowane są przez wiodące firmy recyklingowe.
Badania przeprowadzono na zbiornikach i próbkach pozyskanych ze zmielenia
zbiornika. Wykonywano je w cyklu przemiał – wtryskiwanie, odkładając część z nich do
badań a pozostałe ponownie mielono i wtryskiwano. Otrzymane próbki poddano badaniom
różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, dynamicznej analizie mechanicznej DMTA
i badaniu czasu indukcji utleniania OIT.

Rysunek 5. Widok badanego zbiornika
Badania nie zostały jeszcze w pełni zakończone, ale na podstawie uzyskanych
wyników można wyciągnąć następujące wnioski. Na skutek każdego kolejnego
przetwórstwa:




pojawiają się problemy związane płynięciem tworzywa (jego przetwarzalnością),
zwiększa się sztywność detalu, a w związku z tym zmniejsza się możliwości
tłumienia drgań,
materiał łatwiej ulega degradacji.

W Zakładzie Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej we współpracy z
przemysłem, wykonywane były również prace magisterskie oraz inżynierskie. Zestawienie
tematów wybranych prac umieszczono poniżej:


Wpływ dodatku D2P® na rozwój drobnoustrojów na elementach z tworzyw
sztucznych.
 Prasowanie polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, określenie wpływu
parametrów na właściwości gotowego wyrobu.
 Analiza właściwości mechanicznych materiałów wzmacnianych długimi włóknami
szklanymi.
Prace dyplomowe tworzone w ramach współpracy z przemysłem pokazują istniejącą
potrzebę realizacji wspólnych celów oraz rozwiązywania pojawiających się problemów.
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3. WNIOSKI
Wzajemny kontakt oraz wspólne rozwiązywanie problemów praktycznych przez
jednostki naukowe oraz firmy produkcyjne niesie ze sobą nie tylko zagrożenia (np. obawa
firm przed upublicznieniem „know – how”), ale przede wszystkim wiele korzyści.
Z punktu widzenia uczelni możliwe jest:







poszerzanie istniejącego stanu wiedzy,
poznanie nowoczesnych technologii, które nie są dostępne w jednostkach
naukowych
praca nad aktualnymi problemami występującymi podczas rzeczywistej produkcji,
zdobywanie nowych doświadczeń oraz pozyskiwanie kontaktów biznesowych,
dzięki którym uczelnia może pełnić rolę koordynatora w kontaktach między różnymi
podmiotami gospodarczymi,
wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom zgłaszanym przez przemysł,
pozyskiwanie materiałów, na zakup których uczelnia nie miałaby wystarczających
środków finansowych.
Firmy produkcyjne z kolei mają okazję:



skorzystania z profesjonalnych laboratoriów badawczych, jeśli nie dysponują
niezbędną aparaturą,
 pozyskania fachowych opinii wykwalifikowanej kadry naukowej,
 pozyskania wartościowego partnera przy aplikowaniu o grant ministerialny,
 wpływać na kierunki rozwoju badań prowadzonych na uczelniach,
 wykształcić swoją kadrę pracowniczą.
Wszelkie inicjatywy oddolne wskazują jednoznacznie, że współpraca instytucji
naukowych z firmami jest niezbędna zarówno z punktu widzenia nauki, jak i przemysłu.
Pozwala na efektywne kształcenie przyszłej kadry oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb
rynkowych. Z drugiej strony dzięki kooperacji możliwe jest edukowanie studentów w sposób
ciekawy i praktyczny, co stanowi wartość dodaną dla ich przyszłych pracodawców.
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1. Współpraca, jak ją rozumieć?
Słowo „współpraca” od pewnego czasu stało się słowem kluczem, aby można skutecznie
ubiegać się o granty badawcze lub dofinansowanie ze środków publicznych (w tym z Unii
Europejskiej). Od strony praktycznej, słowo „współpraca” jest nie kluczem a wytrychem,
otwierającym niedostępne dotąd drzwi do pozyskania funduszy na realizacje własnych zadań przez
jednostki naukowe, firmy czy przedsiębiorstwa. Bez „wspólnych” projektów, czyli bez nawiązania
„współpracy” nie jest praktycznie możliwe pozyskanie dodatkowych środków na rozwój
prowadzonej działalności (naukowej i szeroko pojętej wytwórczej – tu należy wziąć pod uwagę
zarówno produkcję jak i usługi). Niniejszy tekst ma pokazać postrzeganie dwóch stron: nauki i
gospodarki, których zadaniem jest „wspólne” kreowanie innowacji oraz możliwości wsparcia
procesu tworzenia „współpracy” na potrzeby realizacji projektu, którego końcowym efektem jest
innowacyjny produkt.

Nauka

Gospodarka

Nauka

Gospodarka

2.
Rys. 1 Dwa warianty relacji pomiędzy nauką a gospodarką: kurs kolizyjny (lewa strona), kurs rozbieżny
(prawa strona).

W praktyce, możliwe są dwa warianty na linii nauka (N) – gospodarka (G) (Rys. 1) przy
planowaniu (na tym etapie za wcześnie jest mówić o realizacji) projektu (zadania). Kurs kolizyjny,
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kiedy to po zderzeniu dwóch światów, udaje się wypracować wypadkowe rozwiązanie
satysfakcjonujące dla obu stron, którego produktem finalnym jest „współpraca”. Mniej owocny, a
mówiąc wprost bezowocny jest kurs rozbieżny – mission impossible, kiedy postrzeganie problemu
przez N i G są zdecydowanie odmienne, bądź pojawia się brak możliwości realizacji oczekiwanych
działań przez jedną ze stron.
3. Oczekiwania kontra rzeczywistość
Istnieje obiektywna sprzeczność między badaniami naukowymi, a oczekiwaniami
przedsiębiorstw. Szukanie i znajdowanie rozwiązań w wyniku prowadzenia procesu badawczego
jest domeną nauki, a ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa opiera się na analizie potencjalnych
korzyści ekonomicznych. Wprowadzenie innowacji na rynek poprzedza, czasami dość kosztowne,
badanie prawdopodobieństwa zaabsorbowania rozwiązania przez potencjalnych wytwórców. Jest
to zatem niezgodność celów jakimi kieruje się nauka i gospodarka. Powiązanie tych zagadnień
następuje na drodze optymalizacji, a więc poszukiwania takich rozwiązań możliwych do
opracowania przez naukę, które pozwolą osiągnąć zamierzony efekt wzrostu sprzedaży przy
założonych wydatkach.
W praktyce przedsiębiorstwa są gotowe dokonywać zakupów innowacyjnych rozwiązań
oferowanych przez ośrodki naukowo-badawcze w trzech sytuacjach krytycznych;
 gdy oferta konkurencji zagraża życiu produktu na rynku,
 koszt wprowadzenia nowego rozwiązania jest akceptowany przez wdrażającego,
 prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści z tytułu wartości dodanej jest równe lub niższe
od akceptowalnego ryzyka.
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania do praktyki gospodarczej jest związane z ryzykiem.
Jego zakup jest rozpatrywany zgodnie z zasadami analizy i oceny rentowności inwestycji. Zbadanie
i obliczenie konsekwencji podjęcia decyzji o zakupie innowacyjnego rozwiązania ciąży na
gospodarce inwestującej w poszukiwania naukowe. Inwestor będzie obliczał wewnętrzną stopę
zwrotu, czas zwrotu poniesionych nakładów i rentowność przedsięwzięcia. Będzie badał ryzyko
rynkowe oraz zagrożenia jakie pociąga za sobą nieudane lokowanie produktu na rynku.
Przełamanie bariery mentalnej i formalnej podejmujących decyzje o wdrożeniu
nowoczesnego rozwiązania naukowego do praktyki gospodarczej jest tym łatwiejsze, gdy
przedsiębiorstwa funkcjonują w zrównoważonym otoczeniu zewnętrznym. Chodzi o stabilność
prawa i relacji z bankami oraz instytucjami państwowymi regulującymi funkcjonowanie rynku.
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest często związane z korzystaniem z zewnętrznych źródeł
finansowania, z reguły z kredytu zaciągniętego w banku. Banki na ogół bardzo wnikliwie analizują
ryzyko angażowania środków finansowych w przedsięwzięcia innowacyjne. W warunkach stabilnej
sytuacji finansowej ich gotowość podejmowania ryzyka jest większa. Określenie gotowości banku
do wspierania innowacyjnych rozwiązań jest determinowane przez:
 bankową ocenę efektywności ekonomicznej inwestycji w innowacyjne rozwiązania
obarczone podwyższonym ryzykiem,
 badanie gotowości rynku na przyjęcie danego rozwiązania,
 ocenę potencjalnej długości życia produktu na rynku.
Innowacyjne rozwiązania naukowe wciąż nie znajdują potencjalnych inwestorów ze względu na:
 ograniczoną skłonność do ryzyka przedsiębiorców działających w warunkach niestabilnego
sytemu prawa gospodarczego,
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ograniczoną gotowość udostępniania kapitału przez banki, wciąż wysoko oceniających
ryzyko zaangażowania kapitałowego w innowacyjne przedsięwzięcia.
W tej sytuacji przedsiębiorstwa przyjmują często pozycję oczekiwania i zapewniania
rentowności w oparciu o dotychczasową, stale umacnianą pozycję rynkową. Sposobem
przełamania tej bariery są firmy typu venture capital i tzw. „Anioły biznesu”, których wciąż jest
niewiele. Bardzo ważną przyczyną ograniczającą ich rozwój jest brak kapitału lub jego wysoka cena.
4. Instytucje i programy wspierające współpracę
Jak wykazano w poprzednich rozdziałach, tłem do tworzenia współpracy między sektorem
nauki a gospodarki, jest wypracowany kompromis między oczekiwaniami a możliwościami realizacji
określonego celu (lub celów). Jednocześnie, w domyśle pozostaje cel główny, czyli obopólny zysk
(N+G), między innymi poprzez komercjalizację wyników planowanych działań (np. badań nad
nowym wyrobem lub usługą). Dodatkową zachętą do nawiązania współpracy, są pojawiające się
lokalnie lub ogólnokrajowe programy, finansowane m.in. z funduszy unijnych. W tym miejscu,
należy zwrócić uwagę na rodzaje możliwości uzyskania dofinansowania:


Fundusze ogólnopolskie, w których instytucjami pośredniczącymi są m.in. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)4 czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)5
 Fundusze regionalne (wojewódzkie) dostępne poprzez Regionalne Programy Operacyjne6
 Fundusze subregionalne, których „zasięg” ogranicza się do gminy lub kilku gmin.
Decentralizacja w dysponowaniu środkami finansowanymi poprzez Regionalne Programy
Operacyjne (RPO), sprzyja dotarciu do grupy docelowej beneficjentów, określonych m.in. w ramach
krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) i regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS). Czym są
KIS-y i RIS-y? Z definicji, inteligentna specjalizacja (z ang. smart specialization), to „przedsiębiorczy
proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, ze specjalizacji z których może korzystać wybrany
region”7. Ponadto, strategia inteligentnej specjalizacji polega na wskazaniu priorytetów
gospodarczych w obszarze B+R+I (Badania, Rozwój, Innowacje) i wspieraniu inwestycji i projektów
planowanych do realizacji w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i
jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych8. Zdefiniowane inteligentne specjalizacje wspierają
rozwój sektorów takich jak: zdrowe społeczeństwo, innowacyjne technologie i procesy
przemysłowe, biogospodarka rolno-spożywcza i leśno-drzewna, surowce naturalne i gospodarka
odpadami, zrównoważona energetyka (Rys. 2).
Kluczowym aspektem, podczas definiowania Inteligentnych Specjalizacji, jest nawiązanie
współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Definiując „smart specializations” brano pod uwagę
zarówno potencjał naukowo-badawczy polskich jednostek naukowych, jak i polskie uwarunkowania
gospodarcze.
Realizacja celów zawartych w diagnozach KIS, z uwzględnieniem przeprowadzonych analiz
potrzeb dla poszczególnych województw (w Polsce) odbywa się między innymi poprzez Regionalne
Programy Operacyjne (RPO). Za realizację RPO odpowiadają Urzędy Marszałkowskie
poszczególnych województw, na podstawie opracowanych strategii rozwoju danego województwa.
4

http://www.parp.gov.pl/
http://www.ncbir.pl/
6
Np. rpo.lubelskie.pl
7
M. Nowak „Słownik Innowacji – Leksykon haseł” http://www.pi.gov.pl/
8
http://www.smart.gov.pl/
5
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Tak powstają RIS-y na bazie KIS-ów, czyli opracowania globalne przekładane są na bardziej
szczegółowe potrzeby i możliwości lokalne. Co istotne, nie tylko dokumenty, ale sam proces
identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny i ewoluuje9. Czynnikami determinującymi
zmiany, są prowadzone okresowo analizy oraz oceny poziomu i możliwości kreowania innowacji.
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specjalizacje
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5.
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Rys. 2 Sektory inteligentnych specjalizacji

5.1. Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze

Współpraca N+G wymaga pewnej stymulacji i zachęty do działania. W tym celu do życia
powołano, w ramach projektów realizowanych przez NCBiR tzw. Regionalne Agendy Naukowo –
Badawcze (RANB). RANB-y są jednym z kluczowych instrumentów, służących do sprawnej realizacji
założeń inteligentnych specjalizacji10. Skupienie się na działaniach lokalnych i wsparcie oddolnego
procesu identyfikacji dziedzin o największym potencjale dla rozwoju regionu (nisz rozwojowych),
przy zapewnionym udziale szerokiego grona interesariuszy, zwiększa szanse podniesienia ogólnego
poziomu innowacyjności regionu i kraju. Zadaniami RANB są:
 zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia
kraju oraz regionów (krajowe a regionalne inteligentne specjalizacje),
 RANB jest narzędziem interwencji w obszarze B+R mającym zapewnić prowadzenie badań
na rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji,

9

https://www.mr.gov.pl
http://mazowia.eu/aktualnosci/regionalne-agendy-naukowo-badawcze.html

10
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zapewnienie wysokich standardów wyboru projektów, przy zachowaniu wpływu regionów
na zakres tematyczny (merytoryczną treść) konkursu,
wykorzystanie dotychczasowego dorobku/wkładu regionów w identyfikowanie obszarów
inteligentnej specjalizacji i tematów badań7.

5.2. Brokerzy innowacji
W perspektywie finansowej (fundusze UE) na lata 2007 – 2013 decyzją Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego stworzono program „Brokerzy innowacji”. Głównymi celami działań
Brokerów Innowacji było (za stroną nauka.gov.pl)11:
 „identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny
w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje;
 budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem
gospodarczym w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje, służących inicjowaniu
procesów komercjalizacji wyników badań naukowych”.
Natomiast działania Brokerów skupiały się na (za stroną nauka.gov.pl)8:
 „nawiązywaniu kontaktów i organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska
naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników
badań naukowych;
 przygotowywaniu wykazów projektów badawczych posiadających, w ocenie brokera,
wysoki potencjał komercyjny wraz z analizą przesłanek uzasadniających taką ocenę;
 inicjowaniu zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych;
 poszerzaniu kompetencji w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wyników badań
naukowych przez uczestnictwo w szkoleniach dla brokerów innowacji organizowanych
i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

11

http://www.nauka.gov.pl/inicjatywy/brokerzy-innowacji-wybrani-w-poszczegolnychwojewodztwach.html
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Rys. 3 Podmioty zaangażowane we „współpracę” w procesie kreowania innowacji

Program Brokerzy Innowacji, znacząco przyczynił się do zwiększenia możliwości stworzenia
„podkładu” do zainicjowania współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Wbrew powszechnym
opiniom, wskazanie konkretnej osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za kreowanie,
podtrzymywanie i rozwijanie współpracy N+G, było działaniem kluczowym dla osiągnięcia sukcesu.
Wskazana osoba – Broker, stała się niezbędnym łącznikiem, czy wręcz tłumaczem z języka
firmowego (przedsiębiorcy) na język jednostki naukowej i odwrotnie. Rys. 3 ma za zadanie wizualnie
uzmysłowić przenikanie się wzajemnych relacji pomiędzy gospodarką, nauką a instytucjami
wspomagającymi, niezbędnych do tworzenia środowiska sprzyjającego innowacjom.
W ślad za projektem MNiSW, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
w ramach jednego z konkursów (2007-2013) na zainicjowanie współpracy N+G, również powołał
funkcję brokera innowacji. Zgodnie z regulaminem12, „Broker to podmiot wskazany przez
Organizatora Konkursu, pełniący funkcję pośrednika i opiekuna, którego zadaniem jest pomoc
Beneficjentowi w znalezieniu odpowiedniego Wykonawcy projektu badawczego, oraz opieka nad
budową poprawnych i efektywnych relacji podczas trwania projektu badawczego”. W
podstawowych założeniach praca Brokera Innowacji przebiegać miała wg schematu:
Zdefiniowanie i uszczegółowienie zakresu wsparcia współpracy.
Ustalenie sposobu komunikacji.
Ustalenie potencjalnych wykonawców Voucheru.
Uszczegółowienie i wysłanie zapytania ofertowego.
Weryfikacja ofert zwrotnych.
12

Regulamin Konkursu „Vouchery dla przedsiębiorstw” na dofinansowanie przeprowadzenie badań i/lub
doradztwa i/lub konsultacji w jednostce naukowej, wpisujących się w obszary wielkopolskich inteligentnych
specjalizacji. Konkurs realizowany jest w ramach projektu PO KL pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
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Rozmowy z przedstawicielami jednostek naukowych w celu doprecyzowania warunków
umowy.
Podpisanie umowy na realizację Voucheru.
Prowadzenie badań.
Monitoring przebiegu i harmonogramu prac badawczych.
Zakończenie projektu i sporządzenie wniosku o płatność końcową.
Uwzględniając doświadczenia własne autorów niniejszego opracowania, m.in. w trakcie
realizacji projektu konkursowego12, podkreślić należy jak ważna jest rola Brokera Innowacji w
procesie nawiązywania relacji pomiędzy firmą a jednostkami naukowymi. Broker staje się nie tylko
„tłumaczem języka naukowo-firmowego”, a wręcz trzecim partnerem związku N+G. W praktyce,
zakres wykonanej „usługi brokerskiej” czyli pracy, zdecydowanie wychodzi poza podstawowy
schemat działań i obowiązków. Związane jest to m.in. ze specyfiką pracy sektora nauki i gospodarki
oraz stworzenia odpowiedniego środowiska do wspólnego dialogu N+G. Zdefiniowany przez
beneficjenta problem badawczy (tu na przykładzie „Voucheru dla przedsiębiorstw”), który ma
skutkować opracowaniem i wdrożeniem innowacji, MUSI być rozwiązany w określonym czasie, przy
uwzględnieniu określonego budżetu, przy udziale i kooperacji określonych osób ze strony
przedsiębiorcy i jednostki naukowej.
Zrealizowane projekty, wspomagane przez instytucję (osobę) Brokera Innowacji są
przykładami na poparcie tezy „yes, we can” – współpraca nauka – gospodarka jest możliwa, czego
skutkiem jest wdrożenie innowacji produktowej lub usługowej. Nowy wyrób i usługa stanowi
wartość dodaną dla firmy, generując z założenia zysk. Zysk firmy przenosi się na zysk pracowników,
a poprzez uwarunkowania prawne, Państwa. Zyskiem dla jednostki naukowej jest zarówno
komercjalizacja przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, a także potencjalna możliwość
(należy uzyskać zgodę przedsiębiorcy i zweryfikować warunki otrzymanej dotacji) upowszechnienia
nowo zdobytej wiedzy, m.in. poprzez publikacje naukowe.
W projektach, wspomaganych przez Brokerów Innowacji, uwypukla się chęć i potencjał
sektora gospodarki do tworzenia innowacji. Obrazuje to zjawisko konieczność poniesienia wkładu
własnego przez beneficjenta (firmę). Poniesienie dodatkowych kosztów, najczęściej finansowych,
jest dowodem, że firma chce się rozwijać i stawia na innowacje. Z drugiej strony, konieczność
wygospodarowania środków własnych przez firmę, zwiększa jej oczekiwania co do zakresu usług
świadczonych przez jednostki naukowe. Coraz częściej, oprócz opracowania ogólnej koncepcji
innowacyjnego produktu, firma-zleceniodawca wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań,
zgodnych z ogólnoświatowymi lub branżowymi normami i standardami. Podsumowując, coraz
częściej innowacyjne pomysły nie mają pozostać jedynie w sferze prototypu, ale być produktem
zgodnym z normami, gotowym do produkcji lub wdrożenia.
6.1. Jednostki naukowe

Sprostanie wymaganiom firmy-zleceniodawcy, w szczególności beneficjenta dotacji
z funduszy unijnych, wymusza również rozwój jednostek naukowych. Powstają nowe laboratoria
akredytowane, przeprowadzające badania zgodnie z określonymi normami i standardami. Wiąże
się to z dodatkowymi kosztami związanymi zarówno z procesem certyfikacji (akredytacji), legalizacji
sprzętu, przeprowadzanych audytów etc. Z jednej strony są to wymagania wzmacniające potencjał
świadczenia usług zewnętrznych przez jednostki naukowe, z drugiej znacząco obciąża budżet
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jednostki centralnej np. Instytutu lub Uniwersytetu. Otwarta do dalszej dyskusji zostaje kwestia
formalno-prawna przy przyjmowaniu zleceń zewnętrznych oraz aplikacji do grantów badawczorozwojowych B+R przez jednostki naukowe. Tu niestety brakuje jednolitych standardów i każda
instytucja naukowo-badawcza ma w tym względzie odrębne przepisy i akty wykonawcze. Uwaga
praktyczna: przy procesie poszukiwania partnera naukowego warto udać się do powstałych przy
większości uczelni sekcji bądź centrów transferu technologii. Z założenia, mają wspomóc jednostkę
macierzystą przy ubieganiu się o granty oraz wskazać potencjalnemu klientowi (firmie) konkretną
osobę lub zespół, który podejmie się współpracy nad rozwiązaniem określonego problemu
badawczego. Do sprawnej realizacji założonego celu – wyzwania badawczego, niezbędne jest
współpraca na linii (Rys. 4) firma – broker innowacji – centrum innowacji i transferu technologii –
podstawowa jednostka danej uczelni (instytutu lub ośrodka badawczego).

Firma

Centrum innowacji i
transferu technologii

Broker Innowacji

7.

Podstawowa
jednostka badawcza
danej instytucji,
bezpośrednio
realizująca projekt

Rys. 4 Linia współpracy w trakcie realizacji działań B+R

W wariancie „yes, we can” wszystkie ogniwa współpracują ze sobą poprzez tzw. grupy
robocze oraz delegowane, przez każdą ze stron, osoby. Podział obowiązków w trakcie realizacji
projektu jest klarowany i nie ma dublowania kompetencji i zadań – w przeciwnym razie realizacja
projektu możne stać się „mission impossible”.
8. Innowacyjność i innowacje
Pojęcie innowacyjności stało się kluczem do opracowania założeń inteligentnych
specjalizacji (KIS, RIS). Według OECD, innowacyjność to zmiana produktu lub procesu
produkcyjnego, nowa z punktu widzenia wprowadzającego ją przedsiębiorstwa lub nieznana w
danym kraju czy regionie. Inne definicje to13:

13

P. Dukaczewska „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej” – materiały szkoleniowe (2010);
opracowanie na potrzeby projektu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013.
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Wprowadzenie nowości, czyli zmian jakościowych w skali świata, rynku, przedsiębiorstwa;
Nowe zastosowanie wiedzy do procesu produkcji/inicjujące zastosowanie wynalazków
(J. Scherer);
 Zmiana sposobu pozyskiwania zasobów. Celowość, systematyka działań.
Innowacja = przedsiębiorczość (P. Drucker).
Rozważając pojęcie innowacyjności, należy wyróżnić:
 procesową = opracowanie lub wdrożenie nowej lub znacząco ulepszonej technologii,
 produktową = opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego produktu lub usługi,
 organizacyjną = zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych,
 marketingową = zastosowanie nowych technik marketingowych.
Obecnie, zdecydowana większość funduszy unijnych skierowana jest na kreowanie
innowacyjnych rozwiązań. Sprzyjać temu ma współpraca nauki i gospodarki, wspomagana
instytucjami zewnętrznymi (otoczenia biznesu, przykłady patrz Rys. 3 i Rys. 4). Rozwiązania
innowacyjne najlepiej widoczne są poprzez nowe wyroby. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że
produkty innowacyjne to nie tylko przedmioty powszechnego użytku np. smartfon czy aplikacja
komputerowa. Znaczna większość rozwiązań innowacyjnych (produktów, usług) nie jest widoczna
przez konsumenta. Wielokrotnie, rozwiązania przełomowe, często bardzo proste w swoim
działaniu, nie znalazłyby poklasku wśród odbiorcy indywidualnego, a jednak są cenione przez tzw.
ludzi z branży.
Proces tworzenia innowacji wymaga szeroko pojętej współpracy. Sprzyjającymi warunkami
są dedykowane krajowe, unijne, międzynarodowe programy wsparcia. Bardzo ważną rolę
odgrywają również jednostki wsparcia – instytucje, agencje rządowe etc. i realizowane przez nie
programy takie jak powołanie Brokerów Innowacji czy Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.
9. Wnioski końcowe
„Yes, we can” – możliwe jest stworzenie linii współpracy pomiędzy sektorem nauki
a gospodarki. Warunkami sprzyjającymi są programy zachęt – dotacji z funduszy poza firmowych
i poza naukowych oraz instytucje wsparcia takie jak brokerzy innowacji czy Regionalne Agendy
Naukowo-Badawcze. Owocna współpraca w bliskiej perspektywie skutkuje opracowaniem
i wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania. W dalszej perspektywie, innowacyjne rozwiązanie
generuje zyski bezpośrednio dla beneficjenta projektu (najczęściej firmy), a następnie poprzez
uwarunkowania prawne dla Państwa.
Najważniejszym punktem, w skutecznym kreowaniu linii współpracy N+G są jednak ludzie,
którzy tworzą grupę roboczą w trakcie realizacji projektu. De facto od nich zależy czy nawet najlepiej
oceniony projekt nie zmieni się w „mission impossible”.
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STRESZCZENIE
Rozwój przedsiębiorstw i postęp cywilizacyjny w warunkach gospodarki opartej na
wiedzy wymaga zacieśnienia współpracy między sferami nauki, edukacji i biznesu.
Innowacyjność i konkurencyjność współczesnej gospodarki coraz bardziej zależą od
umiejętności budowania relacji partnerskich między uczelniami a przedsiębiorstwami.
Nawiązanie współpracy przedstawicieli biznesu ze środowiskiem naukowym jest więc
szansą dla jeszcze wielu zapóźnionych technologicznie i organizacyjnie polskich
przedsiębiorstw. W ostatnich latach pojawiło się wiele możliwości nawiązania współpracy
w postaci różnych programów. Mimo, że one same realizowane są z powodzeniem, czego
potwierdzeniem są wskaźniki ewaluacyjne, to skala długofalowej współpracy firm
z uczelniami nadal jest na dość niskim poziomie. Z opinii przedsiębiorców wynika, że
zasadnicze bariery ograniczające współpracę leżą po stronie uczelni i obowiązujących
w nich zasad współpracy. Jednym z najważniejszych obszarów, który wymaga zmian, jest
uproszczenie biurokracji i formalności jakie muszą zostać dopełnione przy podejmowaniu
i prowadzeniu współpracy. Ponadto konieczne staje się przygotowanie rzeczowej
i szczegółowej współpracy i wsparcia dla przedsiębiorstw działających na rynku. Bardzo
ważnym zadaniem, które uczelnie i instytuty badawcze muszą realizować, jest opracowanie
skutecznego sposobu komunikowania się z przedsiębiorstwami i promowania
wypracowanych rozwiązań.
ABSTRACT
Development and progress of civilization in terms of the knowledge economy
requires closer cooperation between the spheres of science, education and business.
Innovation and competitiveness of modern economies increasingly depend on the ability to
build partnerships between universities and businesses. The cooperation of business
representatives from the scientific community is thus an opportunity for many more
backward technologically and organizationally Polish companies. In recent years there have
been many opportunities for cooperationin the form of different programs. Although they
themselves are carried out successfully, as evidenced by indicators of evaluation, the scale
of long-term cooperation of companies with universities is still at a fairly low level. The
opinion of entrepreneurs suggests that the major barriers to cooperation lie with the
universities and their binding principles of cooperation. One of the most important areas
that require changes to simplify bureaucracy and formalities that must be fulfilled when
making and conducting cooperation. Moreover, it becomes necessary to prepare a factual
and detailed cooperation and support for companies operating in the market. A very
important task that universities and research institutes have to realize, is to develop an
effective way to communicate with companies and promoting developed solutions.
Słowa kluczowe: współpraca, sektor przedsiębiorców, sfera biznesu, jednostka naukowa
Key words: cooperation, business sector, uviversity cooperation
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1. WSTĘP
Nieodłącznym warunkiem rozwoju gospodarczego kraju jest jego rozwój naukowy.
Polska gospodarka ciągle jeszcze nie jest w pełni innowacyjna. Faktem jest, że współpraca
sektora przedsiębiorców i sfery nauki jest czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy.
Z pewnością powinna być ona przedmiotem zainteresowań zarówno ze strony podmiotów
gospodarczych jak również jednostek naukowych czy wreszcie lokalnych władz, których
zadaniem jest między innymi stwarzanie korzystnych warunków rozwoju i współpracy
w regionie. Tworząc trwałe relacje pomiędzy sferą nauki i gospodarki zasadnym jest wzięcie
pod uwagę wzorców jakie wykształciły się przez lata w Europie, z regionów bardziej
doświadczonych. Tworzenie takich powiązań powinno stać się jednym z priorytetów
w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego. Rozważając możliwości współpracy
szczególnie ważnym obszarem z punktu widzenia możliwości dynamizowania rozwoju
gospodarczego regionów, jest sprzyjanie procesowi tworzenia innowacyjnego środowiska
przedsiębiorczości. Bazą do niego powinno być powstawanie skupisk wzajemnie
powiązanych przedsiębiorstw i jednostek okołobiznesowych z mocnym wsparciem
ośrodków naukowo – badawczych. Szczególnie ważną kwestią jest przepływ informacji
oraz transfer rozwiązań technicznych, technologicznych pomiędzy jednostkami
partnerskimi,
a w konsekwencji podnoszenia ich innowacyjności i konkurencyjności. Jednym z istotnych
celów nowoczesnych gospodarek regionalnych powinno być wspomaganie tworzenia
kontaktów i zacieśniania współpracy na styku sfery nauki i przedsiębiorstw.

2. ZNACZENIE WPSPÓŁPRACY SEKTORA BIZNESU ZE ŚRODOWISKIEM
NAUKOWYM
W Polsce jeszcze notuje się niski udział sfery biznesu w finansowaniu prac badawczorozwojowych. Podstawowym miernikiem poziomu finansowania działalności naukowobadawczej jest udział wydatków na naukę w PKB. Maleje on systematycznie, co stawia
nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów OECD. Porównując, średnia wartość
tego wskaźnika dla wszystkich krajów OECD jest powyżej 2% i systematycznie rośnie.
W krajowych nakładach inwestycyjnych również notuje się niski udział wydatków na
działalność badawczo-rozwojową. Wymiernym efektem działalności naukowej, badawczorozwojowej, jest liczba zgłaszanych wynalazków, wzorów użytkowych oraz udzielonych
praw ochronnych w tym patentów. W naszym kraju wskaźniki te są na dość niskim
poziomie. Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nowe koncepcje i metody zarządzania,
które zdynamizują rozwój współpracy uczelnia-biznes (Transfer technologii…2008).
Warunkiem efektywności systemu innowacyjnego jest stworzenie sprawnych powiązań
przedsiębiorstw ze sferą naukowo-badawczą, co przekłada się na innowacyjność i
konkurencyjność przedsiębiorstw. Niektóre z tych powiązań mają charakter bezpośredni,
gdy badania naukowe prowadzą do odkryć aplikacyjnych, inżynieryjnych technik
badawczych czy instrumentów. Istnieją także powiązania pośrednie – kiedy wykształceni
absolwenci czy opublikowana wiedza naukowa przyczyniają się do usprawnienia
działalności przedsiębiorstw. Podstawowe obszary współpracy nauki z biznesem obejmują:
wspólne promotorstwo prac magisterskich i doktorskich, wykłady przedstawicieli biznesu
na uczelniach, finansowanie pracowników uczelni przez biznes, przechodzenie
pracowników uczelni do biznesu, wspólne projekty uczelni z biznesem, w tym zlecanie
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badań naukowych uczelniom, zakładanie przedsiębiorstw przez pracowników uczelni,
wspólne publikacje nauki i biznesu, kontynuację edukacji oferowaną przez uczelnie dla
przedstawicieli biznesu, praktyki pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (Bryła
2014, Górak 2007). Współpraca uczelni z biznesem może znacząco wpłynąć na poziom
atrakcyjności absolwentów na rynku pracy. Najczęściej wskazywaną przez pracodawców
umiejętnością deficytową jest umiejętność łączenia teorii z praktyką. Znaczna skala deficytu
występuje również w przypadku umiejętności organizacji pracy, obsługi klienta i kontaktu z
nim, rozwiązywania problemów czy wreszcie znajomości języków obcych (Bryła 2014). Są
to głównie umiejętności zaliczane do kategorii umiejętności miękkich czy ponad
zawodowych, których jak wynika z analiz, większość polskich uczelni wyższych nie rozwija
w wystarczającym stopniu. Trzeba się zastanowić, że mimo powszechności nauczania
języków obcych na uczelniach wyższych w ramach lektoratów, pracodawcy nadal
dostrzegają istotne braki w poziomie znajomości tych języków wśród absolwentów.
Pracodawcy zatrudniający absolwentów szkół wyższych oczekują, że znajomość ta będzie
na wysokim poziomie, szczególnie jeśli chodzi o zakres związany z wykonywanym
zawodem. Największe wymagania w tym zakresie wykazują przedsiębiorstwa prowadzące
swoją działalność na skalę międzynarodową, które mają do czynienia z wieloma
kontrahentami i partnerami zagranicznymi. Dobrym rozwiązaniem tego problemu może się
okazać rozszerzenie oferty studiów w językach obcych. Wymaga jednak to od uczelni nie
tylko dodatkowych nakładów finansowych ale również posiadania odpowiednich
kompetencji przez nauczycieli akademickich (Arendt 2010).

3. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ – BARIERY HAMUJĄCE
PROCES TRANSFERU WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO
PRZEDSIĘBIORSTW
Uczelnie wyższe zostały zmuszone do intensywniejszego niż dotychczas poszukiwania
przedsiębiorców chętnych do nawiązania współpracy.
W Polsce wyróżnia się następujące procedury komercjalizacji badań(rys.1.):
 sprzedaż praw własności – twórca sprzedaje prawa do wyników dotychczasowych
badań oraz zrzeka się̨ kontroli nad przyszłym wykorzystywaniem efektów
dotychczasowej pracy naukowej. W zamian za to otrzymuje jednorazową korzyść
finansową;
 licencjonowanie – w tym przypadku twórca zatrzymuje pełne prawo własności do
efektów swoich prac badawczych, udziela jedynie prawa do korzystania z nich;
 utworzenie firmy odpryskowej (spin-off lub spin-out) – utworzony zostaje jedynie
nowy podmiot, którego celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych.
Zarówno spółka spin-off jak i spin-out cechują się maksymalizacją korzyści
finansowych oraz pełną kontrolą nad procesem komercjalizacji. Są to
najatrakcyjniejsze formy komercjalizacji.
 Alians strategiczny lub samodzielne wdrożenie wyników badań. To, co wydaje się
nie być skomplikowane, w praktyce przysparza jednak naukowcom wielu
problemów. Dzieje się tak m.in. dlatego, że proces podejmowania współpracy
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pomiędzy jednostkami naukowymi i przedstawicielami biznesu jest w polskich
uczelniach stosunkowo młody.

Kompleksową typologię barier w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
zaproponowali m.in. K.B.Matusiak i J.Guliński, którzy wyróżnili ograniczenia strukturalne,
systemowe, świadomościowo-kulturowe i kompetencyjne. Bariery strukturalne to różnice
wynikające ze specyfiki sektorów gospodarki, nauki, badań i rozwoju, w powiązaniu
z niewłaściwymi alokacjami funduszy unijnych czy też niską dynamiką rozwoju regionów.
Do barier systemowych zaliczyć można przerosty regulacji w wielu strefach i nadmierną
liczbę aktów prawnych, co raczej jest hamulcem niż siłą napędową procesu transferu
wiedzy. Bariery świadomościowo-kulturowe to stereotypowe postrzeganie ról naukowca
i przedsiębiorcy, brak wzajemnego zaufania i ogólny, niski poziom kultury innowacyjnej.
Ostatnią grupę barier tworzą czynniki związane z niskimi kompetencjami administracji
publicznej, władz i administracji uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz kadr i zarządów
instytucji wsparcia w zakresie m.in. pomocy publicznej, zagadnień własności intelektualnej,
usług proinnowacyjnych oraz nowych strumieni wsparcia finansowego (Sokół 2010,
Gajewska, Kurowska-Pysz, 2012).

Rys. 1. Przykład obszarów współpracy dla wdrożenia badań na rynku
(Źródło: Trzmielak D., Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań, Marketing
instytucji naukowych i badawczych)

70

Tabela 1. Bariery w relacjach nauka-biznes (Gajewska, Kurowska-Pysz, 2012)

Bariery po stronie uczelni wyższych

Bariery po stronie firm

 koncentracja na dydaktyce i
badaniach
podstawowych,
mniejsze zaangażowanie w prace
aplikacyjne, jako wynik m.in.
obowiązującego
sposobu
oceniania
osiągnięć
kadry
naukowej,
 brak opracowanej pod kątem
marketingowym oferty usług B+R,
 brak zainteresowania ze strony
kadry naukowej poświęcaniem
czasu na nawiązywanie kontaktów
z
przedsiębiorstwami
oraz
prowadzeniem
negocjacji
dotyczących
możliwości
świadczenia usług B+R,
 niska konkurencyjność cenowa
oferty usług B+R,
 niedobór
akredytowanych
laboratoriów na potrzeby usług
B+R,
 brak określonych przez uczelnię
bodźców motywujących kadrę
naukową do angażowania się w
transfer wiedzy do firm, biurokracja
i wysoka formalizacja procedur
przedłużająca czas realizacji usług
B+R,
 brak zainteresowania ze strony
kadry
naukowej
realizacją
projektów B+R dla firm (niska
opłacalność takich usług za
pośrednictwem uczelni),
 ograniczenia
wewnętrzne
w
zakresie
zezwalania
kadrze
naukowej podejmowania pracy
zarobkowej
poza
uczelnią
macierzystą,
 niski poziom wiedzy naukowców o
realiach procesów gospodarczych,
 niedobór wiedzy o działalności
inkubatorów
przedsiębiorczości,
spółek typu spin-off / spin-out oraz
centrów innowacji i transferu
technologii
jako
naturalnego
łącznika we współpracy z firmami.
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brak kapitału na rozwój
działalności B+R,
brak kompetencji kadr do
przyswajania wiedzy uzyskanej
dzięki współpracy ze
środowiskiem akademickim i do
jej wykorzystania dla wzmocnienia
potencjału innowacyjnego firmy,
stereotypowe postrzeganie
współpracy z uczelnią jako
kosztownej i mało przydatnej,
skupienie się na sprawach
bieżących, brak zdefiniowanych
celów oraz strategii ich
osiągnięcia, w tym w zakresie
poprawy innowacyjności firmy,
niski poziom wiedzy o ofercie
usług B+R uczelni oraz realnych
możliwościach ich wykorzystania
na potrzeby przedsiębiorstwa,
wysoka dostępność funduszy Unii
Europejskiej na badania i rozwój,
ograniczająca skalę zleceń
komercyjnych dla uczelni,
bariery prawne związane z
wykorzystaniem własności
intelektualnej powstałej na styku
uczelnia – przedsiębiorca
(szczególnie w projektach
unijnych),
słabe skorelowanie potrzeb firm w
zakresie badań i rozwoju z ofertą
transferu wiedzy ze strony uczelni
wyższych, niechęć wobec zmian,
jakie niosą ze sobą innowacje,
obawa przed trudnościami,
niechęć do angażowania się w
czasochłonne badania,
preferowanie nabywania
gotowych rozwiązań, bez
ponoszenia nadmiernego ryzyka.

Wiele czynników utrudniających współpracę uczelni wyższych i przedsiębiorstw jest
od nich niezależnych ponieważ ich pokonanie wymaga zmian strukturalnych
i systemowych. Jednocześnie istnieje wiele barier, których źródłem są podstawy i działania
uczelni oraz firm, w tym obszarze istnieje możliwość uzyskania najszybszej poprawy.
Od lat próbuje się podejmować liczne działania, których celem jest niwelowanie
barier tej współpracy i pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów przy
wykorzystaniu potencjału pracowników naukowych. Wśród programów wsparcia warto jest
wspomnieć o programie Bon na Innowacje, Duży Bon czy wszelkiego rodzaju staże
naukowe realizowane w przedsiębiorstwach. Zamierzeniem każdego z nich jest
zainicjowanie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi a przedsiębiorcami. Niestety
mimo dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców i ośrodków naukowych
wspomnianymi programami, często nie jest osiągany cel współpracy długofalowej. Nadal w
literaturze akcentowanych jest wiele ograniczeń przyczyniających się do niewielkiej skali
współpracy między sferą biznesu i nauki (Cyran 2015).
4. KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY SFERY BIZNEZU Z UCZELNIAMI
WYŻSZYMI
Korzyści wynikające ze współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym są
wielorakie i dotyczą takich kategorii beneficjentów jak instytucje akademickie, studenci,
absolwenci
i przedsiębiorstwa. Jak wcześniej wspomniano wyróżnia się kilka form prowadzenia
współpracy uczelni i przedsiębiorstw.
Prowadzenie zajęć przy współudziale firm to jedna z form włączania praktyków
w proces kształcenia. Jednak przedsiębiorcy mają dość ambiwalentne co do tego odczucia.
Z jednej strony uważają, że podobne inicjatywy przekładają się na lepsze przygotowanie
absolwentów co mogą zauważyć podczas procesu rekrutacyjnego, z drugiej zaś,
pracodawcy nie do końca uważają by na tym miała polegać ich rola. Zdaniem
przedsiębiorców, kształceniem powinny się zajmować przede wszystkim uczelnie.
Inną formą współpracy jest dziedzina rozwoju wzajemnych relacji na płaszczyźnie
praktyk oraz działalności rad biznesu na uczelniach. Praktyki studenckie są
najpowszechniejszym obszarem styku uczelni i biznesu. Większość wydziałów na
uczelniach wprowadziło obowiązek odbywania praktyk zawodowych. Niemal wszystkie
firmy przyjmują na praktyki, ale nie zawsze odbywa się to w ramach wcześniejszego
porozumienia ze szkołą wyższą. Dla wielu firm, kilkutygodniowe praktyki, jakie wymagają
uczelnie
są
zbyt
krótkie
i nie wystarczające do odpowiedniego przygotowania zawodowego absolwentów.
Jedną z form współpracy, na której zależy uczelniom jest pisanie prac dyplomowych
na tematy interesujące pracodawców lub bezpośrednio związane z ich działalnością.
Jednak według przedsiębiorców nie jest to do końca takie proste i korzystne z racji czasu
wymaganego do wdrożenia takich prac w życie.
W obszarze badań najczęściej wymienia się sześć głównych kategorii współpracy
uczelni wyższych z przedsiębiorstwami:
 Sponsorowanie badań;
 Wspólne badania;
 Tworzenie konsorcjów;
 Udzielanie licencji;
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 Tworzenie przedsiębiorstw typu start-up;
 Wymiana danych.
Warto zauważyć, że tylko trzy pierwsze zakładają współpracę na poziomie realizowanych
badań, pozostałe zakładają dzielenie się gotowymi, wypracowanymi w toku badań
rozwiązaniami. Jak zwracają przy tym uwagę przedstawiciele największych koncernów
międzynarodowych współpracę w zakresie badań warto podejmować nawet wówczas,
kiedy każdy z partnerów posiada wiedzę i środki umożliwiające samodzielną realizację
projektu, bowiem pozwala ona poprawić jakość badań, zwiększyć ich zakres, a także
obniżyć koszty. Za takim rozwiązaniem przemawia również rosnące zapotrzebowanie na
badania
o charakterze interdyscyplinarnym. Naturalnym obszarem współpracy są badania
stosowane, których wyniki mogą być potencjalnie interesujące dla przemysłu – jest to
obszar wspólny w łańcuchach tworzenia wartości dla przyszłego klienta, nabywcy
produktów. Poniższy schemat przedstawia drogę do podjęcia współpracy pomiędzy
uczelniami a sferą biznesu.

Rys. 2. Etapy inicjowania współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem dla
strategii ciągnienia technologii i/lub produktu
(Źródło: Trzmielak D., Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań, Marketing
instytucji naukowych i badawczych)

5. PODSUMOWANIE
Trzeba zauważyć, że zasadnicze bariery współpracy między biznesem a sferą nauki
leżą po stronie uczelni i obowiązujących w nich zasadach działania. Jednym
z najważniejszych obszarów wymagających zmian jest sfera formalności, jakie muszą
dopełnić przedsiębiorcy aby podjąć współpracę, a także biurokracji z tym związanej.
Koniecznością wydaje się powołanie komórek działających przy uczelniach, które przejmą
na siebie ciężar obowiązków związanych z nawiązywaniem współpracy i załatwianiem
niezbędnych formalności. Ważnym zadaniem jest również opracowanie przez pracowników
naukowych oferty współpracy i wsparcia przedsiębiorców z określonych branż. Oferta taka
musi zawierać szczegółowy opis oferowanych usług jak również potwierdzenie kompetencji
i doświadczenia pracowników, co pozwoli ograniczyć wątpliwości dotyczące ryzyka działań
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rekomendowanych przez pracowników naukowych. Uczelnie i instytuty naukowe powinny
w skuteczny sposób promować usługi adresowane do podmiotów rynkowych, wskazując
na otwartość, zainteresowanie i chęć współpracy z biznesem. Zabieganie o
przedsiębiorców jako partnerów współpracy należy traktować tak samo poważnie jak
pozyskanie kandydatów na studia, co w większości uczelnie realizują prawidłowo.
Wskazywane działania stają się szczególnie ważne w świetle opisanych barier lub
niewystarczającej informacji w zakresie możliwości analizowanej współpracy. Działania te
mają również znaczenie w kontekście możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw jakie mogą
one otrzymać w wyniku wejścia we współpracę z uczelniami. Finansowanie współpracy z
jednostkami naukowymi w ramach programów pomocowych pozwala znieść kolejną z
istotnych barier – wysokie koszty współpracy.
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STRESZCZENIE
Zmiany społeczno – gospodarcze jakie zachodzą w Polsce dotyczą również zmian jakie
zachodzą w uczelniach wyższych. Współczesne uniwersytety są nazywane często
uniwersytetami III generacji oraz przedsiębiorstwami. Zmiany demograficzne, migracje
młodych Polaków, konkurencyjność, umiędzynarodowienie, współpraca z obszarem
biznesu to nowe wyzwania przed jakimi stoją uczelnie w Polsce. Czy są one gotowe by
podjąć te wyzwania i stać się miejscem, gdzie młode osoby poznają wiedzę teoretyczną,
ale także miejscem rozwoju ich praktycznych umiejętności? Czy badania prowadzone przez
naukowców są tylko zamknięte w ścianach laboratoriów? Jakie są korzyści ze współpracy?
Zdaniem T. Wawaka: „Rynek i uniwersytet od czasów Sokratesa są ze sobą powiązane.
Nie można ich oderwać od siebie, ponieważ ich rozwój naznaczony jest piętnem
współdziałania. Rozwój nauki tworzy nowe technologie i produkty oraz kreuje nowe formy i
zasady wymiany, opierając się na wyzwaniach płynących z rynku, wyrażającego potrzeby
ludzi - konsumentów i producentów, profesorów i kupców, studentów i czeladników. Nie
można mówić o rozwoju nauki szkolnictwa wyższego bez silnego związku z rynkiem.
Badania naukowe i kształcenie w gospodarce rynkowej muszą służyć celom komercyjnym,
a rynek powinien wspomagać uniwersytet na zasadzie wzajemności” (Wawak).
ABSTRACT
Today the emphasis is on cooperation of science and business. University is a place of
business development, where researchers, students and entrepreneurs can take joint
initiatives. The necessity of this cooperation, says a lot of legal acts and provisions of the
strategies at the national and internal regulations of universities. Despite these incentives
and good practices in Poland this partnership is only just beginning. It is noteworthy that
could benefit from this cooperation for both sides. Article aims to identify the main benefits
provided cooperation of both worlds (science and business)
Słowa kluczowe: uczelnie wyższe, partnerstwo, innowacje, współpraca
Keywords: universities, partnership, innovation, cooperation
1. WSTĘP
Potrzeba wzmocnienia relacji uczelni z przedsiębiorstwami wiąże się z realizacją
Procesu Bolońskiego, będącego następstwem Deklaracji Bolońskiej oraz licznych
dokumentów wydawanych przez instytucje Komisji Europejskiej UE oraz Szkolnictwa
Wyższego w Polsce. Wskazują one na potrzebę wzmocnienia współpracy środowisk
naukowych i biznesu. W Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2009 roku
zagadnienia i wyzwania współpracy zostały ujęte w postaci sześciu tematów:
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nowe programy nauczania sprzyjające zwiększeniu szans na rynku pracy,
rozwijanie przedsiębiorczości,
transfer wiedzy: praktyczne wykorzystanie wiedzy,
mobilność ponad granicami oraz pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim,
otwarcie uczelni na działania w zakresie kształcenia przez całe życie,
lepsze zarządzanie uczelniami (Komisja Europejska 2009).
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku wśród celów nauki
wskazuje się ściślejszą współpracę nauki ze sferą biznesu poprzez stymulowanie
innowacyjności. Niestety jak wskazują badania prowadzone przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, ciągle przedsiębiorstwa mają słabą wiedze na temat możliwości
współpracy ze środowiskiem naukowym14. Jako główne bariery zostały podane następujące
przyczyny:
 niedostateczne uregulowania prawne dotyczące instrumentów wsparcia działalności
innowacyjnej, a szczególności brak zachęt podatkowych;
 niedostatecznie rozwinięta struktura komercjalizacji wyników prac sfery B+R, w tym
brak wsparcia ze strony Instytucji Otoczenia Biznesu;
 brak informacji na temat możliwości współpracy (zarówno ze strony jednostek
badawczo- rozwojowych, jak i przedsiębiorców), warto zaznaczyć, że aż 56% badanych
firm podawało, że nie widzi potrzeby współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 brak zainteresowania firm sponsorowaniem projektów badawczych, które chcieliby
i mogliby realizować naukowcy, wynikające m.in. z dużej ilości badań o charakterze
teoretycznym, które są obecnie prowadzone;
 niezadawalające dla firm efekty ze wcześniejszej współpracy, polegającej na
niedostatecznej aplikacyjności proponowanych przez ośrodki naukowe rozwiązań
(innowacji) (Raport 2013: 21).
Tabela 1. Analiza SWOT dla sektora nauki - publicznego sektora B+R
Mocne strony
Słabe strony
 Nowa
infrastruktura
B+R
 Niski poziom nakładów na sferę B+R;
sfinansowana ze środków UE ;
 Niski udział finansowania nakładów
 Rosnąca liczba zasobów ludzkich dla
na B+R przez prywatne podmioty;
nauki i techniki w tym:
 Mały udział polskich jednostek w
-wysoki stopień skolaryzacji,
międzynarodowych
projektach
-wysoki udział osób z tytułem doktora w
badawczych;
kadrach B+R,
 Mała liczba publikacji i cytowań.
-rosnący
udział
finansowania
konkursowego w zakresie wsparcia
działalności B+R.
Szanse
Zagrożenia
 Wzrost współpracy z partnerami
 Dalsze utrzymywanie się niskiego
zagranicznymi w tym możliwości
poziomu prywatnych nakładów na
udziału
w
międzynarodowych
B+R oraz niekorzystnej struktury tych
programach badawczych;
wydatków;
Dane: Przedsiębiorstwa bardzo rzadko podejmują się prowadzenia prac B+R, o czym świadczy
wartość wskaźnika BERD, która mimo wzrostu do 0,23%PKB, w 2011 roku, nadal utrzymuje się na
niskim poziomie. Według Danych GUS nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
przeznaczone są przeważnie na zakup maszyn i urządzeń, natomiast jedynie 13/3% nakładów
przeznaczonych jest na prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych i 13.6%
w sektorze usług. Niska aktywność przedsiębiorstw w działalności badawczo-rozwojowej wynika po
części ze słabej współpracy z sektorem nauki.
14
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Wzrost i poprawa kompetencji
zasobów
ludzkich
w
wyniku
jakościowego rozwoju edukacji na
poziomie wyższym;
Poprawa współpracy przedsiębiorstw
z sektorem nauki.




Odpływ
migracyjny
wykwalifikowanych
kadr
spowodowany
stałym
niedofinansowaniem sektora B+R
oraz lepszymi perspektywami rozwoju
kariery zawodowej poza Polską;
Rosnąca
konkurencja
międzynarodowa w pozyskiwaniu
środków z Programu Ramowych UE;
Brak sformalizowanej współpracy
sektora
nauki
z
sektorem
przedsiębiorstw.

Źródło: Raport 2013, Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, red. K. Bromski, Warszawa
2013 PARP, s.22.

Zdaniem A. Zimnego jednoznacznie można stwierdzić, że fundamentalną
przeszkodą dla współpracy między światem nauki i biznesu jest niewystarczający przepływ
informacji pomiędzy tymi środowiskami (Zimny 2012: 169). Brak przepływu informacji,
spotkań i możliwości wspólnych działań to główna przyczyna iż w Polsce system
współpracy nie jest jeszcze tak promowany i znany przez różne podmioty gospodarcze i
naukowe.

2. WSPÓŁCZESNY UNIWERSYTET - INNOWACYJNY UNIWERSYTET - PRZEDSIĘBIORCZY
UNIWERSYTET

Uniwersytet przedsiębiorczy15 ściśle zwiany jest z innowacjami. Innowacje jako
główny czynnik determinujący konkurencyjność dotyczy to także obszarów działalności
szkolnictwa wyższego. Według M. Portera (regiony, branże czy przedsiębiorstwa) mogą
uzyskać przewagi konkurencyjne poprzez wdrażanie innowacji. Przewagi te uwidaczniają
się przede wszystkim we wzroście produktywności czynników wytwórczych, co prowadzi
do wyższego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (Porter 1990: 71). Autor ten
wyróżnia cztery grupy czynników, które decydują o przewadze konkurencyjnej:
 warunki czynników produkcji (zasoby ludzkie, baza naukowa, technologia, tempo
i sprawność tworzenia czynników produkcji);
 warunki popytu (rozmiary i struktura popytu pobudzające działalność innowacyjną),
 sektory pokrewne i wspomagające (sprzyjające wymianie pomysłów i innowacjom),
 strategia, struktura i rywalizacja firm.

Zdaniem Clarka 1998a uniwersytet przedsiębiorczy charakteryzuje się następującymi cechami:
wzmocnionym centrum sterującym, rozszerzoną działalnością jednostek peryferyjnych,
zdywersyfikowanymi źródłami przychodów, stymulowaniem centrum akademickiego, zintegrowaną
kulturą przedsiębiorczości (Raport 2013: 18).
15
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Rys. 1. Determinanty narodowej przewagi konkurencyjnej w koncepcji M. Portera
Źródło: M. Porter, Porter o konkurencyjności, PWN ,Warszawa 2001: 207.

„W ramach ewolucyjnego rozwoju konkurencyjności M. Portera, w każdym z etapów
rozwoju kraj może być konkurencyjny, jeśli wypracuje swój własny unikalny system
umiejętności, powiązań i komunikowania się, co w pewnym zakresie koresponduje
z koncepcją narodowego systemu innowacji, w którym powiązania odgrywają kluczową rolę
(Weresa 2012: 10).

Rys. 2. Etapy konkurencyjnego rozwoju

Konkurencyjność
kształtowana przez
zasoby

Konkurencyjność
kształtowana przez
inwestycje

Konkurencyjność
kształtowana przez
innowacje

Konkurencyjność
kształtowana przez
bogactwo

Źródło: za: M. Porter, The Comptitive Advantage of Nations, New York, The Free Press 1990,s.546

Konkurencyjność i jej ewolucja poprzez poszczególne etapy bazujące na zasobach,
inwestycjach, innowacjach i bogactwie jest powiązana z rozwojem edukacji na poziomie
narodowym i regionalnym, rodzajem istniejących w gospodarce powiązań produkcyjnych,
technicznych i naukowych, polityką gospodarczą, tradycjami i dziedzictwem kulturowym
i innymi instytucjami specyficznymi dla danego kraju (Ainamo 1997: 423). „Aby uniwersytety
były konkurencyjne, muszą wykorzystywać wszystkie rodzaje i możliwości jakie dają im
zasoby, położenie, rodzaj uczelni, sieci powiązań oraz umiejętnie nimi zarządzać. Kadra
kierownicza przedsiębiorstw jest świadoma, że współpraca ze sferą naukową pozwoli na
przyspieszenie realizacji założonych celów rozwojowych. Kluczem do sukcesu staje się
komercjalizacja wiedzy, która polega na sukcesie w poszukiwaniu zastosowań
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praktycznych dla odkryć naukowych. Innowatorem może być zarówno autor wynalazku jak
i przedsiębiorca. Mogą oni także współdziałać, np. założyć firmę, której celem będzie
komercjalizacja wiedzy. Dzięki komercjalizacji wiedzy nauka staje się bardziej utylitarna, a
przedsiębiorcy uzyskują dostęp do wiedzy. W tym procesie można wyróżnić głównych
aktorów takich jak: instytucje sfery nauki i badań (instytuty naukowe, szkoły wyższe, centra
badawcze, działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, samodzielne laboratoria)
tworzące:
 podstawy nowej wiedzy i kreująca podaż pomysłów, rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych;
 innowatorzy (innowacyjni przedsiębiorcy, małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa)
przekształcające wiedzę, idee i pomysły na nowe rynkowe produkty, technologie i
usługi;
 ośrodki innowacji (parki technologiczne, centa transferu technologii, inkubatory,
akademickie inkubatory), wspierające procesy innowacyjne przez różnego typu formy
pomocy i usługi proinnowacyjne;
 wyspecjalizowane fundusze finansowania innowacji (fundusze kapitału zalążkowego,
anioły biznesu, venture capital), oferujące specjalne narzędzia finasowania i ryzyka,
wynikające ze specyfiki procesów innowacyjnych;
 rynkowi dostawcy usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oferujący na
komercyjnych zasadach pomoc w realizacji procesów transferu i komercjalizacji
technologii” (Raport 2013: 15).

• Trendy społeczne
• Uwarunkowania
kulturowe
• Trendy gospodarcze

• Nowa idea
• Generowanei pomysłu
• Badania podstawowe

• Projektowanie
• Prototyp
• Produkcja
• Sprzedaż

• Prace badawcze i
rozojowe
• Transfer technologii
• Komercjalizacja wiedzy

Rys.2. Elementy oraz powiązania modelu współpracy między jednostkami naukowymi
a przedsiębiorstwami
Źródło: Opracowanie na podstawie Matczewski A., Popyt i podaż polskiego systemu innowacji a szanse
podnoszenia poziomu innowacji gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy, Okoń-Horodyńska E.
(red). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydanie Polskiego Towarzystwa
ekonomicznego, Warszawa 2004, s. 236.

Rysunek przedstawia zakres powiązań współpracy pomiędzy światem nauki i
biznesu. „Większość spośród powyższych możliwości współpracy może być wspierana ze
źródeł zewnętrznych, zarówno w zakresie finasowania badań zamawianych, współpracy w
ramach klastrów czy też wymiany personelu między jednostkami naukowymi a
przedsiębiorcami. Proces współpracy uwzględniający potrzeby rynku, nauki innowacji i
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sfery badawczo-rozwojowej jest dynamiczny i ciągle się rozwija. Wszystkie elementy
zazębiają się i wzajemnie przenikają się. Warto zaznaczyć jakie są możliwości współpracy
najważniejsze z nich to:
 zamówienia na realizację prac badawczo-rozwojowych (badania zlecone);
 współpraca w ramach wspólnych inicjatyw badawczych;
 inwestycje bezpośrednie, współpraca i fuzje firm, w szczególności tworzenie firm typu
spin-off, spin-out;
 rynek technologii obejmujący obrót patentami, licencjami, know-how;
 proces dydaktyczny (studenci przenoszą nabytą wiedzę do życia zawodowego);
 wymiana/przechodzenie pracowników, w tym praktyki studenckie i staże zawodowe
pracowników naukowych w przedsiębiorstwach;
 rozwój systemów i struktur sieciowych np. klastry, w skład których wchodzą jednostki
badawczo-rozwojowe i przedsiębiorstwa.

3. Partnerstwo kreatywne
Kreatywne partnerstwo to forma ustrukturyzowanej współpracy pomiędzy
instytucjami kulturalnymi z podmiotami z innych sektorów (takich jak edukacja, szkolenia,
biznes, zarzadzanie, badania, rolnictwo, usługi społeczne, sektor publiczny, itd.), która ma
na celu transfer kreatywnych umiejętności poprzez połączenie nowych percepcji i zasobów
oraz wprowadzenie nowych metod współpracy (Europejska Agenda Kultury 2014). „Analizy
prowadzone dla innych krajów wskazują, że w rozwiniętych gospodarkach opartych na
wiedzy uczelnie stanowią naturalne centrum procesu innowacyjnego, w szczególności dla
małych i średnich przedsiębiorstw ulokowanych w tych samych regionach”. Wymaga to od
polskich uczelni rozwinięcia umiejętności współpracy z przedsiębiorstwami w ramach sieci
wzajemnych powiązań w szczególności:
 przeorientowania części prowadzonych prac badawczo-rozwojowych na zastosowania
komercyjne;
 wspólnego (z zainteresowanymi firmami) konkurowania o środki na badania i rozwój;
 dostrzegania i realizacji szans wynikających ze wspierania rozwoju nowych firm
z nowoczesnych sektorów we wczesnej fazie ich rozwoju” (Stefaniuk 2014: 186).
Istnieje wiele różnorodnych działań związanych z rozwijaniem partnerstwa uczelni
wyższych. Jeśli chodzi o współpracę z otoczeniem społeczno–gospodarczym T. Stefaniuk
wymienia w szczególności:
 rekrutację studentów na praktyki i staże,
 udział przedstawicieli biznesu w konferencjach i seminariach naukowych
organizowanych przez uczelnie,
 współpracę z pracownikami uczelni w zakresie tworzenia nowych rozwiązań
biznesowych (produkty, usługi, metody zarządzania, itp.),
 organizowanie targów pracy, prezentacji firm na uczelniach,
 prowadzenie przez praktyków zajęć na uczelni,
 akademickie biura karier,
 tworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości,
 przeprowadzenie naboru i preselekcji studentów i absolwentów na zlecenie
pracodawców,
 współpracę w zakresie wdrożeń,
 współpracę z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości,
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członkostwo organu doradczego działającego przy uczelniach np. Rada Biznesu
(Stefaniuk 2014: 186). Warto zaznaczyć jakie są możliwości współpracy. Najważniejsze
z nich to:
 zamówienia na realizację prac badawczo-rozwojowych (badania zlecone);
 współpraca w ramach wspólnych inicjatyw badawczych;
 inwestycje bezpośrednie, współpraca i fuzje firm, w szczególności tworzenie firm typu
spin-off, spin-out;
 rynek technologii obejmujący obrót patentami , licencjami, know-how;
 proces dydaktyczny(studenci przenoszą nabytą wiedzę do życia zawodowego);
 wymiana/przechodzenie pracowników, w tym praktyki studenckie i staże zawodowe
pracowników naukowych w przedsiębiorstwach;
 rozwój systemów i struktur sieciowych np., klastry, w skład których wchodzą jednostki
badawczo-rozwojowe i przedsiębiorstwa.
Obecnie możliwości finasowania są jeszcze większe dzięki programom unijnym np.
Horyzont 2020 lub Erasmus +. Ponadto Mała Ustawa o Innowacyjności, która wejdzie w
życie w 2017 roku będzie wsparciem prawnym do podejmowania wspólnych inicjatyw.
4. Zarządzanie uniwersytetem
„Poprawa funkcjonowania uniwersytetów musi być powiązana z doskonaleniem
otwartego polskiego i zarazem europejskiego rynku, z którego rozwojem uniwersytet wiąże
swoją przyszłość, a zarazem wpływa na ten rozwój. Dlatego też konieczne jest umiejętne
urynkowienie projakościowego zarządzania uczelnią zarówno publiczną jak i niepubliczną
oraz doskonalenie w czterech aspektach:
 projakościowym, aby zapewnić ciągły wzrost jakości świadczonych przez uczelnie usług
badawczych, edukacyjnych i doradczych;
 prorynkowym, aby zaspokajać potrzeby rynku na świadczone usługi, na wymaganym
poziomie jakości i w żądanej w danym czasie ilości;
 proekonomicznym, aby zabezpieczać uczelni ciągły przychód gwarantujący pokrycie
kosztów oraz wygospodarowanie nadwyżki ekonomicznej pozwalającej na
sfinansowanie rozwoju;
 prospołecznym, aby zagwarantować realizację potrzeb społecznych wszystkich
interesariuszy, w tym otoczenia (bliższego i dalszego) szkoły wyższej” ( Wawak 2013:
29-30).
Zarządzanie jakością na uczelniach w wielu obszarach to cel do jakiego powinna
dążyć każda z placówek naukowych. Dlaczego TQM jest tak istotne? „Jakość ma ścisły
związek z usługą. Przyjmując, że usługa to wynik procesu, można stwierdzić, iż jakość
odnosi się zarówno do usług, które uczelnie świadczą klientom zewnętrznym (studentom,
pracodawcom, innym), jak i klientom wewnętrznym (jakość w relacjach wewnętrznych)
(Raport 2011:169).
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Okreslanie kierunków
badań naukowych oraz
prac rozojowych

Autonomia

Uczelnia
Poszanowanie praw
własnosci intelektualnej
Wpływ
Otoczenie społecznogospodarcze

Rys. 3. Określenie kierunków badań naukowych oraz prac rozwojowych
Źródło: Raport (2011), Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym (2011), Raport końcowy: Modele
zarządzania uczelniami w Polsce, (red.), M du Valla, Karków 2011: 147.

Na rysunku przedstawiona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Zgodnie z Art. 4 ust.4. znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie
wyższym: Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności
w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych,
w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, o której
mowa w art. 86a, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowaniu
programów kształcenia i w procesie dydaktycznym (Ustawa o szkolnictwie wyższym).
Uczelnia samodzielnie określa, w jaki sposób będzie zarządzać własnością intelektualna,
jednakże wpływ na jej decyzje w tym zakresie może mieć otoczenie społecznogospodarcze, ponieważ zgodnie z art.4 ust.4 znowelizowanej u.p.s. otoczenie to ma
możliwość wskazywania pożądanych w praktyce kierunków badań i prac rozwojowych.

5. WNIOSKI
Współpraca nauki i biznesu jest obecnie szeroko dyskutowana nie tylko przez
polityków, ale i środowiska biznesowe i naukowe. Szukanie wspólnych możliwości
współpracy w danym obszarze oraz uwzględnienie innych czynników jak: położenie, typ
uczelni, rodzaj współpracy, może przynieść wiele korzyści dla obu stron. Implementacja
pomysłów i inicjatyw poprzez centra badawcze, centra transferu wiedzy czy inkubatory to
tylko nieliczne sposoby wymiany doświadczeń i podejmowania działań. „Wiodące ośrodki
akademickie w Polsce posiadają nawet kilkuset partnerów biznesowych zarówno krajowych
jak i zagranicznych. Jako przykład można podać Politechnikę Wrocławską, która na liście
krajowych i zagranicznych partnerów ma ponad 200 firm oraz jednostek naukowych, wśród
których odnaleźć można takie przedsiębiorstwa jak: Google, Microsoft, IBM, EDF Polska,
Siemens, Whirlpool, Dialog Telecom, KGHM, MAN, RAFAKO, Volvo (Newsseek).
Przykłady te wskazują iż ta współpraca nie jest tylko życzeniem, ale jest możliwa w
warunkach polskich. Ponadto Mała ustawa o innowacyjności, która wejdzie w życie w 2017
roku będzie wsparciem prawnym do podejmowani wspólnych inicjatyw. Współpraca ta,
może przyniesie wielorakie korzyści, a także wzmocni konkurencyjność polskich
uniwersytetów na rynku europejskim i światowym.
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STRESZCZENIE
W artykule omówione są kwestie nowoczesnego podejścia do zarządzania
utrzymaniem ruchu w przemyśle kruszywowym. Przemysł ten charakteryzuje się dużymi
obciążeniami dla maszyn oraz trudnymi warunkami pracy, takimi jak: zapylenie, wibracje,
hałas, środowisko korozyjne. Nowoczesny inżynier utrzymania ruchu powinien być nie tylko
inżynierem, ale i menadżerem. Bardzo ważne jest połączenie specjalistycznej wiedzy
technicznej z elementami zarządzania. Takie działania powinny być wsparte odpowiednimi
programami informatycznymi. W artykule przedstawiono rolę programu klasy CMMS
(Computerised Maintenance Management Systems) jako systemu komputerowego
wsparcia utrzymania ruchu. Nowoczesny inżynier powinien analizować przyczyny usterek
w urządzeniach, aby nie doprowadzić do poważnych awarii. Powinno odbywać się to przy
wykorzystaniu narzędzi filozofii Lean manufacturing. Inżynier utrzymania ruchu musi dobrze
identyfikować środowisko, w którym pracuje dany obiekt techniczny, a także dobierać
odpowiednie działania zapobiegawcze w celu minimalizacji uszkodzeń w urządzeniach.
W związku z tym poruszono zagadnienia nauki zwanej tribologią oraz przedstawiono, jak
ważną rolę odgrywa ona w zakładach przemysłowych, gdzie mamy do czynienia z
procesami które towarzyszą tarciu, zużywaniu się itp. Po odpowiedniej identyfikacji
uszkodzeń tribologicznych bądź nietribologicznych powinno zostać zaproponowanie
właściwe rozwiązanie, np. zastosowanie powłok ochronnych w celu minimalizacji ww.
uszkodzeń. Na końcu opisano, jak ważną rolę odgrywa nowoczesne i interdyscyplinarne
zarządzanie utrzymaniem ruchu w przemyśle kruszywowym.
ABSTRACT
The article discusses the issues of the modern approach to the maintenance
management of the aggregate industry. This industry is characterized by a heavy-duty
machines and difficult working conditions, such as dust, vibration, noise, corrosive
environment. Modern maintenance engineer should not only be an engineer, but also
a manager. The combination of technical expertise with management elements is very
important. Such measures should be backed up by the proper computer programs. The
article presents the role of the program CMMS (Computerized Maintenance Management
Systems) as the computer system of supporting the plant maintenance. The modern
engineer should analyze the causes of faults in devices in order to prevent a major accident.
This should be done using the tools of Lean manufacturing. Maintenance engineer should
properly identify the environment, in which the given technical object works and should
choose the appropriate preventive action to minimize the damage to the devices. Therefore,
the issues of science called tribology were presented as well as its very important role in
industrial plants, where we are dealing with processes that accompany friction, wear, etc.
After the proper identification of tribological or nottribological damage one should propose
the proper solution, such as: using protective coating in order to minimize the damage
mentioned above. At the end one has described how important role plays the modern and
interdisciplinary maintenance management of the aggregate industry.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, CMMS, Lean, autonomus maintenance, tribologia
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1. WSTĘP
Przemysł kruszywowy obecnie ma do czynienia z dużą konkurencją na rynku. Wiele
zakładów przemysłowych boryka się z podobnymi problemami związanymi z redukcją
kosztów produkcji. Jest to bardzo trudne, gdyż na koszt wytworzenia materiału składa się
szereg elementów takich jak: praca ludzka, energia, leasingi, koszty pracy maszyn oraz
utrzymania parku maszynowego. Na tych ostatnich kosztach należy skupić się najbardziej,
ponieważ dla zapewnienia ciągłości produkcji, park maszynowy powinien być
w stałej sprawności. Dlatego działy utrzymania ruchu - UR stają się obecnie komórkami, na
których należy skupić znaczną uwagę. Wiele zakładów kruszywowych prowadzi politykę
UR według bieżących napraw, głównie w chwili wystąpienia poważnej awarii. Takie
działanie spowodowane jest stałą redukcją kosztów, bez odpowiedniego przygotowania
parku maszynowego. W wielu przedsiębiorstwach urządzenia są mocno wyeksploatowane,
często pracują od awarii do awarii, bez gruntownego remontu. Dlatego też inżynierowie
utrzymania ruchu stają przed zadaniami związanymi z natychmiastowym usuwaniem awarii
maszyn
i urządzeń. Nowoczesny inżynier UR powinien być człowiekiem wyposażonym
w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, a także niezbędne narzędzia do planowania prac
prewencyjnych i usuwania usterek, aby nie doprowadzić do poważnych awarii. Rynek
kruszywowy stawia przed nim ważną rolę, nie tylko techniczną ale i menedżerską.
Realizowanie prac UR powinno odbywać się w sposób zaplanowany i ciągły. W pierwszym
etapie należy wytypować wszystkie urządzenia w zależności o rodzaju lub linii
technologicznej do dokonania oceny krytyczności. Taka ocena pozwoli określić, które z nich
są priorytetowe pod kątem reżimu UR. Następnie trzeba wykonać analizę FMEA - Failure
Mode and Effects Analysis, analiza rodzajów i skutków błędów. Wiele błędów powstaje na
etapie prowadzenia produkcji, poprzez nieodpowiednie eksploatowanie urządzeń lub
wykorzystywanie nieodpowiednich materiałów w czasie napraw. Po wykonaniu ww. analiz
powinno się sporządzić listy kontrolne dla maszyn czyli to, co powinien sprawdzać
mechanik lub elektryk UR, a co operator produkcji. Dla każdego urządzenia winna być
zaplanowana odpowiednia prewencja. Te wszystkie działania zawierają się w Inżynierii
eksploatacji, dążąc do przedłużenia funkcjonowania obiektów technicznych. Należy
wyróżnić czynności związane z bezpieczną eksploatacją maszyn i urządzeń [1]:


pomiary,



kontrola,



wymiana sprzętu,



wymiana podzespołów,



testowanie i sprawdzanie,



naprawa,



regulacja,



wykrywanie nieprawidłowości,



serwisowanie.
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Dla poprawy niezawodności urządzeń powinna być prowadzona ich bezpieczna
eksploatacja. Eksploatację można określić jako zjawisko techniczno – ekonomiczne
podejmowane wraz z wyprodukowaniem urządzenia i kończące się w momencie jego
wycofania z użytkowania [1].
2. Programy do wsparcia utrzymania ruchu
Wiele zakładów przemysłu kruszywowego realizuje zlecenia prac utrzymania ruchu
w formie papierowej. Często te dokumenty są nieodpowiednio archiwizowane, mogą zostać
zniszczone, zagubione lub wielokrotnie powielane. Powoduje to niepotrzebne
przetwarzanie dokumentacji papierowej. Dlatego ważne jest, aby nowoczesny inżynier
utrzymania ruchu dokumentował większość prac w odpowiednim systemie komputerowym.
Stałe dbanie o park maszynowy powinno być związane ze świadomością kosztów,
rozwiązań
technicznych,
a także znajomością wielu potrzebnych narządzi niezbędnych do pracy takich, jak
komputerowe programy do wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu - Computerised
Maintenance Management Systems CMMS. Te programy są przydatne w planowaniu prac
UR. Można doprowadzić do minimalizacji dokumentacji papierowej, poprzez zamieszczenie
jej części w systemie. Wiele funkcji systemowych może zastąpić normalny obieg
dokumentów. Dzięki programom CMMS można prowadzić ewidencję części zamiennych
oraz gospodarki magazynowej [5], planowanie i realizowanie małych, a także dużych
remontów. Istotne jest, że z programu można generować różne raporty, analizy i statystyki
za pomocą wykresów oraz zestawień. Analiza zebranych danych odbywa się w oparciu
o teorię Deminga, Pareto [2], a także PPM. Takie rozwiązania są bardzo przydatne do
bieżącego śledzenia nakładów poniesionych na remonty i bieżące utrzymanie ruchu. Na
rysunku 1 przedstawione jest okno główne jednego z programów klasy CMMS SUR- FBD
Firmy FBD.

Rys.1. Okno główne programu SUR-FBD [2]
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Programy do wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu pozwalają na zwiększenie
dostępności maszyn oraz urządzeń poprzez odpowiednie planowanie prac. Często w wielu
zakładach urządzenia są znacznie wyeksploatowane i bardzo ważne jest odpowiednie oraz
częste ich przeglądanie. Użytkownik programu budując bazę danych urządzeń uzupełnia
informacje w jaki sposób wybrana maszyna powinna być przeglądana, z jaką
częstotliwością, przy pomocy jakich środków czy narządzi oraz przez jakie służby UR. Takie
działania powodują, że wszystkie przeglądy, naprawy są planowane z dużą dokładnością.
Ma to znaczny wpływ na zwiększenie jakości wykonywanych zadań. Wszystkie ww.
działania powodują zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu przemysłowego.
Odpowiednie planowanie i prowadzenie prewencji pozwala pracownikom utrzymania ruchu
przewidywać wszelkie możliwe uszkodzenia w urządzeniach oraz je monitorować za
pomocą diagnostyki. Do urządzeń diagnostycznych możemy zaliczyć: kamerę
termowizyjną, inspekcyjną, bezstykowe urządzenie do pomiaru temperatury, miernik
poziomu drgań, czujniki przepływu medium itp. Dla każdego z obiektów technicznych
możemy w programie przypisać jego szczególny sposób inspekcji oraz wskazać
odpowiedni miernik. W programie SUR-FBD można zarządzać funkcjonowaniem
nowoczesnego
działu
utrzymania
ruchu
zgodnie
z narzędziami filozofii Lean manufacturing – szczególnie zlecenia i zadania PPM, co
zostanie omówione w kolejnym rozdziale artykułu.
3. Lean manufacturing na kruszywach
W branży materiałów kruszywowych, tak jak w innych gałęziach przemysłu można
napotkać na różne marnotrawstwa, które nie przynoszą zysku. Zalicza się do nich min.:
straty w materiałach, energii, oczekiwanie pracowników na kolejne zadanie lub usunięcie
awarii na linii produkcyjnej, zbędne przetwarzanie, braki oraz wady. Na rysunku 2
przedstawione są graficznie rodzaje marnotrawstwa.

Rys.2. Rodzaje marnotrawstwa - MUDA
W przemyśle kruszywowym urządzenia są jednym z najważniejszych elementów
procesu wytwarzania produktów. Często praca urządzeń jest niezgodna z planami
i założeniami użytkownika [2]. Tylko nowe maszyny oraz urządzenia na początku fazy
eksploatacji są na poziomie między 95 – 100% niezawodności, z każdym rokiem się one
zmniejszają. Na niezawodność urządzenia znaczący wpływ ma jego użytkowanie zgodnie
z instrukcją, a także okresowe przeglądy według zaleceń producenta. Aby utrzymać park
maszynowy w ciągłej sprawności, należy odpowiednio realizować prace utrzymania ruchu.
Dlatego też inżynier utrzymania ruchu o podejściu interdyscyplinarnym, powinien być
zaznajomiony z filozofią Lean manufacturing oraz jej narzędziami. Filozofia Lean
manufakturing związana jest z uszczupleniem produkcji i dotyczy efektywnego zarządzania
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nią. Głównym celem tej metody jest wyeliminowanie marnotrawstwa na etapie od surowca
do wyrobu końcowego. Takie działanie zostało przedstawione na rysunku 3.

Rys.3. Eliminacja marnotrawstwa z procesu produkcyjnego
Oprócz wielu narzędzi Lean manufacturing inżynier UR powinien skupić się na Total
Productive Maintenance - TPM czyli na efektywnym całościowym zarządzaniu parkiem
maszynowym [4]. Komórki utrzymania ruchu powinny razem z produkcją ustalić plan
działań prewencyjnych dla wybranych urządzeń. Na początku wdrażania zmian w
przedsiębiorstwie powinno się wyodrębnić pilotażowe odcinki, tak aby zrealizować
nowocześnie podejście dla danej linii. Takie działanie pozwoli skupić się na jednym
obszarze w początkowej fazie, wdrażanie zmian w wielu obszarach na raz może być
czasochłonne, a niekiedy mało realne do zrealizowania. Wszystkie efekty stworzone przy
pomocy TPM można doskonale wprowadzić i zaplonować w programie CMMS. Ten system
do zarządzania utrzymania ruchu zawiera w sobie elementy narzędzi Lean. Na rysunku 4
przedstawiono świątynie Lean wraz z poszczególnymi filarami i fundamentami.

Rys.4. Eliminacja marnotrawstwa z procesu produkcyjnego
Z punktu widzenia utrzymania ruchu, ważna jest znajomość kolejnego narzędzia
filozofii Lean Manufacturing tj. Autonomus Maintenance AM – autonomiczne utrzymanie
ruchu łączące produkcję z działami utrzymania ruchu przez wspólną odpowiedzialność za
park maszynowy. Narzędzie to przedstawione jest w Świątyni Lean jako drugi filar.
W pierwszej kolejności w autonomicznym utrzymaniu ruchu należy pogłębić wiedzę
i świadomość operatorów urządzeń. To właśnie oni są cały czas przy maszynach w okresie
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ich eksploatacji. Każdy z nich musi umieć rozróżniać normalną pracę urządzenia oraz
wszelkie symptomy ich nieprawidłowości. System AM składa się z siedmiu podstawowych
etapów
[3]:


czyszczenie i przegląd,



eliminacja źródeł problemów i miejsc trudnodostępnych,



wyznaczenie standardów z czyszczeniem i smarowaniem,



przeprowadzenie ogólnej inspekcji maszyny – na podstawie instrukcji,



przeprowadzenie autonomicznej inspekcji maszyny – na podstawie list kontrolnych,



standaryzacja i wprowadzenie wizualnego zarządzania utrzymaniem ruchu,



wprowadzenie stałego zarządzania autonomicznego – opracowanie zasad oraz
założeń firmowych, działań doskonalących.

Jednym z istotniejszych celów jakie stawiane jest autonomicznemu utrzymaniu ruchu,
to rozwój umiejętność operatorów, które pozwolą na zapobieganie awariom maszyn, jak
również problemów z jakością wyrobów. Osiągnięcie ww. celów wymaga długiej pracy
z operatorami, tak aby poznali całą budowę urządzenia [3]. Uzyskanie przez obsługę
umiejętności utrzymania optymalnych warunków pracy sprzętu związane jest z dokładną
świadomością, jak pracują urządzenia w parku maszynowym. Istotne jest dokonywanie
odpowiednich przeglądów i inspekcji. Każdy operator powinien otrzymać check listę dla
danego urządzenia. Taka lista pozwoli w prosty i łatwy sposób określić co pracownik
powinien wykonać, gdzie i w jaki sposób. Jest to elementem standaryzacji. Wszędzie tam
gdzie chcemy zachować pewne działania, schematy lub coś wizualizować aby było
prostsze w wykonaniu i aby każdy wykonywał to tak samo, wtedy możemy mówić o
standaryzacji. Filozofia Lean manufacturing w zakładach przemysłu kruszywowego może
przynieść pozytywne rezultaty, pod warunkiem że wdrożenia są dostosowane realnie do
potrzeb zakładu. Należy odpowiednio podejść do wszystkich pracowników, których te
zmiany będą bezpośrednio dotyczyć. Każdy powinien być poinformowany co i dlaczego
należy
zmienić
oraz jakie korzyści te osoby otrzymają w swojej codziennej pracy. Nie może być podziału
wśród pracowników, trzeba nauczyć ich współpracy ze sobą w celu analizowania awarii.
Dopiero takie działania mogą przyczynić się do prawidłowego wdrażania narzędzi Lean.
4. Znaczenie tribologii w przemyśle kruszywowym
Eksploatowanie obiektów technicznych jest świadomym działaniem inżynierskim,
które związane jest z planowaniem szeregu działań organizacyjnych, technicznych oraz
ekonomicznych itp. [1]. W zakładach przemysłu kruszywowego funkcjonujące maszyny
i urządzenia narażone są na maksymalną eksploatację. Dlatego inżynier utrzymania ruchu
powinien znać tribologię, czyli naukę o tarciu, smarowaniu i zużywaniu się elementów
roboczych maszyn. Wiedza związana z problematyką zużywania tribologicznego, tj.
zużywania w wyniku tarcia oraz zużywania nietribologicznego poprzez działanie korozyjne
agresywnego środowiska, jest niezbędna do rozwiązywania problemów technologicznych,
konstrukcyjnych, a także eksploatacyjnych obiektów technicznych. Zgodnie z powyższym
eksploatacja systemów tribologicznych jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, przez co
działy utrzymania ruchu we wszystkich zakładach przemysłowych powinny być tego
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świadome. Na rysunku
nietribologicznego.

5

przedstawiono

podział

zużycia

tribologicznego

i

Rys.5. Rodzaje zużycia tribologicznego i nietribologicznego [1]
Niezawodność i efektywność funkcjonowania układów tribologicznych zależy
w dużym stopniu od trwałości i odtwarzalności przeciwzużyciowej warstwy wierzchniej.
Pełni ona ważna rolę w skojarzeniu trącym. Warstwa wierzchnia pobodnie jak środek
smarowy ulega przekształceniu w czasie ze względu na warunki, w których funkcjonuje,
środowisko,
a także parametry pracy układu tribologicznego [1]. W warunkach eksploatacji parametry
pracy układu tribologicznego ulegają ciągłym zmianom i dlatego warstwa wierzchnia
podlega stałemu procesowi zużywania i odtwarzania.
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Zakłady przemysłu kruszywowego mają zazwyczaj rozbudowaną infrastrukturę
maszynową. Znaczna ilość urządzeń, często ponad kilkaset powoduje możliwość
wystąpienia różnego rodzaju uszkodzeń. Każde z nich może mieć inne podłoże
i uwarunkowania. Dlatego też istotna jest odpowiednia identyfikacja środowiska w którym
pracuje badany obiekt techniczny. Wiele urządzeń pracuje na otwartej przestrzeni, dlatego
mogą być narażone na działania nietribologiczne – korozję. Bardzo ważne jest
projektowanie szczególnie nowych urządzeń z odpowiednią warstwą wierzchnią o
zwiększonej odporności na warunki w jakich będą funkcjonowały. Dlatego na etapie
projektowania można zaproponować odpowiednie podkłady i powłoki antykorozyjne. Dla
urządzeń już funkcjonujących w fazie eksploatacji, do poprawy ich właściwości
tribologicznych oraz nietribologicznych można zaproponować nałożenie dodatkowych
powłok zabezpieczających przed warunkami środowiska lub zwiększających wytrzymałość
eksploatacyjną
na
tarcie
i procesy jemu towarzyszące. Takie działania powinny być poprzedzone badaniami
laboratoryjnymi. Na próbki z wybranej stali, należy nanieść odpowiednie powłoki, następnie
wykonać testy na testerach tribologicznych. Dla prostych badań, aby otrzymać
współczynnik tarcia i zużycie liniowe można skorzystać z aparatu T-01M. Ten tester
tribologiczny pracuje w skojarzeniu trącym kulka-tarcza. Dopiero po analizie wyników i
pozytywnych testach laboratoryjnych można pomyśleć o testach eksploatacyjnych.
Właściwe znaczenie tribologii w branży kruszywowej odgrywa znaczącą rolę przy
usuwaniu usterek lub przyczyn poważnych awarii obiektów technicznym. Inżynier
utrzymania ruchu powinien odpowiednio analizować każdy problem pod kątem ww.
aspektów.
Znajomość tribologii i prawidłowej eksploatacji maszyn może przyczynić się do
zmniejszenia liczby nieplanowanych przestojów produkcyjnych
5. Wnioski
Zakłady przemysłowe funkcjonujące w branży kruszywowej charakteryzują się pracą
maszyn i urządzeń w ciężkich warunkach. Większość przedsiębiorstw posiada
rozbudowaną infrastrukturę z rozległym parkiem maszynowym, wiele urządzeń jest mocno
wyeksploatowanych. Każdy z obiektów technicznych wymaga prawidłowej eksploatacji ze
strony użytkownika. Musi być to wykonane zgodnie z dokumentacja producenta. Za
serwisowanie i przeglądanie urządzeń odpowiedzialni są pracownicy działu utrzymania
ruchu. Inżynierowie UR realizując prawidłowe i nowoczesne planowanie przeglądów
maszyn, powinni być wyposażeni w program CMMS. Ten program komputerowy do
wsparcia prac działu utrzymania ruchu pozwoli na realizowanie codziennych zadań zgodnie
z filozofią Lean manufacturing. Należy poświęcić największą uwagę na narzędzia takie, jak
TPM oraz AM. Realizowanie ich daje gwarancję prawidłowego dbania o park maszynowy.
Nowoczesny pracownik działu utrzymania ruchu musi pełnić rolę zarówno inżyniera jak i
menedżera – tego obecnie wymaga rynek. Dodatkowo wiedza techniczna, znajomość
tribologii i inżynierii eksploatacji powoduje kompleksowe podejście do rozwiązywania
problemów i proponowanie nowych rozwiązań technicznych. Wszystkie wyżej wymienione
działania przyczynią się do prowadzenia prac działu utrzymania ruchu z nowoczesnym i
interdyscyplinarnym podejściem, co w efekcie pozwoli na wyeliminowanie marnotrawstwa
z procesu produkcyjnego i minimalizację kosztów utrzymania ruchu.
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Streszczenie
Lean management jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem wywodząca się ze
sposobu działania Toyota Production System. Głównym założeniem Lean Management jest
wzrost produktywności poprzez identyfikacje i eliminację marnotrawstw wewnątrz
i w bliskim otoczeniu przedsiębiorstwa, co przekłada się także na znaczne obniżenie
kosztów wytwarzania. Niezwykle istotnym narzędziem jest koncepcja Just In Time, której
głównym założeniem jest sterowanie przepływem materiałów oraz informacji, nakierowane
na to, by nie tworzyć zapasów w poszczególnych fazach przepływu półproduktów i wyrobów
gotowych, a także unikać strat związanych z nadmiernym zużyciem zasobów. Just-in-Time
najbardziej skupia się na zachowaniu odpowiednich ilości i czasu. Nieodłączną częścią
Lean jest także filozofia ciągłego doskonalenia znana jako Kaizen. Artykuł przedstawia opis
działania Lean Management i jego składowych oraz korzyści jakie niesie ich wdrożenie w
przedsiębiorstwie.

Abstract
Lean management is the concept of managing the enterprise derived from the operation of
the Toyota Production System. The main goal of Lean Management is to increase
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productivity by identifying and eliminating waste within and in close proximity to the
company, which translates into a significant reduction in manufacturing costs. Extremely
important tool is the concept of Just In Time, whose main objective is to control the flow of
materials and information, aimed at it, not to create reserves in the individual phases of the
flow of semi-finished and finished products, as well as to avoid losses related to excessive
consumption of resources. Just-in-Time most focused on maintaining adequate quantity
and timing. An integral part of Lean is the philosophy of continuous improvement known as
kaizen. The article presents the description of Lean Management and its components and
benefits posed by their implementation in the company.
Słowa kluczowe: Lean management, przedsiębiorstwo, lean, kaizen
Keywords: Lean management, enterprise, lean, kaizen
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Wstęp
W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem przedsiębiorstw, wzrostem
konkurencji oraz walką o klienta firmy są zmuszone podejmować próby wybicia się ponad
przeciętną na wielu płaszczyznach. Należy przypuszczać, że z powodu postępu naukowotechnicznego jak i globalizacji tempo tych zmian będzie się nasilać. Przy zbliżonych
ofertach produktu i bardzo podobnych kanałach dystrybucji nowoczesne przedsiębiorstwo
za cel stawia nie „sprzedać drożej”, ale „wytworzyć taniej”. Istnieje już kilka bardzo
różniących się od siebie koncepcji doskonalenia przedsiębiorstwa, mających na celu
obniżenie kosztów wytwarzania, natomiast jedną z najbardziej znanych jest Lean
Management.
Treść właściwa
1. Lean Management
Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem wywodząca się ze sposobów
funkcjonowania, myślenia i działania systemu produkcyjnego Toyoty. Założeniem tego
podejścia jest wzrost produktywności, jako wynik eliminacji jak największej ilości
marnotrawstw wewnątrz oraz w bliskim otoczeniu organizacji. Lean Management skupia
się na wytwarzaniu konkretnego produktu, którego oczekuje klient w dokładnej ilości
i odpowiednim czasie, przy jednoczesnej racjonalizacji działania wszystkich obszarów
przedsiębiorstwa.
Pojęcie „Lean management” najczęściej jest tłumaczone, jako „odchudzone
zarządzanie”. Dla przedsiębiorstwa oznacza ono jednak coś więcej, a dokładniej
osiągnięcie takiego stopnia sprawności produkcyjnej, która uczyni je elastycznym, czyli
umiejącym dostosowywać się do zmian w otoczeniu oraz szybko na nie reagować.
Koncepcja Lean zawiera:


Lean management - zarządzanie całością przedsiębiorstwa zorientowane na wdrożenie
całości koncepcji Lean.
 Lean manufacturing – (inaczej Lean production) polegające na optymalizacji procesów
wytwarzania w przedsiębiorstwie.
 Lean administration – którego głównym zadaniem jest optymalizacja sfery
administracyjnej przedsiębiorstwa.
Według definicji przedsiębiorstwo Lean buduje swój system zarządzania procesami tak,
by klient, który zamawia dany produkt płacił tylko za jego wytworzenie, a nie funkcjonowanie
przedsiębiorstwa. Zatem analizowanie procesów występujących w przedsiębiorstwie
wymaga podejścia z perspektywy tworzenia wartości w oparciu o klienta. Można, więc
wyróżnić czynności procesu, które w oczach klienta:




Przyczyniają się do wzrostu wartości dodanej.
Nie przyczyniają się do wzrostu wartości dodanej i można je pominąć bez szkody dla
całości procesu, są zatem marnotrawstwem i powinno się je wyeliminować z procesu.
Nie przyczyniają się do wzrostu wartości dodanej, ale w obecnym stanie
przedsiębiorstwa są niezbędne dla realizacji całości procesu. Dla takich czynności
należy opracować plan, gdzie będą miały możliwie najkrótszy czas realizacji.
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Marnotrawstwem można, zatem nazwać wszystkie czynności, które wymagają
jakichkolwiek nakładów przedsiębiorstwa (tj. praca, czas, finanse, przestrzeń itd.), natomiast
nie skutkują dodaniem wartości do produktu. T. Ohno sklasyfikował siedem kategorii
marnotrawstwa:
1. Nadprodukcja – wszystkie produkty i czynności wykonane zbyt wcześnie lub w zbyt dużej
ilości relatywnie do zapotrzebowania przedsiębiorstwa.
2. Braki – braki/błędy fizyczne, jakość niezgodna z oczekiwaniami klienta.
3. Zapasy (zbędne) - wszystkie środki, materiały itp., które są przechowywane w ilościach
większych, niż wynika z bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Tyczy się to nie tylko
procesów produkcyjnych, ale także administracyjnych.
4. Niewłaściwe metody wywarzania – przestarzała technologia, zbyt duże gabarytowo, zbyt
energochłonne/pracochłonne urządzenia.
5. Przestoje – spowodowane oczekiwaniem na materiały/surowce, złą organizacją pracy,
awariami itd.
6. Nadmierny transport – nieodpowiednie środki transportu, zbyt długie korytarze
transportowe wewnątrz przedsiębiorstwa, niewłaściwe ustawienie maszyn produkcyjnych.
7. Nadmierny ruch – brak ergonomicznego rozmieszczenia stanowisk pracy, źle
rozplanowane stanowiska, bałagan, strata czasu na szukanie narzędzi, konieczność
chodzenia po nie, zbędne wykorzystanie czasu i energii pracowników.
Wyeliminowanie tych czynności w przedsiębiorstwie pozwala uwolnić zasoby, które można
wykorzystać na rzecz dodania wartości do produktu. Natomiast dodatkowym efektem jest
skrócenie czasu realizacji całego procesu oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania.
2. Zasady Lean
Koncepcja Lean wyszczególnia 5 zasad, na których się opiera:
Określenie wartości dla klienta.
Identyfikacja strumienia wartości.
Ciągłego, płynnego przepływu.
Zasada „pull”.
Ciągłe, niekończące się dążenie do perfekcji.
Określenie wartości polega na założeniu, że wartość tworzona przez przedsiębiorstwo
może być zdefiniowana tylko i wyłącznie przez końcowego konsumenta. Przykładowo, jeśli
klient zamawiając urządzenie o określonej dokładności roboczej, przeznaczonej do
konkretnego zadania, otrzyma produkt o dokładności większej, niż zakładana, to wartość
produktu dla klienta nie wzrasta. Zatem jedną z podstawowych zasad Lean jest zrozumienie
i zidentyfikowanie tego, co stanowi dla klienta wartość oferowanego produktu.
1.
2.
3.
4.
5.

Zasada identyfikacji strumienia wartości zawiera wszystkie czynności przeprowadzane
w celu wytworzenia produktu, zarówno dodające, jak i niedodające wartości. Zaczynając od
zakupu odpowiednich surowców i materiałów, kończąc na dostarczeniu gotowego wyrobu.
Wyróżnia się strumień pełny i strumień wewnętrzny.
Strumień pełny obejmuje wszystkie procesy od pozyskania surowca, poprzez procesy
związane z dostawą, aż do użytkownika produktu. Jego analiza jest obligatoryjna przy
optymalizacji kosztów w całej rozciągłości łańcucha dostaw.
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Strumień wewnętrzny obejmuje procesy znajdujące się wewnątrz przedsiębiorstwa oraz
relacje z dostawcami i klientami. Szczegółowa analiza strumienia wewnętrznego jest kluczowa
przy optymalizacji efektywności przedsiębiorstwa.
Zasada ciągłego płynnego przepływu dotyczy głównie materiałów, ale też informacji.
Oznacza przekazywanie komponentu/półproduktu do następnego procesu natychmiast po
zakończeniu bieżącego. W tym celu stosowana jest produkcja w gniazdach produkcyjnych,
gdzie wykorzystuje się metodę one-piece-flow (przepływ jednej sztuki), co wiąże się z
zaniechaniem zasady produkowania w wielkich partiach.
Zasada „pull” daje możliwość produkowania w oparciu o zamówienie klienta, a nie
w oparciu o prognozy sprzedażowe. Oznacza to, że jeśli nie ma sygnału o konieczności
wytworzenia danego produktu, to jego produkcja nie jest wówczas uruchamiana.
Przedsiębiorstwo jednak musi być przygotowane na szybką realizację zamówienia, jeśli takie
zostanie zlecone do wykonania. Przy czym wielkość produkcji dyktowana jest wyłącznie przez
rynek, a nie poprzez prognozy, bądź próby wykorzystania zasobów produkcyjnych
w maksymalnym stopniu.
Zasada ciągłego dążenia do doskonałości opisana, poniżej jako Kaizen.

3. Główne narzędzia Lean
Narzędzia wdrażane do przedsiębiorstwa w celu eliminacji różnego rodzaju marnotrawstw
często określane są mianem „Lean Toolbox”. W zestawie tym znajdują się takie narzędzia jak
m.in.:









Just in Time.
Mieszany model produkcji.
KANBAN.
VSM – mapowanie strumienia wartości.
Kaizen.
„5S”.
Poka-Yoke.
Diagram Spaghetti.

Koncepcja Just in Time zapoczątkowana została w połowie lat 70. XX w. W japońskiej firmie
Toyota. Jej głównym założeniem jest sterowanie przepływem materiałów oraz informacji,
nakierowane na to, by nie tworzyć zapasów w poszczególnych fazach przepływu półproduktów
i wyrobów gotowych, a także unikać strat związanych z nadmiernym zużyciem zasobów. Justin-Time odnosi się do procesów zaopatrzenia, wytwórczych oraz dystrybucyjnych, by były one
realizowane w odpowiednim terminie, natomiast czas ich realizacji był możliwie
zminimalizowany. Tym sposobem osiągane są cele na zasadzie 7R, a szczególnie
dostarczanie produktów w określonym czasie i określonej ilości. Wiążąca jest też zasada, że
w odpowiedzi na zamówienie od klienta powinien czekać nie zapas wyrobów gotowych, a
zdolności produkcyjnych. Zostaje przez to zaniechana zasada o maksymalnym wykorzystaniu
zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, na rzecz minimalnego zamrożenia środków.
Kolejną istotną cechą omawianej koncepcji JiT jest orientacja na maksymalizacje
efektywności i elastyczności procesów wytwórczych. Głównymi założeniami są:
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Zero zapasów produkcyjnych.
Małe serie.
Krótkie cykle realizacji.
Wysoka jakość.
Zero zapasów oznacza w tym przypadku eliminację nadmiernego poziomu zapasów
surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz produkcji w toku. Bowiem zapasy te są
równoznaczne z niepotrzebnym zamrożeniem kapitału obrotowego, a także ich wysoki stan
maskuje rozmaite niesprawności przedsiębiorstwa. Zatem zmniejszenie poziomu zapasów
wymaga najczęściej usunięcia niesprawności takich jak m.in. nadprodukcja, która jest
negatywnym efektem wytwarzania w dużych seriach. Następnym założeniem koncepcji jest
właśnie zmniejszenie partii produkcyjnych, przy jednoczesnym skracaniu cyklu
produkcyjnego. Dodatkową korzyścią jest zamawianie mniejszych partii komponentów
w większej częstotliwości, co przekłada się na skrócenie cyklu zamówienia. Krótsze cykle
ułatwiają zmniejszenie zapasów oraz stabilizują cały proces zaopatrzeniowy. Ostatnim
z wymienionych założeń jest zapewnienie wysokiej jakości dostarczanych produktów, działań
logistycznych we wszystkich fazach produkcji.
Wdrożenie koncepcji JiT wymaga, więc wielu czynników takich jak: niezawodności dostaw,
sprawności całego systemu logistycznego, dużej elastyczności oraz budowania relacji
partnerskich z dostawcami. Do głównych cech koncepcji zalicza się także:






Projektowanie produktów w aspekcie modularności – eliminuje to zbędną złożoność.
Równomierność obciążeń przypadających na różne stanowiska robocze.
Zmniejszenie czasu reakcji na zakłócenia.
Eliminacja strat w procesie produkcyjnym.
Oddelegowanie odpowiedzialności, za jakość wyrobu na wszystkich pracowników
bezpośrednio zajmujących się tym wyrobem.
 Sprawny system dostaw.
 Zmniejszanie partii produkcyjnej do minimum.
 Sprawny system informacyjny procesu produkcyjnego, umożliwiający szybkie
przetwarzanie i analizę zebranych danych.
 Tworzenie atmosfery wspomagającej wdrażanie ciągłych usprawnień.
Głównym zadaniem JiT jest eliminowanie jak największej liczby marnotrawstw. Koncepcja
wykazuje się skutecznością w przypadku walki z nadprodukcją, oczekiwaniem, zbędnym
przemieszczaniem, zbędnym ruchem, wadami produkcyjnymi, a także stratami w procesie
wytwarzania. Jednym z filarów jest uczestnictwo wszystkich pracowników w zarządzaniu
i ciągłym doskonaleniu istniejących procesów poprzez dążenie do prostoty procedur
i wykonywanych czynności. Zasada 7 x 0 wiernie obrazuje ideę Just In Time. Określa ona
dążenie do stanu wyrażonego poprzez: 0 – braków, bezczynności, kolejek, zapasów,
opóźnień, zbędnych operacji oraz przemieszczeń.
Do realizacji założeń Just in Time potrzebne jest wdrożenie wielu technik i metod
wspomagających, jak m. in.


TPM – (Total Productivity Maintenance) kompleksowe utrzymanie maszyn. Umożliwia to
zmniejszenie liczby błędów produkcyjnych, wykrycie awarii we wczesnym stadium,
zmniejsza koszty napraw, wydłuża żywotność maszyn, a także znacznie przyśpiesza
identyfikacje przyczyny usterek produktu.
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SMED – (Single Minute Exchange Die) czyli przezbrojenie maszyny w ciągu jednocyfrowej
liczby minut. Niezwykle istotne przy redukcji zapasów w toku.
 TQM - (Total Quality Management) Zarządzanie, poprzez jakość. Podnosi poziom jakości
produktów i procesów przedsiębiorstwa.
 KANBAN – system komunikacji pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi stosowany do
sterowania przepływem materiałowym. (opisany w dalszej części)
 Mieszany model produkcji – pozwalający na osiągnięcie płynnej produkcji (opisany w
dalszej części) oraz wiele innych metod i technik, które zostaną wypracowane
samoczynnie, bądź strategia je adoptuje.
Planowanie produkcji w Just in Time – Celem planowania produkcji i jej sterowania w
omawianej strategii jest osiągnięcie „płynnej produkcji”, czyli równoczesnego przepływu
produkcyjnego dla szeregu wyrobów przy minimalnym zaangażowaniu zapasów. Dla fazy
planowania istotne jest dopasowanie możliwości oraz odpowiednia organizacja systemu do
prognozowanego popytu, tak, aby można złagodzić krótkoterminowe zmiany w popycie bez
radykalnych zmian w systemie.
Według tradycyjnego podejścia systemu produkcji wielkoseryjnej produkowana jest duża ilość
danego wyrobu i dopiero wtedy maszyny zostają przestawione na inny. Jest to równoznaczne
z powstawaniem dużych zapasów każdego z końcowych produktów i późniejsze zmniejszanie
ich przy produkcji następnych. Takie podejście jest nieefektywne w aspekcie JiT, ponieważ
wysoki poziom zapasów prowadzi nieuchronnie do znacznego spadku elastyczności dostaw.
JiT przez możliwość SMED umożliwia równoczesną produkcję wszystkich wyrobów w
najmniejszych racjonalnych ilościach (w ciągu dowolnego, aczkolwiek jak wynika z założeń
krótkiego okresu czasu). Osiągnięcie płynniej produkcji daje możliwość dopasowania planu
dziennej produkcji dla każdego wyrobu popartej prognozami krótkoterminowymi, co zapewnia
niezwykle szybką reakcję na zmiany.
Kolejną techniką wypracowaną w Toyocie służącą do uzyskania płynnej produkcji jest
Mieszany model produkcji, który zakłada możliwie najbardziej opłacalne rozdrobnienie
przewidywanej produkcji wielu wyrobów i przygotowanie linii produkcyjnej do jego realizacji.
Pierwszą czynnością jest sporządzenie miesięcznej prognozy popytu za pomocą danych
dostarczanych przez dealerów, centrale, itp. Po opracowaniu plan ten będzie stanowił
odnośnik dla obliczenia dziennego planu produkcji dla każdego wyrobu. Realizacja takiego
modelu produkcji odbywa się w dwóch fazach:
1. Równomierny rozkład produkcji każdego wyrobu na dane dni miesiąca.
2. Równomierny rozkład produkcji wyrobów dla każdego dnia.
Wynikiem tego podejścia jest opracowanie najmniejszej (ekonomicznie racjonalnej) sekwencji
produkcyjnej. Jest ona powtarzana cyklicznie każdego dnia w ilości, która stanowi wspólną
wielokrotność zapotrzebowania wyrobów w odniesieniu dziennym. Produkcja w małych
ilościach bardzo uelastycznia cały system wytwarzania, co pomaga w zaspokojeniu mocno
zróżnicowanych potrzeb rynku. Przy obniżeniu popytu pewna część wytworzonych wyrobów
gotowych może trafić na magazyn i stanowić zbędny zapas, lecz przy założeniu strategii JiT o
natychmiastowym zatrzymaniu produkcji i zmianie sekwencji produkcji, pozostały zapas
będzie bardzo niski relatywnie do produkcji wielkoseryjnej „na magazyn”.
Sterowanie przepływem produkcji według koncepcji Just in Time – plany produkcyjne
w JiT są kierowane wyłącznie do działu montażu finalnego. Każda inna komórka
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poprzedzająca, łącznie z dostawcami zewnętrznymi, zlecenia otrzymuje od komórek
bezpośrednio po nich (odbiorców). Jest to zasadnicza i najbardziej zauważalna różnica między
sposobami zarządzania w koncepcji JiT, a podejściem tradycyjnym. Można wyróżnić trzy
zasady organizacji sterowania przepływami produkcyjnymi, gdzie zadaniem każdej jest
uruchamianie, kontrolowanie przepływu oraz zlecanie zadań, są to:
 System „push” (pchania) – wykorzystywany przez większość systemów MRP.
 System „pull” (ssania) – Wykorzystywany w Just in Time.
 System „squeeze” (wyciskania) – wykorzystywany w strategii OPT.
Według zasady „ssania” odbiorca, jako komórka realizująca określony etap procesu
samodzielnie określa wielkość i termin dostawy dla dostawcy, jako komórki bezpośrednio
poprzedzającej, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Celem takich działań jest racjonalizacja
przepływów materiałowych, prowadząca do zmniejszenia poziomu zapasów produkcji w toku
w myśl dewizy, „jeśli tego nie potrzebujesz, nie rób tego”.

Rys. 1. Sterowanie przepływem produkcji według koncepcji Just in Time
Źródło: http://e-technolog.pl/index7c5e.html?strona=aktu&idaktu=59& [dostęp 21.05.16]

Podstawowymi cechami systemu ssącego według koncepcji Just in Time są:


Sporządzanie harmonogramu dla produkcji dziennej i zmianowej w dziale montażu
końcowego.
 Poziomy (zdecentralizowany) system zlecania zadań oraz kontroli ich realizacji.
 Proces produkcyjny jest realizowany „w górę”, czyli od ostatniej fazy do poprzedzającej
komórki.
Strategia systemu „ssącego” zakłada odejście od zasady zarządzania zcentralizowanego, na
której działa system MRP, na rzecz jego decentralizacji dotyczącej jedynie produktu finalnego.
W rezultacie sterowanie produkcją odbywa się przez tzw. między stadialne ogniwa
samosterujące utworzone przez sprzężenia materialno-informacyjne kolejnych par komórek w
relacjach „dostawca-odbiorca”. Przepływ materiałowy odbywa się w przeciwnym kierunku do
przepływu zleceń produkcyjnych.
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System KANBAN jest techniką wspomagającą sprawny przepływ materiałowo-informacyjny.
Opracowany został również w firmie Toyota, jako system kart. KANBAN (jap. karta, etykieta).
System ten spełnia dwie podstawowe funkcje:
 Sygnalizowanie potrzeby odbiorcy,
 Tworzy autonomiczny system składania zleceń i ich kontroli.
System KANBAN można podzielić na jedno i dwukartowy
W wersji jednokartowej jego funkcjonowanie opiera się na tylko jednym rodzaju karty, który
jest wykorzystywany do zlecania produkcji oraz przemieszczania komponentów w relacji
dostawca-odbiorca. Zazwyczaj karty są przytwierdzone do pojemników krążących między
dostawcami i odbiorcami, gdzie przechowywane i przemieszczane są stałe ilości
komponentów. Przy powstaniu potrzeby po stronie odbiorcy pobiera on pełen pojemnik
odczepiając kartę KANBAN, po czym zostaje ona wysłana wraz z pustym pojemnikiem. Na
podstawie tego sygnału dostawca rozpoczyna produkcję na celu uzupełnienia pojemnika.
System KANBAN w wersji jednokartowej znakomicie nadaje się dla produkcji ciągłej, gdzie nie
występują skomplikowane operacje transportowe, a stanowiska komórek produkcyjnych
wzajemnie kooperujących znajdują się w niewielkiej odległości. W przypadku szerokiego
asortymentu zwiększyłaby się ilość różnorakich kart, co mogłoby utrudniać sprawne
sterowanie przepływem.
KANBAN dwukartowy wykorzystuje karty:
 Przepływu/transportową
 Produkcyjną/zlecenia
Karta transportowa jest dokumentem stanowiącym podstawę poboru elementów od dostawcy,
natomiast karta produkcyjna jest swojego rodzaju zleceniem na wykonanie danej liczby
komponentów po stronie dostawcy. Jedna z kart jest zawsze przypięta do pojemnika
transportowego, gdzie są przechowywane i transportowane stałe ilości danego produktu. Przy
powstaniu potrzeby po stronie odbiorcy pobierany jest pełen pojemnik z osobnego (własnego)
pola odkładczego, po czym odczepiana jest od niego karta transportowa, następnie wysyłana
z pustym pojemnikiem do dostawcy. W polu odkładczym należącym do dostawcy karty są
zamieniane. Karta transportowa zostaje przymocowana do pełnego pojemnika w miejsce karty
produkcyjnej, co jest automatycznym zleceniem na jego transport do odbiorcy. Odpięta
wcześniej karta produkcji przymocowywana jest do pustego pojemnika, co jest z kolei
automatycznym zleceniem produkcji ilości danego komponentu odpowiadającej pojemności
opakowania. System dwukartowy jest stosowany, kiedy odległości pomiędzy komórkami ze
sobą kooperującymi jest większa (różne wydziały itp.), wszędzie gdzie wymagana jest osobna
operacja transportowa. Dodatkowymi powodami stosowania systemu dwukartowego są
większe partie komponentów, czy większa różnorodność. W tym systemie każda komórka
produkcyjna posiada własne pole odkładcze dla pozycji dopływających jak i dla produktów
wytworzonych. Przy takim rozwiązaniu zaleca się połączenie magazynu wyjściowego
dostawcy z magazynem wejściowym odbiorcy z możliwością przepływu wyłącznie w stronę
marszruty technologicznej.
System KANBAN umożliwia realizację zasady „ssania”, lecz nie jest z nią całkowicie
jednoznaczny. Jest on szczególnie doceniany w procesach produkcji powtarzalnej, gdzie
wahania asortymentu i wielkości przepływu są umiarkowane.
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VSM (Value Stream Mapping) – technika analizowania wszystkich czynności składających się
na dany proces realizacji zlecenia dla określonej rodziny wyrobów. Składowymi strumienia
wartości są: fizyczny przepływ materiałowy, ogólny proces transformacji materiałów, aż do
uzyskania wyrobu gotowego oraz informacje towarzyszące przy procesie. Graficznym
obrazem dla strumienia jest jego mapa utworzona za pomocą prostej symboliki ikon
zawierających informacje na temat:
 Zapotrzebowania po stronie klienta oraz prognozy jego zmienności,
 Wymaganiach, jakie narzuca klient,
 Sposobie komunikacji,
 Czasie, formie przepływu informacyjnego,
 Komunikacji z dostawcami,
 Zapasach,
 Problemach przy realizacji procesu.
Technika ta daje możliwość przedstawienia obecnego stanu przedsiębiorstwa, co
automatycznie staje się punktem wyjściowym do utworzenia mapy dla stanu przyszłego i
wyznaczenia kierunków planowanych ulepszeń. Pozwala to przedsiębiorstwu na:







Zobrazowanie procesów na przestrzeni całej organizacji,
Identyfikacje marnotrawstw,
Stworzenie planu eliminacji zidentyfikowanych marnotrawstw,
Ułatwienie koncepcji wprowadzenia systemu „ssącego”,
Trafniejsze podejmowanie decyzji przy sterowaniu przepływami,
Łatwiejsze wdrażanie koncepcji Lean Management.

KAIZEN – metoda i zarazem filozofia zarządzania kierująca do ciągłego poszukiwania
i eliminowania niedoskonałości przy procesie realizowanych czynności. Wyróżniającym
elementem jest, to, że zadania płynące z ciągłego doskonalenia są rozłożone na wszystkich
pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, a oczekiwaniami nie są przełomowe
odkrycia, ale jednostajne, nigdy niekończące się ulepszanie procesów przedsiębiorstwa
„małymi krokami”. Ważnym zadaniem KAIZEN jest utrzymywanie i podnoszenie standardów
pracy. Najbardziej podstawowym narzędziem omawianej filozofii jest cykl PDCA (Plan, Do,
Check, Act), czyli zaplanuj, wykonaj, sprawdź i zastosuj. Za podstawę ciągłego doskonalenia
uważa się przyjęcie określonego celu i planu działań. Kolejno realizacja założonych działań,
porównanie osiągniętych efektów do zaplanowanych. Ostatnim etapem jest przyswojenie
zdobytych informacji i zastosowanie ich w kolejnym cyklu.
„5S” - Jest to narzędzie mające na celu wspomaganie analizy procesów, jakie zachodzą na
stanowisku pracy. Efektem zastosowania 5S jest dobra organizacja pracy, poprawa
bezpieczeństwa, poprawa jakości wykonywanych czynności, zmniejszenie ilości strat
związanych z awariami oraz brakami, a także znaczne podniesienie ergonomii stanowisk
pracy. „5S” oznacza pięć filarów, na których się opiera:
 Seiri (selekcja) – pomaga zidentyfikować materiały, dokumenty, sprzęt, narzędzia i
potrzebne informacje. Podczas selekcji następuje eliminacja odpadów (uszkodzonych
materiałów, surowców, narzędzi), które nie zostaną już wykorzystane w procesie
wytwórczym. Przekłada się to na czyste miejsce pracy, łatwiejszy dostęp do rzeczy
potrzebnych, przez co skraca czas realizacji.
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Seiton (systematyczność) – Czynności mające na celu oznaczenie miejsca dla konkretnej
rzeczy (narzędzi itp.) miejsca zostają podpisane, lub zaznaczone kolorami, bądź
malowane są „cienie” dokładnie tego narzędzia, jakie powinno się znajdować w danym
miejscu.
 Seiso (sprzątanie) – utrzymywanie miejsca pracy w ciągłej czystości.
 Seiketsu (standaryzacja) – Przy udziale bezpośrednich użytkowników miejsca pracy
tworzone są odpowiednie standardy za pomocą procedur i instrukcji.
 Shitsuke (Samodyscyplina) – sumienne przestrzeganie powyższych punktów.
Uniwersalność metody „5S” pozwala na stosowanie jej nie tylko w zakresie procesów
operacyjnych, ale także administracyjnych. Jej wdrożenie przynosi efekty w postaci większego
bezpieczeństwa, większej otwartości na poszukiwanie usprawnień oraz wzrost wydajności
procesu, w którym została zastosowana.

Rys. 2. Przykładowe stanowisko pracy w standardzie „5S”
Źródło: http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/piec-krokow-5s [dostęp 21.05.2016]
POKA-YOKE jest to metoda, która zakłada, że żaden człowiek, ani żadne urządzenie nie może
pracować bez popełniania błędów, jednak wystąpienie takowego nie powinno prowadzić
bezpośrednio do niezgodności w kontekście wyrobu gotowego. Z tego właśnie powodu
zalecane jest stosowanie rozwiązań technicznych, zaprojektowanych w taki sposób, że błędne
wykonanie czynności nie byłoby możliwe. W odniesieniu produkcyjnym metoda polega na
wprowadzeniu rozwiązań, które umożliwią automatyczne wykrycie wady i zastosowanie jednej
z funkcji regulacyjnych:
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Metoda kontroli – automatyczne zatrzymanie urządzenia przy wykryciu wadliwego wyrobu.
Element należy usunąć, bądź poprawić i ponownie włączyć maszynę.
Metoda ostrzegania – odpowiedni komunikat dźwiękowy lub wizualny informuje operatora
o zaistniałym błędzie. Natomiast stwierdzenie wystąpienia błędu określa się w wyniku
jednej z funkcji ustawiających:
o Metody kontaktu – wykryto nieprawidłowość jak np. zmiana koloru, kształtu, masy
itp.
o Metody ustalonej wartości – liczba wykonanych operacji różni się od ilości operacji
zaprogramowanych.
o Metody koniecznego kroku – nie została zachowana odpowiednia kolejność
operacji.

Wnioski
Wdrożenie Lean Management, szkolenia pracowników wysokiego szczebla oraz ciągłe
wyszukiwanie usprawnień w każdym obszarze przedsiębiorstwa zgodnie opisaną filozofią
Kaizen jest bardzo korzystne dla przedsiębiorstwa. Zmniejszenie poziomu zapasów
wynikające z aspektów Just In Time bezpośrednio przekłada się na uwolnienie części środków
przedsiębiorstwa znacznie wpływając na poprawę jego płynności finansowej. Natomiast
efektem rzetelnej identyfikacji i eliminacji marnotrawstw występujących w przedsiębiorstwie
jest znaczne obniżenie kosztów wytwarzania przy zachowaniu, bądź poprawie jakości
oferowanych dóbr. Z przedstawionych faktów wynika, że poprzez użycie narzędzi Lean
poprawia się konkurencyjność przedsiębiorstwa, co stanowi jeden z najważniejszych
elementów przetrwania firm na obecnym rynku produkcyjnym.
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STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia ogólną definicję innowacji orazich podział. Opisuje innowacjeze
szczególnym uwzględnieniem ich form dystrybucji w przedsiębiorstwach sektora branży
tekstylno-odzieżowej. Jednocześnie ukazuje, czym jest dystrybucja oraz jak można
wykorzystać Internet, jakonową jej formę. Ostatnia część artykułu stanowi prezentację
i omówienie wyników przeprowadzonych badań własnych na podstawie własnego modelu
biznesowego.Celem przedstawionych badań było potwierdzenie tezy, że wśród potencjalnych
nabywców istnieje zapotrzebowanie na innowacyjny model dystrybucji odzieży. Metodą
zastosowaną w części badawczej jest studium przypadku pogłębione o analizę wyników
badania ankietowego przeprowadzonego wśród potencjalnych klientów start-upu MENSET.
ABSTRACT
The article presents general definition of innovation and division. Describes innovation
with particular focus on forms of distribution in sector of clothing industry. Article shows what
it is distribution and how to use the Internet as a new form of it. The last part of the article
presents the results of research based on own business model. The aim of this research was
confirmation the thesis that the potential buyers need an innovative distribution of clothes. The
method used in the research is a case study with analysis of the results of a survey conducted
among potential clients of start-up MENSET.
Słowa kluczowe: innowacje, dystrybucja, branża odzieżowa, handel elektroniczny, start-up
Keywords:innovation, distribution, clothing industry, e-commerce, start-up

1. WSTĘP
Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednym z głównych czynników
warunkującym sukces przedsiębiorstwa jest jego innowacyjność. W dobie szybkiego przekazu
informacji oraz coraz krótszego cyklu życia produktu to nowości rynkowe i innowacyjne
produkty czy usługi przyciągają największą uwagę konsumentów. Od uwagi konsumentów
zależą natomiast bezpośrednio zyski każdej firmy, reputacja, czy jej pozycja w walce
konkurencyjnej. Innowacyjne przedsiębiorstwa nie tylko zaspakajają potrzeby klientów, ale
często same nawet je kreują. Innowacje zapewniają rozwój gospodarczy nie tylko
poszczególnych firm, ale także regionów czy krajów.
Innowacje mogą nieść ze sobą ogromne ryzyko. Jednak brak innowacji jest jeszcze
większym niebezpieczeństwem, ponieważ ryzyko związane z innowacyjnością daje się
kontrolować, natomiast brak podejmowania działań innowacyjnych gwarantuje stagnację
i powoduje brak rozwoju. Zgodnie ze znaną maksymą J.W. Goethego – „Kto nie idzie do
przodu, ten się cofa.”
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Celem artykułu była analiza innowacyjności modelu dystrybucji w planowanej
działalności gospodarczej, a także poznanie potrzeb potencjalnych klientów przedsiębiorstwa
w zakresie zachowań nabywczych w sektorze odzieżowym. Kolejnym zamierzeniem
byłoomówienie i charakterystyka innowacji szczególnie w zakresie dystrybucji odzieży oraz
próba zintegrowania ich w kontekście innowacyjności własnego start-upu.
2. POJĘCIE I RODZAJE INNOWACJI
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji pojęcia innowacji, a rozumienie tego
terminu przez badaczy jest rozmaite. Złożoność zagadnienia sprawia, że trudno wskazać
jedną definicję. Termin innowacja zapoczątkowany został już w ubiegłym stuleciu przez
Schumpentera, który rozumiał tę problematykę, jako wprowadzanie nowego produktu, nowej
produkcji, wszelkich nowości na rynek[1].Podobnie innowacyjność rozumie Brdulak, dla której
jest to każde usprawnienie w przedsiębiorstwie mające przełożenie na konkretną wartość
rynkową i stanowiące podstawę budowania strategii działalności rynkowej [2]. Zdaniem
Kotlera zaś nie można mówić o innowacyjności bez zorientowania działań na docelowym
kliencie, zatem nie ma innowacji bez klienta[3].Tworzenie klienteli jest zgodnie z tym
podejściem sensem biznesu. Zdaniem Druckera wkażdym przedsiębiorstwie występują dwie
najważniejsze funkcje – marketing i innowacje. Dlatego innowacje są kreatywnym
zaspokojeniem potrzeb i wymagań obecnych i nowych klientów[4].
Innowacje odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu, a także rozwoju wszystkich
przedsiębiorstw. Wszelkie działania o charakterze innowacyjnym podejmowane przez
organizacje podnoszą atrakcyjność przedsiębiorstwa oraz powodują wzrost jego
konkurencyjności. Istnieją różne podziały innowacji jednak najbardziej komplementarny
podział prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Typologia innowacji
Źródło: A. Nowak-FAR, Globalna konkurencja, PWN, Warszawa 2010, s. 29.

Przedsięwzięcia innowacyjne obejmują swoim zasięgiem nie tylko produkty
i procesy, ale także inne obszary działalności przedsiębiorstwa. W skład innowacji
technologicznych zalicza się innowacje o charakterze produktowym i procesowym. Te
pierwsze polegają na zmianie fizycznej, chemicznej albo biologicznej dóbr i usług, które już
istnieją na rynku oraz na wytworzeniu nowych produktów. Tego typu innowacje prowadzą do
unowocześnienia, a także wprowadzenia nowej oferty[5].
Innowacje procesowe obejmują zmiany, które stosowane są przez organizacje
w procesie wytwarzania oraz w sposobie docierania do konsumentów z oferowanym
produktem. Zwiększenie efektywności produkcji może być także celem wspomnianej
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innowacji. Innowacje nietechnologiczne obejmują swym zasięgiem wdrażanie
zaawansowanych technik zarządzania, wprowadzanie istotnie zmienionych struktur
organizacyjnych, a także innowacje marketingowe, takie jak istotna zmiana strategii
marketingowej przedsiębiorstwa, istotne zmiany o charakterze estetycznym lub inne twórcze
modyfikacje produktów przedsiębiorstwa, niebędące innowacjami technicznymi[6].
Rozróżnienie kryterium podziału oraz rodzajów innowacji przedstawione zostało
w tabeli 1.
Tabela 1. Kryterium podziału innowacji
KRYTERIUM PODZIAŁU

RODZAJE INNOWACJI
-oryginalne, twórcze
(wynalazki, wzory użytkowe, odkrycia)
Oryginalność zmian
-nieoryginalne, adaptowane, imitacyjne
(naśladowcze, odtwórcze)
- duże - strategiczne
Skala wielkości
- małe- taktyczne
- zagraniczne (licencje, know-how)
Źródła innowacji
- krajowe
Stopień złożoności procesu
- sprzężone
innowacyjnego
- niesprzężone
- refleksyjne, uświadomione
-zachodzące w sposób bezrefleksyjny
Uwarunkowania psychospołeczne
- zamierzone
- niezamierzone
- materialna
Rodzaj wiedzy
- niematerialna
Wpływ na środowisko naturalne
- ekologiczne
-produktowe
Zakres oddziaływania
- procesowe
-organizacyjne
Źródło: M. Bednarczyk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku
turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s.135.

Przedstawiony w powyższej tabeli podział na obszary, w których mogą dokonywać się
innowacje, jest oparty na kryterium zaczerpniętym z Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Dlatego zakres innowacji, które realizuje dane przedsiębiorstwo, zależy tylko i wyłącznie od
kreatywności jego właściciela. Wykonując określone usługi czy sprzedając określone towary,
przedsiębiorstwa mogą wprowadzać innowacyjne rozwiązania w jednym, kilku lub w każdym
z wymienionych obszarów[7].
Innowacyjność to główny czynnik zmian prowadzący do wzrostu efektywności
funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Bardzo często innowacje są łączone
z kreatywnością, która jest procesem łamania starych schematów i wykorzystaniem
posiadanej wiedzy w nowy sposób. Nowatorskie rozwiązania stanowią siłę napędową postępu,
a co za tym idzie rozwoju społeczno–gospodarczego. Tak jak wspomniano innowacje są to
twórcze zmiany nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w społeczeństwie, przyrodzie
i strukturze gospodarczej w najszerszym ujęciu tego terminu[8].
3.ASPEKT WDRAŻANIA INNOWACJI W BRANŻY TEKSTYLNO - ODZIEŻOWEJ
Branża tekstylno-odzieżowa to obecnie jeden z najbardziej wymagających innowacji
obszarów przemysłowych. Powodem jest zapotrzebowanie na nowoczesne materiały
i technologie produkcji odzieży wśród klientów[9]. Branża tekstylna jest w naszym kraju branżą
tradycyjną. Przekształcenie tego sektora w nowoczesną, bazującą na najnowszych
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rozwiązaniach branżę jest możliwe tylko dzięki wprowadzaniu innowacji. Sektor tekstylnoodzieżowy w klasyfikacji OECD10 należy do sektorów niskich technologii. Nie oznacza to, iż
jest to branża, w której nie można w ogóle mówić o rozwoju technologicznym i innowacyjnym.
Wiele firm inwestuje w najnowsze technologie i wprowadza innowacje, jednak dotyczy to
głównie dużych przedsiębiorstw. Wiele polskich firm po przeobrażeniach gospodarczych
w latach 90 nie potrafiło przystosować się do nowej koniunktury i próbuje jedynie przetrwać na
rynku[10]. Część przedsiębiorstw wykorzystało szanse, jakie otworzyło dla nich wejście Polski
do Unii Europejskiej. Obecnie udział eksportu zarówno w części odzieżowej, jak i tekstylnej,
wynosi ponad 50 proc. przychodów ze sprzedaży. Obszar innowacji w tej branży związany jest
z nowoczesnymi modelami dystrybucji oraz informatycznymi rozwiązaniami w przemyśle
odzieżowo-tekstylnym.
Obecnie branża tekstylno-odzieżowa skupia 17 tysięcy przedsiębiorstw i odpowiada za
5 % polskiego PKB, jednak w przyszłości ma stać się jedną ze strategicznych branż naszej
gospodarki. Od 2013 roku sektor włókienniczy zwiększył produkcję o ponad 10 %, a inwestycje
– o 94 %. O optymistycznych prognozach dla wdrażania innowacji w najbliższej przyszłości
może świadczyć fakt, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło w 2016 roku
pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE. Szansą dla tego sektora jest
szczególnie tekstronika, nanotechnologie, organiczne surowce oraz wzornictwo.
Program INNOTEXTILE umożliwia dofinansowanie w takich obszarach jak między
innymi personalizacja projektowania wyrobów odzieżowych, indywidualizacja wzornictwa
tekstyliów i produkcja na zamówienie indywidualnego klienta, rozwój informatycznych
systemów projektowania, konstruowanie odzieży i wyrobów tekstylnych z wbudowanymi
systemami monitoringu parametrów fizjologicznych użytkownika, a także ubrań specjalnych,
jak np. odzież chroniąca przed smogiem elektromagnetycznym [11].
Innowacyjnym zjawiskiem w branży odzieżowej są także firmy z branży e-commerce
inwestujące w przemysł tekstylny. Przykłady takich działań obecne są już także w Polsce, na
przykład właściciel porównywarki cenowej nokaut.pl uruchomił marki odzieżowe Sugarfree
i markę odzieży sportowej Cardio Bunny. Najwięcej innowacji dotyczy dystrybucji. Również
innowacje w badanym w niniejszej pracy przedsięwzięciu dotyczą w dużym zakresie
dystrybucji, dlatego należy omówić ten aspekt bardziej szczegółowo w kolejnym rozdziale.
4.POJĘCIE DYSTRYBUCJI
Słowo dystrybucja pochodzi z języka łacińskiego od słowa dis-tributio, które oznacza
podział. Istnieje wiele definicji tego pojęcia w literaturze przedmiotu. W różnych źródłach
wyraźnie zarysowany jest podział definicji terminu dystrybucja na dwie grupy. Pierwsza grupa
kładzie nacisk na znaczenie i rolę dystrybucji w logistyce, druga natomiast pokazuje, że
dystrybucja stanowi również bardzo istotny element marketingu.
Najbardziej eklektyczną definicję podaje A. Szymonik. Według tego autora dystrybucję
rozumieć należy, jako„zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli przepływu
produktów oraz związanych z nimi informacji – celem logistyki dystrybucji jest dostarczanie
finalnemu odbiorcy właściwych towarów, we właściwej ilości i jakości, przy minimalnych
kosztach logistycznych.” [12]
Dystrybucjaodpowiada zatem za fizyczny ruch produktów z miejsca ich wytwarzania do
miejsca zakupu przez konsumentów, a tym samym zaspokojenie potrzeb klientów,
utrzymywanie dobrych kontaktów z nimi oraz zachowania wpływające na ich
lojalność.Innowacyjna dystrybucja przestaje być dziedziną zajmującą się wyłącznie
dostarczaniem właściwego produktu we właściwe miejsce we właściwym czasie, ale obejmuje
znacznie szerszy zakres działań, przyjmując formę organizacji handlu i stosunków między
przedsiębiorstwami i ich interesariuszami.
Takie pojęcie dystrybucji jest jednak niepełne bez definicji kanału dystrybucji.
Czynności związane z dystrybucją nie mogą nigdy być rozpatrywane samodzielnie, ale
zawsze w ujęciu całościowym, razem z pozostałymi elementami z zakresu produkcji
i sprzedaży jako zespół działań dystrybucyjnych. Na kanał dystrybucji składają się uczestnicy,
czyli osoby i firmy, które kupują i sprzedają produkty, na przykład producenci, hurtownicy,
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nabywcy finalni. W strukturze kanału znajdują się także pośrednicy, którzy aktywnie wspierają
przepływ towarów, a także instytucje pomocnicze, które wspomagają działalność pozostałych
uczestników kanału dystrybucji. Są to na przykład firmy ubezpieczeniowe, banki, agencje
reklamowe. Obecnie wiele przedsiębiorstw prowadzących handel tradycyjny decyduje się na
dywersyfikację swojej działalności, pokładając w handlu elektronicznym duże nadzieje na
wzrost przychodów, dlatego jako nowy kanał dystrybucji określa się Internet.[13]
5. INTERNET JAKO NOWA PRZESTRZEŃ DYSTRYBUCJI
Coraz szybsze tempo życia, rozwój infrastruktury internetowej, niemal wszechobecny
dostęp do sieci oraz procesy globalizacji mają wpływ na stale postępujący od wielu lat wzrost
popularności zakupów internetowych w niemal wszystkich branżach. Prognozuje się, że
przynajmniej w najbliższych latach będzie to wciąż trend rozwijający się. Ten szczególny
rodzaj zachowań nabywczych pozwala na pominięcie wielu ogniw pośrednich w kanale
dystrybucji. Nabywca finalny przejmuje tradycyjne zadania pośrednika samodzielnie
wyszukując i zamawiając dla siebie towar bezpośrednio u producenta. Dzięki Internetowi, taki
rodzaj komunikacji jest znacznie ułatwiony. Klient przejmuje na siebie rolę pośrednika, ale
otrzymuje w zamian oszczędność czasu, energii, a bardzo często również konkurencyjną
cenę. Wszystko to sprawia, że najnowsze badania wskazują, iż 100% konsumentów dokonało
zakupu przez Internet, w tym 32% dokonuje zakupów w Internecie kilka razy w miesiącu, a 7%
nawet kilka razy w tygodniu. Przy czym ze względu na tematykę niniejszej pracy należy
wskazać, że 28% konsumentów uważa za opłacalne zakupy w sieci w branży mody [14]. Nowe
możliwości pośrednictwa, które otworzył Internet doskonale wykorzystują także takie firmy jak
Allegro czy Ebay – platformy aukcyjne, które w zamian za niewielką prowizję udostępniają
producentom i handlowcom wirtualną przestrzeń handlową.
Badania naukowe jak również wyniki firm dowodzą, że tylko sklepy, które jednocześnie
istnieją na rynku rzeczywistym i wirtualnym osiągają sukces, ponieważ są znane klientom
i cieszą się ich zaufaniem.
Istnieją także firmy realizujące zakupy internetowe bez posiadania własnej bazy
logistycznej, a jedynie świadczące sprzedaż wysyłkową. Przykładem takich przedsiębiorstw
są w większości sklepy odzieżowe (Zara, Bershka, H&M). Zamówienia są w nich wysyłane za
pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Co ciekawe w przypadku sprzedaży odzieży,
większe sukcesy internetowe osiągają paradoksalnie portale zakupowe np. Zalando lub
Answer.com, a nie sklepy internetowe popularnych w centrach handlowych sklepów
sieciowych. Istotnym elementem zakupów odzieży przez Internet jest możliwość zwrotu
nietrafionych zakupów. Obecnie określają to jednoznacznie przepisy prawa, jednak do
niedawna prawo zwrotu zakupu dokonanego przez Internet nie było czymś oczywistym. Sklepy
internetowe oferujące przesyłkę i zwrot za darmo są dla klientów bardziej atrakcyjne, ponieważ
zakupy w nich obarczone są mniejszym ryzykiem niezadowolenia z wybranego towaru.
Działania innowacyjne przedsiębiorstw w sektorze e–commerce pozwalają zwiększyć
ich konkurencyjność. Ciągle wzrastające zainteresowanie klientów zakupami w Internecie
stymuluje wzrost wykorzystywania strategii innowacyjnych w sklepach internetowych. Za
strategie innowacyjne w znaczeniu nowych rozwiązań na przestrzeni ostatnich pięciu lat
uważa się social marketing (aktywność firm na portalach Facebook, Instagram, Twitter),
zakupy grupowe (w serwisie Groupon), obecność w porównywarkach cen, darmowe próbki,
darmową dostawę i zwrot, a także produkty personalizowane jak np. zaprojektowane
w specjalnie do tego celu dedykowanym narzędziu informatycznym buty (sklep Loft37).
Ponadto coraz większe znaczenie mają innowacje z zakresu m-commerce (transakcji
zawieranych przez urządzenia mobilne), płatności mobilne (np. Blik), video e-commerce
(tworzenie w Internecie reklamowych treści z wykorzystaniem kanału video np. w serwisie
YouTube czy Snapchat lub nawet przeprowadzanie transakcji w trybie transmisji rzeczywistej
czyli tzw. livestream). Podstawą jest wersja mobilna sklepu internetowego, a także systemy
dostaw typu one day delivery, gwarantujące dostawę dzień po zamówieniu. Stosowanie tego
rodzaju innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora e–commerce wpływa znacząco na wzrost
efektywności ich działań marketingowych [15].
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Bardzo istotnym zjawiskiem, determinującym sprzedaż w obszarze e-commerce
i dynamicznie rozwijającym się trendem jest efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline).
Jest to zjawisko polegające na tym, że klienci najpierw szukają w internecie informacji
o produkcie lub usłudze, a następnie dokonują zakupu w tradycyjnym sklepie offline. Zjawisko
to ma znaczenie szczególnie dla mniejszych firm, które nie mogą pozwolić sobie na strategię
omnichannel, czyli obecność we wszystkich kanałach dystrybucji zarówno online jak i offline.
Zjawisko ROPO w Polsce zostało zbadane przez firmę Opiniac.com, która
opublikowała raport pt. „Efekt ROPO w segmentach polskiego eCommerce – 2015.” z raportu
tego wynika, że handel internetowy i tradycyjny przenikają się, a niemal 70% z 250 tys.
przebadanych przez Opiniac.com polskich konsumentów przeszukuje Internet przed
zakupami w tradycyjnych punktach sprzedaży [16].
Efekt ROPO ma szczególny wpływ na branżę odzieżową, ponieważ coraz więcej
klientów planując zakup odzieży, obuwia czy dodatków w sklepie stacjonarnym, szuka
informacji, korzysta z katalogów i zapoznaje się z ofertą produktową dostępną w internecie.
W badaniu przeprowadzonym przez IMAS dla branży „odzież i obuwie” zakup w sieci
przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 88% dorosłych Polaków. Zakupu
w Internecie dokonało 4,8 % badanych, a pozostałe 95,2 % badanych zakupiło produkt
w kanale tradycyjnym po zasięgnięciu informacji on-line. Najczęstszym źródłem pozyskiwania
informacji o produktach w Internecie są aukcje internetowe (37%), wyszukiwarki (26%) oraz
sklepy internetowe (23%) [17].
Istnieje także zjawisko tzw. odwróconego efektu ROPO, czyli Reverse ROPO, który to
efekt polega na tym, że konsumenci sprawdzają (oglądają, przymierzają) produkty
w tradycyjnych sklepach stacjonarnych, a następnie dokonują zakupu w Internecie po
przemyśleniu zakupu lub z powodu niższej ceny.
Nie ulega wątpliwości, że obszar e-commerce to obszar o ogromnym potencjale. Unia
Europejska wskazuje ten obszar, jako najważniejsze potencjalne źródło wzrostu
gospodarczego całego regionu. Rynek polski jest tym, na którym upatruje się najwyższej
dynamiki zarówno e- jak i m-commerce. Szacunki dotyczące wzrostu wartości całego rynku ecommerce dla Polski kształtują się na poziomie 21% rocznie. Wzrost m-commerce
prognozowany jest na ponad 100% rocznie [18].
Kolejną ważną statystyką omawianą przy używaniu Internetu, jako narzędzia
dystrybucji jest odsetek ludzi robiących zakupy on-line przez okres ostatnich 12 miesięcy. Jak
wynika z danych Eurostatu procent ten zmienił się w Polsce z 30% w 2011 roku na 37% w roku
2015. Najwyższy procent osób robiących zakupy on-line w 2015 roku zanotowany w Wielkiej
Brytanii 81%, a najniższy w Rumunii tylko 11%.
Omawiając Internet, jako narzędzie służące dystrybucji, warto zwrócić uwagę na
dostępności do Internetu polskich gospodarstw domowych, gdyż posiadają one duży udział
w transakcjach odbywających się na rynku e-commerce. Według danych GUS w 2015 roku
76% polskich rodzin, posiada dostęp do Internetu. Wskaźnik ten od 2011 roku wrósł
o 9 punktów procentowych.
6.INNOWACJE W MODELU DYSTRYBUCJI NA PODSTAWIE WŁASNEGO START-UPU
6.1. Przedmiot działalności
Przedmiotem planowanej działalności będzie stworzenie platformy oraz aplikacji
internetowej, na której styliści będą kreować indywidualne stylizacje oraz dobierać
spersonalizowane zestawy ubrań dla mężczyzn. Odbywać się to będzie z użyciem
odzieży marek, które będą dostępne dla zatrudnionych stylistek. Taki zakup poprzedzać
będzie dokładna ankieta (składająca się z 16 pytań) oraz telefoniczna rozmowa ze stylistką
(trwająca od 5 do 15 min). Po dokładnej ocenie oczekiwań klienta stylistka przygotowywać
będzie propozycję zestawu ubrań dla klienta. Gdy użytkownik zaakceptuje którąś z nich, firma
MENSET będzie składać zamówienie u swoich partnerów. Następnie nastąpi kompletowanie
zestawu oraz wysyłka do klienta, który będzie płacił tylko za rzeczy zatrzymane dla siebie.
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Wysyłka, zwroty oraz porady stylistów będą całkowicie darmowe. Firma MENSET zarabiać
będzie na prowizji od sprzedaży ubrań.
Platforma zaspokajać ma konkretną zdiagnozowaną potrzebę rynkową dając mężczyznom
oszczędność czasu, gwarancję kompleksowo dobrze dobranego wizerunku oraz zwolnienie z
konieczności robienia zakupów – której zwykle nie lubią wykonywać.
6.2. Analiza rynku pod względem konkurencyjności
Na potrzeby pracy jak również na potrzeby planowanej działalności gospodarczej
zdecydowano przeprowadzić poniższe analizy:
 analizy Pięciu Sił Portera;
 analizy SWOT/TOWS;
 badania ankietowanego.
Wyniki tychże analiz pozwoliły na zweryfikowanie motywów i słuszności wprowadzenia
marki MENSET na rynek.
6.2.1. Analiza otoczenia konkurencyjnego według M.E. Portera (Pięć Sił Portera)
Analiza pięciu sił Portera służy ocenie atrakcyjności (potencjalnej rentowności) sektora
oraz identyfikacji szans i zagrożeń w sektorze, umożliwiając tym samym sformułowanie
prognozy zachodzących w nim zmian.
Analiza 5 sił Portera polega na analizie konkurencyjności na rynku w pięciu wymiarach,
takich jak:
1. Siła rywalizacji pomiędzy konkurencją.
2. Zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek.
3. Zagrożenie ze strony substytutów.
4. Siła przetargowa dostawców.
5. Siła przetargowa nabywców.
Na podstawie przeprowadzonej analizy Pięciu Sił Portera dlaomawianego
przedsiębiorstwa wynika, iż należy zwrócić szczególną uwagę na wysoki poziom
konkurencyjności oraz na wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się na rynku nowych
podmiotów, które mogłyby skopiować przedstawiane rozwiązanie. W tym przypadku
przedsiębiorstwo, aby zaistnieć na rynku powinno wdrożyć innowacyjne rozwiązania (np.
innowacyjny model dystrybucji) oraz zakorzenić się w umysłach klientów jako firma oferująca
pierwsze takie rozwiązanie na rynku. Na korzyść przedstawianej firmy przemawia
umiarkowana siła dostawców, niskie zagrożenie pojawieniem się nowych substytutów oraz
silna pozycja odbiorców w branży tekstylnej.
6.2.2.Analiza SWOT/TOWS
Gdy nowy produkt lub usługa spotyka się z zainteresowaniem klientów i zyskuje na
popularności, zawsze pojawia się konkurencja. W tym przypadku zagrożenie jest tym większe,
że nie ma jeszcze podobnego rozwiązania w Polsce.
W celu analizy konkurencyjności przedsięwzięcia, niezbędne jest wykonanie analizy SWOT,
czyli określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Tabela 2. Analiza SWOT
Czynniki wewnętrzne
Czynniki zewnętrzne
Mocne strony
Innowacyjny model dystrybucji
odzieży
Liczne kontakty branżowe

Szanse
Nisza rynkowa
Wzrost ilości zakupów odzieży wykonywanych
przez Internet
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Brak dodatkowych opłat za
konsultację ze stylistką

Wzrost zainteresowania konsumentów ofertami
indywidualnie dopasowanymi pod nich

Współpraca ze znanymi męskimi
blogerami modowymi
Duża dywersyfikacja producentów
odzieży
Słabe strony

Nowe rozdanie środków z Unii Europejskiej (2014
– 2020)
Wzrost świadomości modowej i dobrego wyglądu
u mężczyzn
Zagrożenia

Relatywnie długi czas oczekiwania na Możliwość nie przyjęcia się nowej usługi na rynku
zamówienie (do 10 dni)
Brak odpowiednio dużych środków
Trudności z „przebiciem” się z nową ofertą do
finansowych na marketing portalu
klientów w Internecie
Brak rozpoznawalnego produktu
Możliwość niedopasowania rozmiarów i częstych
i znanej marki w całej Polsce
zwrotów
Uzależnienie od producentów odzieży Możliwość rozszerzenia oferty o zakupy ze stylistą
przez istniejące już firmy
Dość duże koszy świadczonych usług
Groźba pojawienia się nowych podmiotów na
pokrywane jedynie z marży od
rynku, skopiowanie narzędzia stanowiącego
sprzedaży (wynagrodzenia dla
podstawę modelu biznesowego
stylistek)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych analiz

Tabela 2. przedstawia zestawienie słabych, mocnych stron oraz szanse
i zagrożenia analizowanego przedsiębiorstwa W celu analizy konkurencyjności
przedsięwzięcia dokonano analizy powiązań SWOT/TOWS, której ostateczne zsumowane
wyniki prezentuje tabela3.
Tabela 3. Wyniki analizy strategicznej i wybór strategii
Szanse
Zagrożenia
Mocne strony Strategia agresywna
Strategia konserwatywna
Liczba interakcji
Liczba interakcji

Słabe strony

65
Ważona liczba interakcji

44
Ważona liczba interakcji

13,35
Strategia
konkurencyjna
Liczba interakcji
36
Ważona liczba interakcji

9,90
Strategia defensywna
Liczba interakcji
44
Ważona liczba interakcji

8,20

9,35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych analiz

Uzyskane sumy zbiorcze po przeprowadzeniu analizy SWOT/TOWS wskazują, że przy
danej konfiguracji czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalonych wagach firma
powinna przyjąć strategię rozwoju agresywną (maxi-maxi). Dokładnie uwidacznia to tabela 7.,
gdzie strategia agresywna uzyskała aż 65 interakcji oraz 13,35 ważonych interakcji, czyli
najwięcej spośród wszystkich.
Jest to strategia, która bazuje na własnych mocnych stronach, przy jednoczesnym
wykorzystaniu szans z otoczenia. Zakłada silną ekspansję i zdywersyfikowany rozwój.
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Sukcesu firmy należy szukać w niej samej, w jej wnętrzu, potencjale i sprzyjającym otoczeniu.
Strategia ta zakłada maksymalne wykorzystanie efektu synergii występującego między silnymi
stronami organizacji i szansami generowanymi przez otoczenie.
6.2.3.Analiza potrzeb klientów na podstawie badania ankietowego
W celu dokładnej analizy potrzeb klientów oraz oceny rzeczywistego zapotrzebowania
na innowacyjną usługę, na której opiera się działalność start-upu MENSET, zostało
przeprowadzone badanie ankietowe pt. „Preferencje zakupowe odzieży mężczyzn”. Ankieta,
w wersji elektronicznej, została przeprowadzona przy pomocy portalu www.survio.com na
przełomie maja i czerwca 2016 roku na grupie 100-tu losowo wybranych mężczyzn
zamieszkujących największe Polskie miasta takie jak Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań
i Gdańsk. Ankieta składała się z 22 pytań, przy czym w niniejszym artykule zostały
przedstawione wyniki najbardziej istotne punktu widzenia analizowanego start-upu.
Główną grupę wiekową badania stanowiły osoby w wieku 21 – 30 lat (56%) oraz 31 –
40 lat (37%). Najmniej było osób w przedziale 41 – 50 lat (2%), a osoby powyżej 50 roku życie
w ogóle nie brały udziału w badaniu.
Prawie połowa respondentów (44%) stwierdziła, że nie lubi robić zakupów odzieży. Dla
porównania zakupy lubi robić tylko 22% badanych mężczyzn. Dokładne dane na ten temat
przedstawia rysunek1.

Rys. 1. Czy lubi Pan robić zakupy odzieży
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Zdecydowana większość badanych mężczyzn nigdy nie korzystała z pomocy stylistki
przy zakupie odzieży (97%). Przedstawia to rysunek2.
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Rys. 2.Czy korzystał Pan kiedyś z pomocy stylistki przy zakupie odzieży?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Kolejne pytanie było skierowane do osób, które na poprzednie pytanie odpowiedziały
przecząco i dotyczyło uzasadnienia, dlaczego nigdy nie skorzystali z pomocy stylistki przy
robieniu zakupów. Co ciekawe, otrzymane odpowiedzi w tym pytaniu były podzielone na
4 niemal równe części od 18,6% najrzadziej powtarzana (robią zakupy samodzielnie) do 28,9
(nie potrzebuję takiej pomocy). Duża część respondentów wskazywała na kwestie finansowe
związane z kosztem takiej usługi. 22,7% respondentów odpowiedziało, że nie stać ich na taką
usługę, a najwięcej, bo 29,9% wskazało, że szkoda im pieniędzy na taką usługę. Sytuację
przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Dlaczego nie korzystał Pan nigdy z pomocy stylistki podczas robienia zakupów?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Na kolejne pytanie, które dotyczyło opinii, czy gdyby podczas robienia zakupów
odzieży porady stylistki były bezpłatne, to czy mężczyźni skorzystaliby z niej, większość
z nich odpowiedziała twierdząco (60,2%). Dokładne dane obrazuje rysunek 4.
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Rys. 4. Gdyby mógł Pan skorzystać z porady stylistki bezpłatnie, podczas robienia zakupów
odzieży, to czy skorzystał by Pan z niej?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Na pytanie czy zakupy odzieży zabierają Ci zbyt dużo czasu, większa cześć pytanych
mężczyzn odpowiedziała, że w sam raz (41%), drugą odpowiedzią było mogłyby zabierać
mniej (37%), a ostatnią najmniej popularną było stwierdzenie, że zdecydowanie za dużo
(22%). Dokładny rozkład odpowiedzi prezentuje rysunek 5.

Rys. 5. Czy uważa Pan, że zakupy odzieży zabierają Panu zbyt dużo czasu?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło oceny pomysłu stworzenia portalu dla mężczyzn,
w którym styliści dobierają spersonalizowane zestawy ubrań dla każdego z mężczyzn nie
ponosząc przy tym dodatkowego kosztu takiej usługi. Skala ocen wynosiła od 1 (beznadziejny
pomysł, na pewno nie będę z niego korzystał) do 10 (wspaniały pomysł, na pewno zostanę
jego wiernym klientem, nie mogę się doczekać aż powstanie). Rozkład odpowiedzi
zilustrowano na rysunku6.
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Rys. 6.Wykres zależności liczby oceniających osób od wartości oceny pomysłu na
stworzenie portalu, gdzie styliści dopierają indywidualne zestawy ubraniowe dla mężczyzn
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie tezy, że wśród potencjalnych
nabywców istnieje zapotrzebowanie na innowacyjny model dystrybucji odzieży, jaki oferuje
firma MENSET. Przeprowadzone badania potwierdziły prawdziwość tej tezy.

6.3.Analiza modelu dystrybucji
Planowany model dystrybucji, który ma zostać zastosowany w przedsiębiorstwie MENSET
opiera się na strategii dystrybucji Just In Time. Koncepcja nie uwzględnia posiadania
magazynu, a towary będą zamawianebezpośrednio u producentów po uregulowaniu płatności
przez klienta. Sam proces zakupowy przebiegać będzie w kilku krokach. Innowacyjność tego
modelu dystrybucji polega na reorganizacji kanału sprzedaży, a dokładnie zmiany
umiejscowienia usługi konsultacji stylistycznej i dzięki temu przeniesienie kosztów tej usługi
na przedsiębiorstwo.

Rys. 7. Tradycyjny model dystrybucji
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 8. Innowacyjny model dystrybucji MENSET
Źródło: opracowanie własne.

Zaproponowany model dystrybucji odzieży należy do kategorii działalności
innowacyjnych, ponieważ, jak wskazują wyniki badań zaspakaja potrzebę rynkową mężczyzn,
potencjalnych klientów portalu, którzy są coraz bardziej świadomymi konsumentami, chcą
dobrze wyglądać, ale jednocześnie nie wiedzą jak to osiągnąć, a także nie mają czasu, by
samodzielnie szukać ubrań dla siebie i szkoda im pieniędzy na porady stylistki. Innowacyjność
analizowanego modelu polega na możliwości skorzystania z porad stylistki on-line, bez
wychodzenia z domu jeszcze przed zakupem, a także przeniesieniu kosztów tej usługi
z klienta na firmę świadczącą usługę.
6. WNIOSKI
Analiza źródeł doprowadziła do wniosków, że główne innowacje w sektorze
e-commerce, szczególnie dotyczące branży odzieżowej to personalizacja i kompleksowość
oferowanych usług i produktów. Oferta firmy MENSET w pełni wpisuje się w ten trend.
Prognozuje się, że będzie to tendencja utrzymująca, a nawet rozwijająca się. We współczesnej
gospodarce światowej ponadto coraz wyraźniej rysują się tendencje do zwiększania rotacji
towarów. Przykładem jest coraz bardziej popularny system dystrybucji just-in-time i wdrażanie
go w większości przedsiębiorstw, którym zależy na efektywności systemów dystrybucji.
Przeprowadzone badania od analizy Pięciu Sił Portera, przez analizę SWOT/TOWS
dowiodły, że model dystrybucji w start-upie MENSET jest innowacyjny na tle konkurencji,
a jego zastosowanie odpowiada na wskazane w badaniach istniejące potrzeby konsumentów.
Wykonane badanie ankietowe potwierdziło istnienie popytu na rynku na tego rodzaju usługi.
Analiza otoczenia konkurencyjnego zaś pokazała, że popyt ten obecnie nie jest zaspokajany
przez żadną firmę na rodzimym rynku.
Żyjemy w dobie gospodarki opartej na usługach. Oznacza to, że wyprodukowanie
towaru jest często łatwiejsze niż jego dystrybucja i sprzedaż. Dlatego tym bardziej należy
rozwijać innowacyjne modele dystrybucji i tym sposobem kreować potrzeby konsumentów
zamiast odpowiadać na ich istniejące już oczekiwania. Rolę kreatora potrzeb konsumenckich
w branży odzieżowej zamierza pełnić przedsiębiorstwo MENSET.
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STRESZCZENIE
Publikacja została poświęcona Design Thinking, jako metodologii dzięki której
kreowane są innowacje. Praca porusza kwestie jak definiowane są innowacje, co ułatwia
zrozumienie całego procesu związanego z tworzeniem produktów pożądanych przez
odbiorców. W artykule przedstawiono opis całego usystematyzowanego procesu
projektowania jakim jest Design Thinking. Omówiono również w jaki sposób metodologia
Design Thinking jest propagowana wśród studentów przez Studenckie Koło Naukowe
działające przy Politechnice Częstochowskiej, Design Thinking Space.
ABSTRACT
This publication is dedicated to the Design Thinking, as an innovation creation
methodology. In this paper authors aspire to answer to questionsabout definition of the
innovation and how to make it easier to understand the whole process of elaboration of the
products, desired by customers. The article contains a description of the whole systematized
process of Design which the Design Thinking exactly is. Student's Scientific Group "Design
Thinking Space" operating at Czestochowa University of Technology has discussed this
project. The main goal of DTSpace is to promote methodology of Design Thinking.

Słowa kluczowe: design, design thinking, innowacje, dtspace
Keywords: design, design thinking, innovation, dtspace

1. WSTĘP
Innowacje i innowacyjność są słowami odmienianymi w ostatnich latach przez wszystkie
przypadki. Strategie rządowe, wojewódzkie, czy nawet gminne opierane są właśnie o
innowacje: energetyczne, ekologiczne, gospodarcze i inne. Jednak aby móc mówić o
tworzeniu innowacji należy najpierw zdefiniować czym one są. Jedną z najbardziej intuicyjnych
definicji z jakimi można się spotkać jest:
Innowacja biznesowa (od łac. innovatio, czyli odnowienie) – nowa, wprowadzona przez
człowieka, wartość lub jakość dotycząca celów lub sposobów ich realizacji, mająca
zastosowanie w działalności gospodarczej. [1]
Takie zdefiniowanie innowacji w kontekście gospodarczym pozwala w najprostszy
i najogólniejszy sposób określić granice obszaru, który będzie poruszany w niniejszym
artykule.
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2. CO TO SĄ INNOWACJE?
Termin innowacje w języku ekonomii pojawia się po raz pierwszy w na początku XX w.
za sprawą J. A. Schumpetera. Określa on je bardzo szeroko, zarówno jako wprowadzenie
nowego lub znacznie ulepszonego produktu na rynek, otwarcie nowego rynku, jak
i wprowadzenie nowej lub ulepszonej metody produkcji, wprowadzenie nowej organizacji
produkcji, surowców czy zastosowanie nowej metody zakupów lub sprzedaży. Tak szerokie
spojrzenie na innowacje nasuwa naturalną potrzebę systematyzacji i podziału na mniejsze
dziedziny. Można wyróżnić główne obszary innowacji [1]:




wizji firmy – strategii i celów
techniki
o fizycznych cech produktu (innowacja konstrukcyjna)
o sposobu wytwarzania produktu (innowacja technologiczna)
marketingu i sprzedaży
o

zastosowania produktu (nowe zastosowanie lub nowi odbiorcy znanego
produktu)

o

sposobów dostarczenia korzyści dla użytkowników
▪

zakres
obsługi
(dodatkowe
finansowanie, logistyka dostaw)

korzyści,

np.

serwis,

▪



sposób obsługi (zmieniony standard/kultura relacji z nabywcami
i użytkownikami)
organizacji firmy (struktur, procesów, ładu społecznego).

Już tak podstawowy podział pozwala stwierdzić jak mnogie i różnorodne mogą być
innowacje, a jedynym co ogranicza przedsiębiorców jest zdolność do ich kreowania. Prowadzi
to do kluczowego problemu związanego z tematyką innowacji i innowacyjności - jak skutecznie
tworzyć innowacje? To od tej zdolności w dzisiejszych czasach bardzo często zależy sukces
podejmowanych działań zarówno biznesowych, jak i naukowych oraz innych. O znaczeniu i
skali problemu może świadczyć chociażby wysokość nakładów pieniężnych przeznaczanych
przez korporacje na badania i metodologie pracy nad innowacjami. Działania takie są próbą
odpowiedzi na uzasadnione pytanie o źródła innowacji i warunki w jakich powstają oraz jakie
składowe mają wpływ na sukces danego rozwiązania.
2.1. Jak definiowane są innowacje w DTSpace
Podczas pracy metodologią Design Thinking pytania o innowacje nasuwają się
naturalnie. Czym są innowacje? Co sprawia, że jeden produkt odnosi sukces, podczas gdy
inny, podobny, już nie? Czy dane rozwiązanie to już innowacja, czy jedynie kolejna odmiana
czegoś co jest już znane?
Zastanawiając się nad problemem innowacyjności nie sposób nie poruszyć problemu
twórczości samej w sobie. Aby móc oceniać cokolwiek pod kątem innowacyjności rozwiązanie
to musi najpierw powstać, choćby nawet w formie ulotnego pomysłu, nigdzie nie spisanego.
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można dojść do wniosku, że najbardziej twórczym
okresem w życiu człowieka są najwcześniejsze lata jego życia, kiedy to nie mając jeszcze
dostatecznie dużej wiedzy i doświadczenia, każdy napotkany problem musi rozwiązać sam,
często w oparciu jedynie o swoją kreatywność. Jednak wydaje się, że ciężko byłoby uznać aby
był to okres życia, w którym człowiek jest szczególnie innowacyjny. Może to wskazywać, że
pomysłowość nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na innowacyjność.
Na przestrzeni czasu określono na potrzeby DTSpace następującą definicje innowacji:
Innowacja jest to każde działanie, które w swoim wyniku zmienia dotychczasową
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rzeczywistość, ma charakter powszechny dla danego środowiska i jest przez nie oceniane
pozytywnie.


Rys. 1. Czynniki warunkujące sukces rynkowy projektowanej innowacji.
Taka definicja innowacji pozwala na jasne ukazanie celu jaki jest stawiany wszystkim
działaniom podejmowanym m.in. przez DTSpace. Aby móc skutecznie projektować tak
zdefiniowane innowacje należy zwrócić uwagę na czynniki, od których zależny jest rynkowy
sukces takiego działania. Pierwszym czynnikiem jest pomysł będący podstawą innowacji.
Wykreowanie odpowiedniego pomysłu na rozwiązanie danego problemu często pozwala na
stworzenie fundamentu naszej innowacji.
Należy jednak odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, czy zaproponowane
rozwiązanie pozwala na lepsze rozwiązanie problemu i co w tym wypadku oznacza „lepsze”.
Prowadzi to bezpośrednio do dwóch pozostałych aspektów. Odbiorcy innowacji ostatecznie
decydują o jej kształcie. Wynika to bezpośrednio z zasad jakimi rządzi się wolny rynek, na
którym o cenie, jakości, marketingu i innych cechach produktów, czy usług decydują
konsumenci poprzez swoje wybory. Nie inaczej dzieje się w przypadku innowacji społecznych,
organizacyjnych, czy innych gdzie to odbiorcy decydują czy zaproponowane rozwiązanie im
odpowiada i czy z niego skorzystają. Powoduje to, że zasugerowany pomysł musi znaleźć na
rynku odbiorców chcących ponieść wyznaczony przez producenta koszt. Oczywistym jest, że
aby tak się stało zysk uzyskany przez odbiorcę musi przewyższać koszt jaki poniesie, aby móc
zaproponować konkretne rozwiązanie. Pozwala to na zdefiniowanie trzech warunków
koniecznych do spełnienia, aby projektowane rozwiązanie osiągnęło sukces (rys.1.):


Pomysł rozwiązujący postawiony problem.



Użytkownicy oczekujący rozwiązania problemu.



Koszt akceptowany przez odbiorców.

Projekt spełniający powyższe warunki ma pełne szanse stać się innowacją. Aby więc
skutecznie zaprojektować produkt, aspirujący do miana innowacji korzystnym jest spełnienie
powyższych warunków. Narzędzia do tego daje metodologia Design Thinking.
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3. DESIGN THINKING
Design Thinking to usystematyzowany proces tworzenia nowych rozwiązań. Składa się
z pięciu etapów. Poprzez przejście przez wszystkie etapy ułatwia rozwiązanie postawionego
sobie wcześniej zagadnienia projektowego [2].
3.1. Trochę historii
Design Thinking jest metodologią, która powstała w latach 80 i 90 ubiegłego wieku
w Dolinie Krzemowej na Uniwersytecie Stanforda. Jednym z głównych pomysłodawców
i „ojców” Design Thinking jest David Kelly (profesor z Uniwersytetu Stanforda) [2]. Jest on
jednym z założycieli biura projektowego Ideo, w którym projektowane są nowe usługi, czy też
produkty, opierającego swoją działalność na metodologii Design Thinking. Ideo jest jedną
z przodujących firm w swej dziedzinie, współpracuje z takimi firmami jak Apple, Shimano oraz
GE i ma swoje biura na całym świecie. To właśnie Ideo, jako pierwsze, wprowadziło
komercyjne zastosowanie Design Thinking. W firmie Ideo metodologia DT jest
wykorzystywana nie tylko do tworzenia nowych produktów, wzornictwa, czy też doradztwa
strategicznego, ale również do tworzenia planów marketingowych [2].
3.2. Dlaczego właśnie Design Thinking i co to jest?
Design Thinking jest to metodologia oparta na głębokim zrozumieniu potrzeb a także
problemów użytkowników. Prowadzi do kreowania nowych, innowacyjnych produktów, czy też
usług poprzez usystematyzowany proces. Jednak do otrzymania produktów pożądanych przez
użytkowników, niezbędne jest wykonanie kilku podstawowych elementów związanych z
metodologią Design Thinking.[3]
Pierwszą z nich jest stworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Dlaczego
interdyscyplinarne? Spojrzenie na dany produkt z wielu perspektyw jest niezwykle cenne, np.
inżynier na dane rozwiązanie będzie patrzył z innej perspektywy niż prawnik. Sama definicja
interdyscyplinarności ze słownika języka polskiego mówi: interdyscyplinarny - złożony
z naukowców reprezentujących różne gałęzie wiedzy [4]. Zespoły złożone z ekspertów
z różnych dziedzin prowadzą do pobudzenia w każdym z nich kreatywności, która jest
niezbędna do otrzymania innowacyjnych produktów. Wspólna praca osób w grupie daje
nieszablonowe rozwiązania, czasem nawet abstrakcyjne. Co istotniejsze nawet jeśli są to
rozwiązania niewykonalne, nie odrzucamy ich na samych początku procesu. Innymi ważnymi
elementami w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów jest zadbanie o to, aby w danym
zespole nie doprowadzić do podziału hierarchicznego. Jednym z ważniejszych wytycznych
jest również zadbanie o równorzędne traktowanie każdego partnera w zespole [4]. Każdy
zespół powstaje do wykonania określonego projektu. Jest to ważne, aby każda osoba
zaangażowana w projekt wkładała maksymalnie tyle ile jest w stanie dać. Dodatkowo przy
wykonywaniu danego projektu niezbędna jest sprzyjająca atmosfera oraz miejsce które samo
z siebie włącza kreatywność tzw. creative space. Zespoły odpowiedzialne są za generowanie
pomysłu, który będzie innowacyjny i możliwy do wykonania oraz są odpowiedzialne za
prototypowanie i testowanie danych rozwiązań [5].
Drugim ważnym założeniem Design Thinking jest koncentracja na użytkowniku.
Użytkownik – nie ja! W tym założeniu najważniejsze jest zrozumienie uświadomionych
i nieuświadomionych potrzeb danego użytkownika. [6]
Dlaczego właśnie użytkownik, a nie ja? Patrząc na dany produkt ze swojej perspektywy,
zauważamy tak naprawdę nasze potrzeby i nie jesteśmy w stanie zauważyć czegoś innego.
Wszystko przez to, że mamy swoje przyzwyczajenia oraz upodobania. "Tworząc innowację,
trzeba sięgnąć na zewnątrz, po wiedzę i nowych ludzi", często zmiana środowiska w którym
wykonywany jest projekt wpływa pozytywnie na otrzymane wyniki.[7,8]
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Eksperymentowanie to ostatnia, nie mniej ważna część metodologii. Nie bójmy się
eksperymentować. Właśnie dzięki modyfikowaniu, eksperymentowaniu możemy osiągnąć to

czego oczekujemy, czyli produkt, który będzie się sprzedawał. Dodatkowo poprzez
eksperymentowanie oraz późniejsze przedstawianie danego rozwiązania użytkownikom,
możemy zebrać bardzo cenny feedback. Daje nam to możliwość ciągłego modyfikowania
i sprawdzania czy nasze rozwiązanie przynosi oczekiwany efekt.[6]
3.3. Etapy DT
Rys. 2. Etapy Design Thinking.
Pierwszym etapem jest Empatia. Empatia jest odpowiedzialna za zrozumienie potrzeb
użytkownika. Etap ten nazywany często jest wejściem w skórę użytkownika, ponieważ
próbujemy zrozumieć potrzeby i problemy odbiorców, nie nasze. Nie koncentrujemy się na
sobie, lecz na użytkowniku, który w późniejszym okresie będzie naszym klientem. Dodatkowo
możemy spojrzeć na dany temat z szerszej perspektywy, dzięki czemu nie zamykamy się w
czterech ścianach. Najczęściej stosowanym narzędziem na etapie Empatii są wywiady z
odbiorcami. [3]
Drugim etapem jest Definicja problemu. Na tym etapie informacje, które zostały zebrane
wcześniej, ulegają syntezie. W tym momencie następuje również zdefiniowanie co tak
naprawdę jest rzeczywistym problemem, bądź też ustalenie potrzeby danego użytkownika.
Etap ten wymaga szerokiego spojrzenia na dane zagadnienie, dużych nakładów pracy oraz
dokładnej analizy otrzymanych informacji, aby nie popełnić błędu przy określaniu faktycznego
problemu. Pomyłka na tym etapie może w rzeczywistości skutkować porażką, czyli
zainwestowane pieniądze, czas oraz energia nie skutkują osiągnięciem postawionego sobie
wyzwania. Skutkuje to powrotem do etapu Empatii i cały proces musi zostać powtórzony od
początku. [9]
Kolejnym etapem, trzecim, jest Generowanie pomysłów. Jest to jeden z najbardziej
kreatywnych etapów w całej metodologii Design Thinking. Głównym celem tego etapu jest
wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, nawet tych najbardziej abstrakcyjnych.
Następnie spośród nich, poprzez demokratyczne wybory wewnątrz zespołu, wybierany jest
jeden, który będzie rozwijany w dalszych etapach. Efektywność tego etapu uzależniona jest
od przebiegu dwóch pierwszych kroków, czyli Empatii oraz Definicji problemu. Najczęściej
stosownym narzędziem jest burza mózgów. [10]
Prototypowanie to czwarty z etapów. Wybrany pomysł, dzięki użyciu prostych narzędzi i
materiałów np. kleje, kartki, kartony, mazaki, kredki itp. jest prototypowany. Prototyp ma
pokazać funkcje jakie będzie posiadał gotowy produkt. Produkty najczęściej przyjmują formę
modelów 3D, z kolei prototypy usług można przedstawić w formie makiety, czy też
storyboard`u.[3]
Ostatnim etapem Design Thinking jest Testowanie. Wykonany prototyp zostaje oddany
w ręce użytkownika, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie opinii na jego temat. Dopiero po
pozytywnym przejściu testów w naturalnym środowisku można stwierdzić, że produkt czy
usługa jest gotowa do wdrożenia.[6]
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4. DESIGN THINKING A INNOWACJE
Każdy z 5 etapów Design Thinking można przypisać do jednego z aspektów
wymienionych wcześniej. Pierwsze dwa etapy odpowiadają za znalezienie realnego problemu,
którego rozwiązania oczekują odbiorcy. Dzieje się tak, ponieważ projektanci pracując nad
danym rozwiązaniem zaczynają od wyjścia „do ludzi”.
To właśnie poprzez wywiady, obserwacje, czasem ankiety projektanci dowiadują się
z jakimi problemami przyszli odbiorcy ich rozwiązań borykają się. Dokładne opracowanie
pozyskanych informacji pozwala na znalezienie odpowiedniego rozwiązania dopasowanego
do jego przyszłych użytkowników. Dzieje się to na etapie Generowania pomysłów. Etap ten
jest odpowiedzią na warunek stworzenia nowego, lepszego rozwiązania starego problemu.
Ostatnie dwa etapy tj. prototypowanie oraz testowanie, pozwalają na szybkie i tanie
sprawdzenie, czy pomysł opracowany przez projektantów jest właściwym rozwiązaniem
postawionego problemu oraz czy planowany koszt jest akceptowalny przez odbiorców
i w jakim stopniu. Dzieje się tak dzięki temu, że projektanci ponownie zwracają się w kierunku
przyszłych odbiorców. Po zebraniu informacji zwrotnej, po testach, następuje weryfikacja
zebranych danych i decyzja, czy pomysł jest już gotowy. Po tym etapie można rozpocząć pracę
nad wprowadzeniem go na rynek lub zastanowić się czy należy się cofnąć do któregoś z
etapów, aby poprawić wykazane błędy. Takie podejście pozwala na pełne dopasowanie
projektowanych działań do potrzeb rynku realnie przybliżając nasz produkt do miana innowacji.

5. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DESIGN THINKING SPACE
Studenckie koło naukowe Design Thinking Space zostało powołane na Politechnice
Częstochowskiej przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w 2014 roku. Jednak
skupia studentów ze wszystkich Wydziałów, opierając się na jednym z elementów metodologii
DT, czyli interdyscyplinarnych zespołach. Swoją misję oparło na poszerzaniu wiedzy wśród
studentów na temat całej metodologii Design Thinking oraz jej promowaniu. Celem koła jest
również współpraca z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym, dzięki czemu studenci mają
kontakt z przyszłymi pracodawcami oraz mogą pracować nad rzeczywistymi problemami
przemysłowymi. Koło współpracuje z takimi firmami jak: Grupa Azoty, Plastigo, Maskpol,
Aniteks, Exact Systems, WOM Częstochowa. Wszystkie te elementy składają się na osiąganie
postawionych celów przez zespół Design Thinking Space. SKN DTSpace może pochwalić się
organizowaniem ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week w roku 2014 oraz 2015. Na
szczególną uwagę zasługuje DT Week w roku 2015, ponieważ były to warsztaty dwudniowe,
dodatkowo prowadzone w języku angielskim. Dzięki czemu umożliwiono udział w wydarzeniu
studentom z wymiany zagranicznej - "Design an innovation that will change student lives at
CUT" temat sam w sobie był ciekawy, ale uczestnicy jak zawsze zaskoczyli wszystkich.
Pomysły były kreatywne oraz interesujące. Jeden z nich zakładał połączenie akademików z
budynkami Wydziałów, inny natomiast utworzenie miejsca, w którym studenci mogliby się
spotykać wieczorami. Natomiast projekt, który według uczestników był najciekawszy, zakładał
utworzenie tzw. relax room`u. Już po pierwszych dwóch eventach organizowanych przez
Design Thinking Space przyszedł czas dla członków Koła na powitanie delegacji chińskiej na
Politechnice Częstochowskiej. Kolejna edycja warsztatów miała miejsce przed świętami, gdzie
uczestnicy warsztatów mogli sami sobie zaprojektować idealną zabawkę. Temat przewodni
dał możliwość zaproponowania nieszablonowych rozwiązań oraz spełnienie dziecięcych
fantazji. Wszystkie osoby biorące udział były zachwycone. Poprzez organizowane warsztaty
na Politechnice studenci mają możliwość poznania nowych innowacyjnych sposobów
tworzenia produktów i usług. Warsztaty które są organizowane, przyjmują różne formy
pobudzenia kreatywności uczestników. W jednych uczestnicy pracują nad marshmallow
challenge, czyli wykonaniem wieży z makaronu, która ma utrzymać piankę na samym
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szczycie, innym razem bridge challenge czyli budowa mostu z gazet. Wszystko z myślą o jak
najlepszym pobudzeniu kreatywności, co z kolei wpływa na zwiększenie osiągnięcia sukcesu
przez każdy zespół, który bierze udział w warsztatach.
Jednak członkowie Koła zajmują się nie tylko organizowaniem warsztatów na
Politechnice. Biorą udział w konferencjach oraz szkoleniach, gdzie mogą nabywać nowe
doświadczenia oraz nową wiedzę. W 2015 i 2016 roku byli uczestnikami międzynarodowej
konferencji Polishopa w Bydgoszczy. Także w roku 2015 uczestniczyli w szkoleniu DT Camp
w Gdańsku. Wszystko to z myślą o tym, aby się rozwijać, a zdobytą wiedzę przekazywać
kolegom, koleżankom, studentom i kadrze naukowo – dydaktycznej. Część członków koła
odbyło w roku 2016 kurs moderatora Design Thinking, dzięki czemu stali się certyfikowanymi
trenerami DT.
6. WNIOSKI
Podsumowując, Design Thinking jest to proces, w którym możemy otrzymać innowacje
oraz ciekawe rozwiązania już istniejących produktów, nie w wyniku kopiowania i ulepszania,
lecz przez kreowanie oryginalnych, nowatorskich rozwiązań opartych na głęboko
rozpoznanych potrzebach oraz problemach użytkownika.
Metodologia Design Thinking dzięki empatycznemu spojrzeniu na potrzeby użytkownika,
czy też odbiorcy oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach składających się ze
specjalistów z różnych dziedzin m.in. socjologów, inżynierów, prawników, informatyków jest
niezwykle skuteczną metodą opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz
szeroko rozumianych projektowań usług, w tym także usług publicznych.
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Streszczenie:
W XXI wieku priorytetowym celem przedsiębiorstw produkcyjnych jest stosowanie innowacyjnych narzędzi jakościowych i
zarazem logistycznych dających możliwość znacznej optymalizacji procesów produkcyjnych, dzięki którym możliwa będzie
redukcja kosztów produkcyjnych (wg filozofii Lean management). Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny
funkcjonowania nowatorskiego systemu Andon w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Niniejszy innowacyjny system staje się
coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorstw na całym świecie, spowodowane to jest możliwością ciągłej kontroli cyklu
wytwórczego i dzięki temu szybszej reakcji na występujące problemy lub błędy.
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gospodarczych, które powodują konieczność stworzenia warunków instytucjonalnych
pozwalających wykorzystać rosnącą rolę rynku oraz ograniczyć bezpośrednie oddziaływanie
rządu w procesach gospodarczych. Proces ten przebiega z różnym nasileniem w skali
gospodarki światowej, wpływając na kształt systemów innowacyjnych, modyfikując je, jak
również tworząc nowe warunki ich działania. Liberalizacja handlu międzynarodowego wpływa
na zróżnicowanie instytucjonalne między krajami. Zmiany w układach instytucjonalnych
wywołanych większą liberalizacją i globalizacją gospodarki światowej jest jedyną z głównych
elementów przekształcania się systemów gospodarczych, których funkcjonowanie warunkuje
efektywność procesów innowacyjnych. W artykule wykorzystano dostępną literaturę
polskojęzyczną i angielskojęzyczną przedmiotu z zakresu zarządzania logistycznego i
zarządzania jakością, a także badania ankietowe w zakładach produkcyjnych w Polsce.
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Podwaliny idei Lean, jako podstawa systemu Andon
Idea lean management w budowie metody Andon Lean management jak wiele narzędzi
jakościowych powstał w Japonii. Jego twórcą był E. Toyode, zaproponował on doskonalenie
realizowanych czynności w każdej fazie procesu produkcyjnego a także generowanie wartości
tam gdzie daje to największe rezultaty. Pojęcie lean management głosi, że jest to: „ujęty w
trwały proces kompleksowy system podnoszenia, jakości równolegle w różnych sferach
działalności organizacji”.16 Idea lean management jest filozofią zarządzania utworzoną na bazie
koncepcji Just in Time i TQM(Total Quality Management – Całkowite Zarządzanie Jakością),
której celem jest wytworzenie wymaganego przez klienta produktu w sposób jak najbardziej
wydajny. Zdaniem P. Blaika, Lean Management w znacznym stopniu korzysta z zasad
nowoczesnej logistyki, wiążąc je ze sposobem zarządzania poziomem, jakości we wszystkich
sferach zarządzania przedsiębiorstwem, usprawniając tym samym jej trwałe wdrażanie.
Fundamentalnym zadaniem tej koncepcji jest zsynchronizowanie, jakości w cykl produkcyjny
z jednoczesnym przyjęciem zasady redukcji kosztów.17
Główne narzędzia Lean management
Na koncepcję Lean Management składa się wiele narzędzi i technik zarządzania.
W literaturze nie ma jednoznacznego określenia i podziału na narzędzia, techniki. Można
napotkać zarówno określenie narzędzie, technika, system, metodologia czy filozofia Lean
Management. Niewątpliwie można stwierdzić, że wszystkie te narzędzia, metody, techniki są
nieodzownymi elementami zarządzania Lean, budują one cały ten system. W literaturze można
spotkać podział na trzy poziomy japońskich koncepcji, metod i technik:18 koncepcje (filozofię,
orientację, podejście)
– poziom I, metodę (metodę ogólną) – poziom II, technikę (metodę szczegółową,
technikę, narzędzie) – poziom III.

16

Dobrzyński M., „Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw”, wyd. Politechniki Białostockiej,
Białystok 2007, s.25.
17
Encyklopedia multimedialna PWN, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
10. Gołembska E. „Kompendium wiedzy”.
18
Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 12.
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Do poziomu pierwszego zaliczany jest kaizen19 i Lean Management. Poziom drugi to just
in time i hoshin kanri. Poziom trzeci to: kaizen, kanban, andon, poka yoke, koła jakości, 5S.
Poziom I zawiera w sobie kaizen oraz Lean management, które w sposób najbardziej ogólny
wpływają na zarządzanie w danym przedsiębiorstwie. Warto zauważyć iż sam kaizen występuje
dwukrotnie – pierwszy raz na poziomie I, gdy mamy na myśli ogólną filozofię ciągłego
doskonalenia, obecną w kulturze przedsiębiorstw stosujących japońskie koncepcje zarządzania,
oraz drugi na poziomie III, ponieważ kaizen to także narzędzie, dzięki któremu pracownicy
przedsiębiorstwa mogą zgłaszać i wdrażać swoje pomysły drobnych usprawnień. Lean
management natomiast jest podejściem zakładającym „wyszczuplanie” wszystkich możliwych
procesów w przedsiębiorstwie w celu eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstwa, mogącego
wynikać z ogólnie pojętego marnotrawstwa (muda), nadwyrężenia (muri) lub nieregularności
(mura). Poziom II zawiera w sobie metody ogólne, do których zaliczyć można m.in. just in time
oraz hoshin kanri. Są to również bardzo rozbudowane metody, które z jednej strony dotykają
strategii całego przedsiębiorstwa, a z drugiej schodzą także na szczeble operacyjne. Należy przy
tym pamiętać, że podstawą wspólną dla wszystkich metod i technik japońskich są koncepcje
zawarte na poziomie I. Przykładem wzajemnego powiązania może być fakt, iż lean management
jest filozofią, która w przedsiębiorstwie realizowana jest m.in. poprzez metodę just in time a ta z
kolei zawiera w sobie szereg technik i narzędzi, jak np. kanban, andon czy poka yoke.”20 Wiele
z metod i narzędzi nawzajem się uzupełniają i jedno narzędzie nie może funkcjonować bez
drugiego i odwrotnie. Aby dokładnie zrozumieć, na czym polegają poszczególne narzędzia
należy zdefiniować, czym jest wartość, system pull oraz system push. Wartość jest to właściwa
wartość produktu z punktu widzenia klienta, odzwierciedlona w jego cenie oraz popycie
rynkowym.21 System pull odnosi się do koncepcji Lean i oznacza, że produkujemy oraz
„ciągniemy” tylko tyle ile potrzebujemy według rzeczywistych zamówień klienta. System push
jest przeciwieństwem systemu pull i oznacza produkcję według prognozowanych zamówień,
czyli najpierw produkujemy a potem wypychamy wyrób. System ten odnosi się do dużych partii
produkcyjnych. Spośród wielu metod i narzędzi Lean można wyróżnić te najważniejsze i
najbardziej popularne stosowane przez przedsiębiorstwa.

19

Pojęcie Kaizen pojawiło się jako angielskie słowo w wydaniu New Shorter Oxford English Dictionary już w
1993 r. Od kiedy w 1986 r. ukazało się pierwsze wydanie książki Kaizen. The Key to Japan's Competitive Success,
idea kaizen stała się jedną z podstawowych koncepcji zarządzania.
20
Op. cit. s. 12-13.
21
Marchwiński Ch., Shook J., Schroeder A. (red.), Leksykon Lean: ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean
Management, przedmowa do wyd. pol. Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk, Wyd. The Lean Enterprise Institute
Polska, Wrocław 2010, s. 103.
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System Andon
Zarządzanie wizualne (ang. visual management) stanowi istotny element koncepcji lean
management. Na nim opiera się komunikacja wewnętrzna przedsiębiorstwa oraz monitoring
zachodzących w nim procesów. Wizualne przekazywanie informacji pomiędzy kierownictwem
a pracownikiem, mimo postępującej automatyzacji, odgrywa bardzo ważną rolę. Efektywne
zarządzanie wizualne może nie tylko poprawić relacje pomiędzy współpracownikami, a pionem
zarządzającym, ale również pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wewnętrznej motywacji do
działania, a tym samym produktywności. W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie
najważniejszym ogniwem, będącym jednym z tzw. zasobów wejściowych jest człowiek,
dlatego istotne jest dbanie o jego motywację i wpływanie na chęć nieustannego
samodoskonalenia, co ma przełożenie na polepszanie jakości prowadzonej działalności oraz
ilości wytworzonego dobra. Mamy, zatem zasadnicze przełożenie wizualnego oddziaływania
na personel firmy na jej produktywność. Im efektywniejszy będzie wpływ przez wizualizację
na pracowników, tym wydajność i jakość pracy będzie wyższa.
Wizualizacja tworzy standardowe środowisko pracy. Istnieją nieograniczone możliwości w
zakresie stosowania technik wizualnych zarządzania. Do tych technik zaliczyć można
następujące narzędzia: zdjęcia, grafikę, wykresy, karty kanban, kolorowe linie, kolorowe
ubrania robocze, sposoby etykietowania.
Andon to wizualny sposób komunikacji przy użyciu sygnałów świetlnych. Daje możliwość
zatrzymania procesu produkcyjnego w momencie pojawienia się defektu. Głównym
narzędziem tego systemu jest tablica, która za pomocą sygnałów świetlnych, tonów, muzyki
wskazuje miejsce powstania problemu w procesie produkcyjnym. System ten wskazuje
miejsce, gdzie alert został generowany, także może prowadzić opis sytuacji problemowej, jaka
zaistniała w procesie produkcyjnym. Nowoczesny system Andon alarmuje o pojawieniu się
problemów za pomocą tekstów, grafiki a także elementów audio. Elementy audio obejmują
nagrane wcześniej werbalne wiadomości”. Działanie procedury Andon odbywa się zazwyczaj
na tablicy, na której znajdują się numery przypisane do sektorów pracy operatorów lub nazwy
odpowiednich maszyn. W momencie wystąpienia defektu, problemu, pracownik wciskając
określony przycisk powoduje zapalenie się lampki, która informuje o tym, że na jego
stanowisku pracy doszło do niebanalnej sytuacji i potrzebuje on pomocy przy jej rozwiązaniu.
Wywołanie alarmu może zostać również wygenerowane samoczynnie przez maszynę, jeżeli ta
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wykryje jakąś nieprawidłowość podczas swojego działania. Tworząc opisane tablice
najczęściej używa się koloru żółtego i czerwonego. Jeśli problem, który, się pojawił, nie
zagraża płynności produkcji linia nie zostaje zatrzymana a operator zapala lampkę koloru
żółtego. Jeżeli jednak problem jest trudny do rozwiązania następuje zatrzymanie linii, a
operator musi zapalić lampkę koloru czerwonego. Z reguły operatorzy są zachęcani do
używania sygnalizacji a nawet do całkowitego zatrzymania linii, w przypadku wykrycia
nieprawidłowości.
Zasadnicze korzyści płynące z użytkowania całego systemu to:


zgłaszanie problemów bezpośrednio na linii produkcyjnej,



wzywanie odpowiedniej służby do stanowiska,



monitorowanie szybkości reakcji na zgłaszane problemy,



gromadzenie i przechowywanie informacji o problemach,



wzrost wydajności,



zdyscyplinowanie odpowiednich służb.

Analiza i ocena skuteczności i funkcjonowania systemu Andon w przedsiębiorstwie
z branży motoryzacyjnej
Badane przedsiębiorstwo zajmuje się działalnością produkcyjną, mianowicie
wytwarzaniem elementów wyposażenia do samochodów. Koncern od roku stosuje jedno z
narzędzi jakościowych, jakim jest system. Celem badania przedsiębiorstwa jest ocena
efektywności działania systemu i analiza obszarów produkcyjnych, biorących udział w jego
funkcjonowaniu. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety wypełnianej przez
pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ankieta właściwa składa się z 19 pytań,
zasadniczych dla problemu badawczego, kwestionariusz ankiety był w pełni anonimowy. W
ramach przeprowadzonej ankiety wybrano 120 prawidłowo rozwiązanych formularzy. Badaniu
poddani zostali jedynie pracownicy, którzy w wykonywanej pracy używają terminala Andon i
znają procedury związane z jego wykorzystaniem, dlatego też większość respondentów
stanowią operatorzy produkcyjni oraz ich bezpośredni przełożeni.
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Pytanie 1. Czy uważa Pani/Pan, że system Andon jest narzędziem wspierającym produkcję?

Rys.1. Odpowiedź na pytanie nr 1 „Czy uważa Pani/Pan, że system Andon jest narzędziem
wspierającym produkcję?”
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie odpowiedzi na pytanie 1 można zauważyć, że znaczna większość ankietowanych

uważa system Andon, za narzędzie wspierające produkcję. Ilość osób udzielających pozytywną
odpowiedź to ponad 100, natomiast tych, którzy uważają, że ten system nie jest narzędziem
wspierającym produkcję jest zaledwie 7 osób. Zatem można stwierdzić, że ten system pomaga
i wspiera procesy produkcyjne.
Pytanie 2. Czy korzystanie z systemu operacyjnego do obsługi Andon sprawia trudność?

Rys.2. Odpowiedź na pytanie nr 2 „Czy korzystanie z systemu operacyjnego do obsługi Andon
sprawia trudność?”
Źródło: Opracowanie własne.
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Na podstawie analizy statystycznej pytania nr 2 możemy zauważyć, że trudności z korzystania
z systemu operacyjnego nie ma więcej niż połowa ankietowanych. W 45 przypadkach
odpowiedzieli, że korzystanie z terminala raczej nie jest trudne, natomiast w 24 przypadkach,
że korzystanie raczej sprawia trudność. To opracowanie pokazuje, że system wdrożony zbyt
szybko lub w zbyt trudnym do obsługi środowisku może sprawiać trudności w obsłudze.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być brak wiarygodności wpisywanych danych oraz
ich dalasza analiza w ramach Raportów.
Pytanie nr 3. Proszę o wskazanie, które z poniższych zadań rejestrowane w systemie
operacyjnym Andon jest dla najbardziej uciążliwe?

Rys.3. Odpowiedź na pytanie nr 3 „Proszę o wskazanie, które z poniższych zadań rejestrowane
w terminalu jest najbardziej uciążliwe?
Źródło: Opracowanie własne.
Na pytanie dotyczące najbardziej uciążliwego z zadań rejestrowanych w Systemie Andon, 53
ankietowanych udzieliło odpowiedź, że jest nim wpisywanie błędnych sztuk/defektów
produkcyjnych. W trakcie osobistej rozmowu z pracownikami otrzymano informacje, że
związane jest to z koniecznością nanoszenia wielu operacji (brak skrótów klawiszowych lub
odniesień). Drugim najbardziej problematycznym zadaniem jest zgłaszanie problemu np.
Awarii, regulacji, oczekiwania na komponent. W głębszej analizie dowiedziono, że jest to
związane z częstotliwością zgłoszeń oraz dużą liczbą kategorri problemów. Najmniej uciążliwą
czynnością jest rejestrowanie przerwy, jest to zadanie to związane z jej częstotliwością – jeden
raz w ciągu zmiany.
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Pytanie 4. Który z obszarów produkcji dzięki systemowi Andon funkcjonuje lepiej?

Rys.4. Odpowiedź na pytanie nr 4 „Który z obszarów produkcji dzięki systemowi Andon
funkcjonuje lepiej?”
Źródło: Opracowanie własne.
Na pytanie nr 4 dotyczące obszarów, które najlepiej funkcjonują dzięki systemowi Andon,
zdecydowana większość aniektowanych odpowiedziała, że największą poprawę widać w
reakcji utrzyamnia rucho reprezentujących warsztat. Dzięki zgłaszaniu w systemie awarii „online” mechanicy mogą szybciej reagować na zaistniały problem, mogą sprawdzać wcześniejsze
naprawy, czy kiedy naprawa przekracza ich kompetencje, następują algorytm postępowania w
celu kontaktu z Inżynierami, Automatykami, Kierownikami, Managerami.
Na drugim najwyżej ocenionym miejscu zaobserwowano obszar reprezentowany przez Dział
Jakości. Algorytm działania jest zbliżony do funkcjonowania zgłoszeń do jednostki utrzymania
ruchu. W pierwszej kolejności problem próbują rozwiązac technicy/laboranci QC, następnie
Inżynierowie i Kierownictwo.

Większość pracowników koncernu oceniła pracę z systemem bardzo dobrze. Zrealizowana
ankieta wskazała także obszary, w których system wymaga znacznej poprawy i ulepszenia.
Ponadto pokazała również działy, realizujące podstawowe zadania Andona w sposób bardzo
dobry, doskonaląc jednocześnie swoje własne wcześniej słabo działające funkcje. W
badaniach padło też kilka istotnych pomysłów pracowników, mających na celu poprawę
działania systemu w przedsiębiorstwie.
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Podsumowanie
Celem koncepcji odchudzonej produkcji (Lean Manufacturing) jest optymalne koordynowanie
działań. Stosowanie produktów systemu ANDON nie tylko poprawia efektywność procesów
produkcyjnych, ale również zdecydowanie przyczynia się do efektywnego wykorzystania
wszystkich zasobów produkcyjnych. Andon idealnie wpisuje się w założenia nowoczesnych
koncepcji metod produkcyjnych, co potwierdzają wyniki badań dotyczące oceny
funkcjonowania systemu Andon w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
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Rozdział XIV:

Innowacyjna identyfikacja na bazie systemu RFID
w logistyce międzynarodowej
Katarzyna Witczyńska
Wroclaw University
Faculty of Law, Administration and Economics
Institute of Economic Sciences
Department of International Economic Relations
ul. Uniwersytecka 22/26,
50-145 Wrocław
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Streszczenie: Skuteczny system identyfikacji danych ma zasadnicze znaczenie dla każdego
przedsiębiorstwa, magazynu, centrum logistycznego, sklepu. Do najnowszych systemów
umożliwiających identyfikację przedmiotów w sposób całkowicie zautomatyzowany należy
technologia identyfikacji radiowej w skrócie RFID (ang: Radio Frequency Identification), która
jest w stanie zapewnić pełną automatyzację odczytu danych o produktach bez konieczności
bezpośredniego dostępu. W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania systemu RFID oraz
wyniki badań ankietowych dwudziestu przedsiębiorstw w Polsce, które wykorzystują w system
RFID w branży TSL.

Słowa kluczowe: system automatycznej identyfikacji radiowej, system, globalizacja, RFID,
logistyka, branża TSL (transport, spedycja, logistyka)
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Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego systemu z pograniczna rozwiązań
informatycznych poprzez logistykę magazynową, kończąc na transporcie. Jednym z takich
przykładów jest wykorzystanie w branży TSL technologii RFID22, która daje nieograniczone
możliwości zastosowania nie tylko w logistyce. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości świat
będzie można podzielić na okres kodów kreskowych – barcodów oraz świat RFID. Świat pędzi,
niczym rozpędzony pociąg, nie da się już go zatrzymać, jeżeli chcemy sprawnie, bezpiecznie
przewozić towary, pasażerów, świadczyć usługi magazynowe na najwyższym poziomie należy
szukać innowacyjnych „bezdotykowych”.

Znaczenie systemu w tworzeniu technologii RFID
W literaturze polskiej istnieje wiele różnych definicji pojęcia „systemu”, który celowo
jest rozumiany, jako określony zbiór elementów, zbiór sprzężeń między nimi, które wspólnie
określają cechy całości. W przedsiębiorstwie właściwy system pozwala kreować zasady
organizacji czy przebieg procesu produkcyjnego. Dzięki odpowiedniej strategii można
bezpośrednio wpływać na różne obszary produkcji takie jak logistyka, dystrybucja, czy
zaopatrzenie. Proces logistyczny jest bardziej wydajny dzięki odpowiednio dobranemu
systemowi, który pozwala m.in. na ustalenie planów związanych z produkcją, ekspedycją
i dystrybucją. Normy w przedsiębiorstwie pozwalają także na usprawnienie współpracy między
pracownikami czy poszczególnymi działami. Badacze od wielu lat analizują jego wpływ na
przedsiębiorstwa, i starają się go zmieniać odpowiednio do potrzeb gospodarki. Zasadnicze
artykułowanie systemu polega na wyodrębnieniu: fundamentalnych ogniw otoczenia systemu,
istotnych sprzężeń między jego elementami, czy otoczeniem. Słownik języka polskiego określa
system, jako: „skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną
stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych, np.: zasady organizacji czegoś,
ogół przepisów, zbiór reguł obowiązujących lub stosowanych w jakiejś dziedzinie, według
których coś jest wykonywane; określony sposób, metoda postępowania, wykonywania jakiejś

22

Pierwszy raz o RFID mogliśmy usłyszeć w 1983 roku, kiedy to technologia została opatentowana przez Charlesa

Waltona.
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czynności, np. system akordowy, premiowy, taśmowy23”. Kolejnym przykładem definicji
systemu jest pojęcie opracowane przez B. Langeforse, a brzmi ono następująco: „zbiór
obiektów, zwanych częściami, połączonych wzajemnie w określony sposób”. System według
R.A. Johnson, F.E. Kast, J.E. Rosenweig to: „zorganizowana lub złożona całość, jako zbiór lub
kombinacja rzeczy lub części tworzących złożoną lub jednostkową całość24”. Kolejną definicją
systemu

jest

sformułowana

w

słowniku

ekonomicznym:

„System

jest

obiektem

zorganizowanym, działającym w określonym otoczeniu i składa się z mniejszych elementów podsystemów. Podsystemy to systemy w ramach szerszego systemu, które powiązane są
licznymi związkami kooperacyjnymi w taki sposób, aby każdy z nich realizował cel główny
i przyczyniał się do powodzenia całości”. Leksykon marketingu natomiast określa system, jako:
„System obejmuje zbiór pewnych elementów, stanowiących wyodrębnioną z otoczenia
względnie autonomiczną całość, które to elementy mają wewnętrzne powiązania i zachodzą
pomiędzy nimi sprzężenia. Wszystkie elementy systemu służą realizowaniu głównego celu
układu, jako całości. Na podstawie tych istotnych informacji można stwierdzić, że system to:
„zbiór reguł panujących i wykorzystywanych w ustalonym otoczeniu zgodnie, z którymi
realizuje się wykonanie zaplanowanych zadań, połączonych ze sobą w określony sposób tak,
aby każdy z elementów dążył do realizacji celów. To, zatem zbiór zasad organizacyjnych,
których celem jest osiągnięcie jak najlepszych efektów”. System przedsiębiorstwa jest
integralny z podsystemem. Integralność wynika przez niemożność precyzyjnego i
jednoznacznego wyodrębnienia podsystemu z systemu przedsiębiorstwa. System w organizacji
jest najbardziej istotnym czynnikiem w kształtowaniu i budowaniu nowych narzędzi
logistycznych służących zmniejszaniu kosztów produkcji. System RFID będący przedmiotem
badawczym tej pracy, nie mógłby funkcjonować bez dokładnego określenia systemu, jako
całości.

Co to jest RFID?
RFID (z języka angielskiego Radio-frequency identification) jest systemem
identyfikacji radiowej. Ideą działania takiego systemu jest przechowywanie pewnej ilości
danych w wygodnych urządzeniach nadawczo-odbiorczych, których ogólną nazwą angielską

23

Encyklopedia multimedialna PWN, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
str.260.
24
B. Stefanowicz, Systemy informacyjne zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, 2007, str. 252.
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jest tag – polska nazwa to znacznik-transponder. System RFID składa się z systemu
komputerowego (z bazą danych) i dwóch rodzajów urządzeń identyfikacji radiowej: czytników
i transponderów.
System komputerowy obsługuje aplikacja, która steruje urządzeniami RFID.

Rys. 1. Identyfikacja Radiowa
Źródło: Opracowanie własne.
System RFID może zostać dodatkowo wyposażony w moduł GPS, który podczas załadunku
lub rozładunku, pobiera dane dotyczące lokalizacji miejsca. Dzięki temu operator systemu
zachowuje pełną kontrolę nad procesem dystrybucji towaru. Rozwiązanie RFID z czujnikiem
temperatury: Tagi RFID (semipasywne) mogą zostać wyposażone w kontroler pomiaru
temperatury. Jest on szczególnie przydatny w przypadku magazynowania i transportowania
wymagających ściśle określonych norm temperaturowych takich jak np. ryby. Dzięki
zastosowanej technice producent i odbiorca są pewni ze sprzedawane i zamawiane produkty
były przechowywane w odpowiednich warunkach w trakcie całego łańcucha dostaw.

Zasada Działania Systemu RFID – Transponder – Tag
Transponder RFID jest radiowym urządzeniem nadawczym lub nadawczo-odbiorczym,
wysyłającym sygnał zawierający kodowane dane identyfikacyjne tylko w odpowiedzi na
pobudzenie sygnałem radiowym o określonej częstotliwości. Każdy transponder jest
zbudowany z układu scalonego i anteny umieszczonych na odpowiednim podłożu lub w
odpowiedniej obudowie. Układ scalony transpondera zawiera procesor, pamięć i nadajnik
radiowy. W obudowie transpondera mogą znajdować się również dodatkowe elementy, takie
jak np. czujnik temperatury i bateria stanowiąca źródło zasilania.
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Rys. 2. Działanie Systemu RFID – Transponder – Tag
Źródło: Opracowanie własne.
Transpondery mogą być klasyfikowane, jako:
•

bierne (passive), tj. takie, które uzyskują energię tylko z pola elektromagnetycznego
wytwarzanego przez czytnik,

•

aktywne (active), tj. takie, których nadajnik RF jest zasilany z baterii,

•

półaktywne (semi-active), tj. takie, w których wbudowana bateria służy do ciągłego
zasilania czujnika (np. temperatury) zintegrowanego z transponderem, ale nie jest
wykorzystywana do zasilania nadajnika RF.

Systemy RFID dzieli się na cztery odmiany – względem kryterium wykorzystywanej
częstotliwości radiowej. W logistyce stosowane są rozwiązania pracujące w zakresach HF i
UHF. W przypadku użycia technologii HF to odczyt tagu jest w zakresie 30-60cm.
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Rys. 3. Zakres częstotliwości RFID
Źródło: Opracowanie własne.
W systemach RFID wykorzystuje się obecnie: systemy mikrofalowe pracujące na
częstotliwości 2,45 GHz, systemy HF (High Frequency) pracujące na częstotliwości 13,56
MHz oraz systemy LF (Low Frequency) pracujące na częstotliwości 125 – 134 kHz. Obecnie
coraz częściej wykorzystuje się tagi radiowe pracujące na częstotliwości od 966 do 956 MHz,
które stanowią pewnego rodzaju kompromis pomiędzy zasięgiem odczytu, a przenikalnością
fal radiowych, pozwalające na odczyt nawet z odległości ok. 5 m.25
System RFID mogą używać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw: tak producenci jak i
dystrybutorzy a także sprzedawcy detaliczni. Inwestując w RFID można podwyższyć
efektywność współpracy całego łańcucha dostaw. Technologia RFID daje niezliczone
możliwości innowacji wewnątrz dużych przedsiębiorstw o skomplikowanych procesach
logistycznych. Czym bardziej złożone procesy tym więcej może osiągnąć firma używając
RFID. Opłacalność RFID w firmach zwiększa: duża ilość towaru, rozległa lokalizacja, duża
przestrzeń składowania, stałe ruchy magazynowe, wartościowość jednostkowa towarów,
obecność etapów ewidencjonalnych opakowań.

25

http://www.rfid.net.pl/ (9.09.2016r.)
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Zastosowanie systemu RFID26
Magazyny i centra dystrybucyjne
Dzięki technologii RFID możliwa jest automatyzacja przyjęć towarów w magazynach
i centrach dystrybucyjnych. Dotyczy to zarówno dostaw od producentów, jak i zwrotów starych
kolekcji ze sklepów. Wszystkie towary przyjmowane do centrum dystrybucyjnego
rejestrowane są w tunelu RFID. Odczyty pozwalają wykryć, czy opakowanie zbiorcze jest
jednorodne. Eliminuje to konieczność rozpakowywania każdego kartonu w dostawie.
Informacje z odczytów RFID są porównywane z informacjami o dostawach w systemie
magazynowym. RFID może być wykorzystane do zarządzania magazynem i rejestrowania
lokalizacji towarów. Następnie na podstawie odczytów RFID odbywa się kompletacja
zamówień dla sklepów. Kontrola wysyłki do sklepu polega na automatycznym odczycie
skompletowanego kartonu w tunelu RFID i porównaniu z zamówieniem, co eliminuje zbędne
czynności kontrolne i nieporozumienia na linii centrum-sklep.
Udogodnienia w zapasach
Towary podczas przyjęcia w punktach sprzedaży są odczytywane na bramkach i w tunelach
RFID, a w małych placówkach przy użyciu czytników ręcznych. Technologia RFID w sklepie
pozwala uzyskiwać bieżącą informację o stanie zapasów w sklepie i na zapleczu. Dzięki temu
można generować automatyczne zamówienia uzupełniające zapasy i dostarczać towar na półki
w momencie jego sprzedaży. Eliminowane są sytuacje braku towaru na półce i utracenia
sprzedaży. Możliwe jest również dokładne lokalizowanie towaru na terenie magazynu, hali
produkcyjnej czy sklepu. Jest to informacja dla personelu o koniecznych przemieszczeniach
towaru na właściwe miejsca oraz informacja statystyczna pozwalającą zwiększyć sprzedaż.
Pracownicy mogą na bieżąco reagować na przemieszczenia towaru w strefy, w których nie
powinien się on znajdować. Pozwala to znacznie podnieść poziom dostępności towaru dla
klienta. Dodatkową korzyścią jest wykorzystanie RFID na bramkach antykradzieżowych. W
tym przypadku korzyścią jest czas zyskany poprzez wyeliminowanie konieczności
„klipsowania” towaru oraz „rozklipsowywania” sprzedanego towaru przy zachowaniu kontroli

26

Najczęstsze zastosowanie RFID to: odczyt kart, tagów i breloczków RFID, identyfikacja osób, identyfikacja przedmiotów,

obsługa magazynu, handel hurtowy i detaliczny, inwentaryzacja, ewidencja dokumentów.
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antykradzieżowej. Kolejną zaletą jest umożliwienie częstszej i znacznie szybszej
inwentaryzacji sklepu przy użyciu czytników mobilnych RFID.
Konstatując, system RFID pozwala na:


Zarządzanie procesami produkcyjnymi, logistycznymi oraz magazynowymi w czasie
rzeczywistym,



Zarządzanie procesami kontroli ruchu samochodów w centrach załadunku i rozładunku
samochodów,



Identyfikację i śledzenie ruchu kontenerów, palet, butli, kegów, cystern, itp.,



Śledzenie obiektów na liniach produkcyjnych,



Automatyczną rejestracja wydawanych/przyjmowanych towarów,



Inwentaryzację środków trwałych, inwentaryzacje w sklepach,



Zabezpieczenia przed kradzieżą, zabezpieczenia przed fałszerstwem produktów
markowych,



Mamy pełną

kontrolę

nad stanem

magazynowym/produkcyjnym

w czasie

rzeczywistym,


Skracamy czas rozładunku/załadunku, co przekłada się na niższe koszty obsługi i
skrócenie czasu trwania procesu,



Posiadamy możliwość odczytu identyfikatora w trudnych środowiskach, gdzie
występuje duże zapylenie, zabrudzenie, oszronienie itp., gdzie technologia kodów
kreskowych zupełnie by się nie sprawdziła,

Prognoza ilości tagów oraz czytników do roku 2022
Przewiduje się, że w przeciągu pięciu lat więcej niż 170 000 czytników RFID będzie
zainstalowanych w Europie w 300 00 różnych miejsc. Te czytniki będą obsługiwać ponad 3
miliardy tagów. Ta liczba będzie ciągła rosła do 2022 roku, kiedy przewiduje się ponad 6
milionów czytników operujących w 450 tys. miejsc, ponadto z liczbą 86 miliardów
zakupionych tagów.
Wyniki badań reprezentują tylko nieliczne, potencjalne wielkości zastosowania tagów na
przedmiotach, które mogą oczywiście się zmienić. Prognoza oparta jest na hipotezie, że do
2012 roku 2% wszystkich przedmiotów będzie „otagowanych”, natomiast do 2022 roku 25% z
artykułów poza spożywczych oraz 5% z artykułów spożywczych będzie korzystało z
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technologii RFID. Jednakże w razie załamania rynku i spadku cen tagów w przeciągu
kilkunastu lat, ta liczba może drastycznie wzrosnąć.27

Korzyści z zastosowania technologii RFID a kody kreskowe
Kody kreskowe mają bardzo szerokie zastosowanie przede wszystkim w logistyce i
łańcuchu dostaw. Wynika to z ich wielu zalet, spośród których najważniejsze: skanowanie na
raz tylko jednego kodu, istotne zmniejszenie powstania ryzyka popełnienia błędów, możliwość
szybkiej aktualizacji danych, lepsza obsługa klienta, co się wiąże z lepszą jakością usług,
możliwość działań optymalizacyjnych w gospodarce magazynowej poprzez racjonalne i
optymalne wykorzystanie przestrzeni, zwiększenie wydajności pracy, szybsza realizacja
wysyłek, wydatne skrócenie czasu inwentaryzacji.28
Technika RFID pozwala na wprowadzenie wysokiej sprawności w porównaniu do
techniką kodów kreskowych tj.: ogrom informacji o produktach. Kod kreskowy umożliwia
przetrzymywanie ograniczonej informacji towarach. Metki radiowe, odwrotnie do kodów
kreskowych, mają adres (kod EPC) do bazy danych. Rozmiar informacji o produkcie jest tu
ograniczony jedynie jego pojemnością. Informacje o produktach szybko są zmieniane, gdyż
firma musi je stale odświeżać w systemie informatycznym. Możliwość użycia identycznych
metek w całym łańcuchu dostaw. W kodach kreskowych zdarza się, że informacja na nich
zawarta nie jest używana przez następne ogniwo łańcucha gdyż kod kreskowy jest wypełniany
w innym standardzie. Kod EPC jest popularnym standardem dla komunikacji z użyciem RFID
z tych też powodów metki radiowe mogą być używane przez każdy składnik łańcucha dostaw.
W przypadku kodów kreskowych zdarza się, że informacja na nich zawarta nie jest
wykorzystywana przez kolejne ogniwo łańcucha, gdyż kod kreskowy jest wykonany w innym
standardzie. Kod EPC stanowi powszechnie uznany standard dla komunikacji z
wykorzystaniem RFID, dlatego też metki radiowe mogą być wykorzystywane przez wszystkie
elementy łańcucha dostaw.

http://www.idtechex.com/research/reports/rfid_forecasts_players_and_opportunities_2007_2017_000163.asp (data wejścia
10.11.2016r.)
27

28

Kozłowski R., Sikorski A.: Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków
2009. 2. Majewski J.: Informatyka w magazynie.
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Przez użycie zaawansowanych algorytmów antykolizyjnych, duża ilość tagów może być
odczytana równocześnie, np. wszelkie metki na produktach na danej palecie. Standardowo
informację z kodów kreskowych jest zdolny odczytać każdy stosowny czytnik. Technologia
RFID umożliwia przechowywanie informacji o produktach w systemie informatycznym, do
którego można zabezpieczyć dojście dla wybranych odbiorców. Poza tym kod EPC
rozpoznający każdy produkt z osobna jest trudny do podrobienia przez oszustów w
przeciwieństwie do kodów kreskowych rozpoznających produkt. Sposobność stosowania w
nieodpowiednich warunkach ( temperatura, wilgoć, ciśnienie). Zaopatrzone w dodatkowe
sensory tagi mogą być użyte do śledzenia parametrów
Jedną z kluczowych zalet techniki RFID jest różnorodność identyfikatorów oraz
częstotliwości fal wykorzystywanych do komunikacji, co oferuje zakładom możliwość
wybrania rodzaju identyfikatora do konkretnej aplikacji. Dodatkową zaletą RFID jest to, że
inne automatyczne techniki identyfikacyjne jak np. kody kreskowe nie mają możliwości
odczytywania etykiety identyfikującej, jeśli nie znajduje się ona bezpośrednio w linii widzenia,
(co w przypadku RFID zależy od zakresu częstotliwości). Cecha ta jest szczególnie przydatna
w środowiskach przemysłowych, gdzie kurz, smar czy też trudne warunki uniemożliwiłyby
odczytanie kodów kreskowych.

Tabela 1. RFID vs kody kreskowe
Źródło: opracowanie własne
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Technika identyfikacji RFID wcale nie musi zastąpić kodów kreskowych, ale będzie
najprawdopodobniej stosowana równolegle z nimi (ze względu na wysoki koszt systemu
RFID)29, w zależności od warunków danego środowiska. Identyfikatory RFID mogą być
zabezpieczane przed różnymi czynnikami, na przykład przez umieszczanie ich w plastikowych
osłonach, które nie przeszkadzają w przekazywaniu sygnałów radiowych. Identyfikatory RFID
mogą być przyspawane lub w inny sposób zamocowane (zawieszone) na obiekcie, często nawet
dosyć wysoko. Ponadto połączenie identyfikatorów RFID z czujnikami pomiarowymi
wprowadza możliwość wychwytywania i transmitowania parametrów, takich jak temperatura,
wibracje czy inne istotne dla danego urządzenia wartości. Takie połączenie jest początkiem
nowego zastosowania w praktyce, które w przyszłości niesamowicie ułatwi zbieranie danych
w zakładzie produkcyjnym.
Ograniczenia zastosowań technologii RFID
Technologia RFID oferuje wysoką niezawodność i funkcjonalność, ale za cenę wyższą
niż technologia kodów kreskowych. Obecnie obserwuje się stopniowy spadek cen tagów.
Masowe zastosowania na pewno jeszcze ten spadek przyspieszą. Technologia RFID będzie
wchodziła na rynek stopniowo i długo będzie współistniała z technologią kodów kreskowych,
bowiem niewiele firm w Polsce zaimplementowało już tę technologię. Kolejne ograniczenie
wynika z większej szybkości i ilości odczytywanych metek radiowych, bowiem trudne do
rozwiązania są problemy z rozdzielczością sygnału w przypadku dużego nagromadzenia
znaczników w niewielkiej odległości. Istnieją także pewne ograniczenia, wynikające z samego
sposobu działania etykiet radiowych. Otóż niektóre substancje (głównie metale) mogą silnie
zakłócać lub wręcz tłumić transmisję radiową. W takich przypadkach często można poprawić
transmisję odpowiednio dobierając częstotliwość fal radiowych.
Aby móc czerpać korzyści z zastosowania technologii RFID potrzebne są nie tylko tagi,
drukarki metek i czytniki, ale także rozwiązania informatyczne, które „zepną” je w całość z
systemem ERP. Technologia RFID należy do tzw. middleware30, wymagając połączenia z
systemem informatycznym, w którym zarządza się i przetwarza wszystkie dane. To
oprogramowanie middleware31, przetwarzające sygnały radiowe w znaki ASCI oraz software
29

Na wysoki koszt wprowadzenia systemu RFID mają wpływ nie tylko dość duże koszty związane z zakupem
samego sprzętu, ale również z pracami programowymi i analitycznymi oraz serwisowaniem.
30
Middleware jest to oprogramowanie (czasami również sprzęt komputerowy), którego zadaniem jest łączenie
ze sobą dwóch lub więcej aplikacji.
31
http://rfid-lab.pl/rfid-middleware-wprowadzenie (data wejścia 09.11.2016r.)
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udostępniający dane o produkcie są kluczem powodzenia technologii RFID. Na rynku
oprogramowania niewiele jest takich systemów (np. SAP AII). Są to drogie systemy, bowiem
wymagają odpowiedniej bazy sprzętowo-programowej w firmie. Do ograniczeń zastosowania
technologii RFID można zaliczyć również barierę psychologiczną ze strony pracowników firm.
Dzięki tej technologii możliwy jest pełny monitoring personelu łańcucha logistycznego często
prowadzony bez ich zgody.32

Wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystania systemów RFID w branży TSL

Na ankietę przeprowadzoną w latach 2015-2016 odpowiedziało 20 przedsiębiorstw,
lecz po weryfikacji kompletności ankiet do analizy wykorzystano 16 przedsiębiorstw
działających na terenie Polski33. Grupa przedsiębiorstw wytypowanych do badań nie była
dobrana przypadkowo, lecz na podstawie wcześniej nawiązanych sieci kontaktów.
Ankietowanymi byli pracownicy średniego i wyższego szczebla. Badania ankietowe zostały
przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankietowego. W analizowanej grupie
przedsiębiorstw 6 z nich jest pochodzenia polskiego, 6 niemieckiego, 1 holenderskiego oraz 3
mieszanego. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa faktycznie
systemy RFID w lepszego zarządzania, czy uzyskują korzyści oszczędnościowe. Ankietowane
przedsiębiorstwa miały odpowiedzieć w pierwszej kolejności na dwa główne pytania:
1.

Jakie korzyści są widoczne przy zastosowania technologii RFID w Państwa
Przedsiębiorstwie?

2.

Jakie

są

czynniki

zwiększające

korzyści

z

wdrożenia

RFID

w

Państwa

Przedsiębiorstwie?

Na zadane pierwsze pytanie dotyczące korzyści wynikające z zastosowania technologii RFID
100% - 16 badanych przedsiębiorstw wskazało możliwość odczytu wielu tagów jednocześnie, w
czasie rzeczywistym. Na kolejnych pozycjach pojawiły się pozycję podkreślające możliwości

32

Finkenzeller K.: RFID Handbook. John Wiley & Sons, New York NY 2010.
W czterech przypadkach Przedsiębiorstwa nie miały wdrożonej technologii RFID lub uzyskane informacje były
niekompletne i budziły zastrzeżenia, co do ich wiarygodności
33
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wykorzystania zwiększonej ilości informacji o produkcie oraz bezpieczeństwo (w tym ryzyko
utraty danych).

Wykres 1. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące widocznych korzyści przy zastosowania
technologii RFID.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Dodatkowo badane firmy podały, że istnieje możliwość wykorzystania tych samych tagów RFID
w całym łańcuchu dostaw od producenta do dostawcy. Jako przykład podano tutaj porównanie
technologii RFID z kodem kreskowym, istnieje ryzyko, że nie może on być wykorzystywany w
całym łańcuchu w związku z innym standardem. Tagi RFID stosowane w standardzie „EPC”
stanową dają możliwość odczyty zarówno przez producenta, pośrednia jak i odbiorcę.

Na pytanie drugie tj., jakie są czynniki zwiększające opłacalność wdrożenia RFID w Państwa
Przedsiębiorstwie? Przedsiębiorstwa wykazały, że najważniejszym czynnikiem jest wolumen
asortymentu lub liczba miejsc paletowych. Na dalszych miejscach znalazły się takie czynniki jak:
częstotliwość ruchów magazynowych – 88% ankietowanych oraz dodatkowe wymagania i
potrzeb informacyjne pochodzące m.in. z branż FMCG, farmaceutycznej lub automotive.
Specjalistyczne Tagi RFDI dają możliwość zastosowania dodatkowych sensorów do śledzenia
parametrów otoczenia i jego udokumentowanego zapisu w czasie.
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Wykres 2. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników zwiększających opłacalność
wdrożenia RFID w Przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Wyniki dalszych badań wskazują, że ponad 75% ankietowanych producentów oraz
około 65% dostawców usług transportowo-logistycznych wdraża specjalne zespoły,
których zadaniem jest lepsza integracja zastosowań radiowej identyfikacji. Członkowie
zespołów rekrutują się nie tylko z działów odpowiedzialnych za zakupy, produkcję,
montaż czy spedycję. Produkcja od lat stosuje RFID, jednak naciski na zwiększenie
zastosowania RFID w całym łańcuchu dostaw i obniżenie kosztów jednostkowych
wpłynęłyby z pewnością na zwiększone zastosowanie tej techniki.
Podczas gdy RFID zaczęło być stosowane de facto w zarządzaniu łańcuchem
zaopatrzenia na poziomie obsługi palet, według przeprowadzonego ostatnio badania
opinii 91% ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej odpowiedzialnej za IT
technologia ta nie jest jeszcze wystarczająco tania, żeby można było zastosować etykiety
radiowe na indywidualnych produktach w sieciach detalicznych. Osiemdziesiąt procent
ankietowanych uważa, iż system RFID jest zbyt kosztowny na polskie warunki, żeby
rozpocząć stosowanie tej techniki w detalu w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. 20%
badanych sądzi, że technika zostanie wprowadzona do detalu w ciągu roku. Połowa
wszystkich respondentów szacowała, że wprowadzenie RFID do detalu zajmie ponad
cztery lata.
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Aż 99% ankietowanych inżynierów pracujących w analizowanych przedsiębiorstwach
chwali możliwości zastosowania systemu RFID, biorąc pod uwagę te obszary, w których
wymagane jest dokładne zbieranie danych w określonych terminach oraz dobry dostęp do nich
w celu odczytania. Zastosowanie techniki RFID i wykorzystanie możliwości dostępu do
ważnych informacji i ich aktualizacji na identyfikatorach może być użyteczne dla procesu
utrzymania ruchu w zakładzie.
Znaczna ilość badanych osób wskazuje, że wdrożenie w systemu w zakładzie może nastąpić w
tych obszarach, na których trudno jest utrzymać dobrą czytelność kodów kreskowych lub tam,
gdzie nie można zastosować techniki bezprzewodowej. Na przykład, z niektórych odległych
urządzeń produkcyjnych gromadzących istotne dane, gdzie nie zainstalowano lokalnych sieci
bezprzewodowych, nie można pozyskiwać aktualnych informacji.
Jak wskazuje 86% ankietowanych identyfikatory RFID mogą być wykorzystywane z
powodzeniem do zapisania ostatniego oficjalnego przeglądu technicznego urządzenia,
ostatniego kodu awarii i wykonanej naprawy, umożliwiając technikom lub inżynierom
podejmowanie decyzji opartych na wiedzy o aktualnym stanie technicznym tego urządzenia.
95% respondentów wyraźnie wskazuje, że system radiowej identyfikacji umożliwia
pracownikom z branży TSL uzyskiwanie istotnych informacji, które inną drogą nie byłyby dla
nich dostępne lub byłyby dla nich trudno dostępne.34 Dodatkowo, niektóre identyfikatory mogą
przechowywać większą ilość danych czy informacji, na przykład o dziesięciu wcześniejszych
odczytach. Te dane pozwolą obsłudze na automatyczne, na miejscu, wychwytywanie
intensywności zmian ocenianego parametru, a to umożliwi im bardziej precyzyjne wykrywanie
i usuwanie usterek. Technicy zajmujący się usuwaniem usterki mogą odnieść korzyść z tego,
że radiowy identyfikator przechowuje informacje dotyczące zaplanowanych działań z zakresu
zapobiegawczego utrzymania ruchu, co z kolei pozwoli na wykonanie zaplanowanych prac
wtedy, kiedy urządzenie lub maszyna o strategicznym znaczeniu nie pracuje.

34

Na przykład tylko radiowy identyfikator może wychwycić dane wysyłane z przyrządu (miernika) pracownika
obsługi i zapamiętać je, co pozwala obsłudze na dokonanie korekty określonego parametru, zapisanego w
identyfikatorze.
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Wnioski
Chociaż pod wieloma względami technika radiowych identyfikatorów jest wciąż
uważana za niedojrzałą, to jest ona stosowana już od lat 70. ubiegłego stulecia.
Przedstawione propozycje wdrożenia systemu opartego na automatycznej identyfikacji
radiowej - RFID, charakteryzują się cały czas niestety dość dużymi kosztami.35 Poza tym
całościowy proces wdrożenia systemu nie jest prosty w realizacji, gdyż wymaga dogłębnej
analizy obszaru, na którym będzie zastosowany, ścisłego określenia operacji, które
przedsiębiorca chce nadzorować i wreszcie samej chęci współpracy pracowników z systemem.
Jednak jak podkreślają badani respondenci system RFID właściwie wdrożony pozwala na
wykorzystanie tych samych tagów RFID w całym łańcuchu logistycznym dostaw od
producenta Tagi RFID stosowane w standardzie „EPC” stanową dają możliwość odczyty
zarówno przez producenta, pośrednika jak i odbiorcę.
Możliwości systemu RFID są znacznie szersze niż stosowany dotychczas system oparty na
tradycyjnych kodach kreskowych, np. ocenia się, że czas samej inwentaryzacji będzie niemal
10 krotnie krótszy. Mimo początkowych dość znacznych nakładów finansowych,
wykorzystanie omawianego systemu pozwoli z biegiem czasu na znaczne zmniejszenie
kosztów

wynikających

głównie

z

nieodpowiedniego

zagospodarowania

przestrzeni

magazynowej, redukcji ilość niepotrzebnego zapasu oraz utraconych korzyści poprzez
eliminację wpływu czynników, które mogą przyczyniać się do przestojów i jednocześnie
opóźnienia bądź wręcz niezrealizowania zamówienia.

35

Ograniczeniem obecnie są koszty. Kwota, jaką trzeba zainwestować w nośnik to około 0,20 euro, co przy
dużych ilościach odsługiwanego towaru stanowi znaczące obciążenie, nieporównywalnie większe od
"tradycyjnego" kodu kreskowego,https://www.bcc.com.pl/pub/pl/uploaddocs/mediaonas/1281_2008.10_PulsBiznesu_RFID_MKrawczyk_BTrojnar.pdf
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STRESZCZENIE
Artykuł ten poświęcono problemom marketingowym i dystrybucyjnym wyrobów
winiarskich w sektorze gastronomicznym i hotelarskim, wynikających przede wszystkim ze
złożoności mechanizmów gospodarczych i społecznych. Rynek winiarski w Polsce w
obecnym czasie bardzo mocno się rozwija. Jest on jednak stosunkowo mały w porównaniu z
innymi rynkami w branży alkoholowej. W artykule przedstawiono również działania
podejmowane na szczeblu europejskim i krajowym mające na celu poprawę marketingu i
dystrybucji wyrobów winiarskich dla sektora HoReCa.

ABSTRACT
This article is devoted to the problems of marketing and distribution of wine products in
the catering and hotel industry, resulting primarily from the complexity of the mechanisms of
economic and social. The wine market in Poland at the present time very much evolving. It is,
however, relatively small compared with other markets in the alcohol industry. The paper also
presents measures taken at European and national level to improve the marketing and
distribution of wine products for the HoReCa sector.
Słowa kluczowe: marketing, dystrybucja, sektor HoReCa, wino, usługi
Keywords: marketing, distribution, HoReCa sector, wine, service
1. WSTĘP
Polski rynek wina w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie i jednocześnie
jest trudno przewidywalny. Jest on jednak stosunkowo mały w porównaniu z innymi rynkami
w branży alkoholowej. W Polsce najlepiej sprzedającym się obecnie napojem alkoholowym
jest piwo. Drugie miejsce zajmują napoje wysokoprocentowe. Sprzedaż wina jest
skalsyfikowana dopiero na miejscu trzecim. W artykule przedstawiono mechanizmy, które
umożliwiają dystrybucję wyrobów winiarskich na terytorium Polski. Zaprezentowano również
główne problemy z którymi borykają się przedsiębiorstwa pragnące zaistnieć na polskim
rynku winiarskim. W dalszej części pracy wymieniono strategie marketingowe, które
pozwalają na umocnienie się na rynku winiarskim, zwiększenie sprzedaży a także
pozyskanie nowych klientów. Całość zostanie poparta wynikami sprzedaży firmy winiarskiej
działającej na terenie Dolnego Śląska w latach 2012 - 2015.
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2. SPRZEDAŻ WINA W POLSCE NA TLE KRAJÓW EUROPEJSKICH
W Polsce wyroby winiarskie nie cieszą się dużą popularnością. Związane jest to
z kilkoma czynnikami. Polskie społeczeństwo nie jest dobrze wyedukowane jeśli chodzi
o znajomość win i sposobów ich degustacji. Świadomość społeczna w ostatnich latach
znacznie wzrosła, ale pozostajemy tu w tyle za krajami z wysoką świadomością winiarską Francją, Włochami, Hiszpanią, czy też Portugalią. Spożycie wina gronowego w Polsce jest
wielokrotnie niższe niż w innych krajach europejskich, ale systematycznie rośnie. Konsumpcja
wina w Polsce wciąż rośnie, np. w 2008 roku Polacy wypili około 96 milionów litrów wina, a w
2013 roku już 114 milionów litrów. Dynamicznie zwiększająca się sprzedaż wina w Polsce, to
efekt m.in. szybko rozwijającej się sieci dystrybucji. Duży wpływ na to mają również
supermarkety oraz sklepy specjalistyczne. Jak pokazują badania ⃰, kobiety (56%) w
porównaniu do mężczyzn sięgają po wino częściej. Polski konsument wina jest również osobą
stosunkowo młodą – 66% badanych nie ukończyło 40 roku życia. Wśród miłośników wina aż
59% posiada wyższe wykształcenie. Najczęściej kupowanym winem jest wino czerwone
(64%), półsłodkie (41%), którego cena oscyluje w granicach od 20 do 30 złotych. Pomimo iż
Francja, Włochy czy Hiszpania słyną ze swoich znakomitych winnic, Polacy piją najchętniej
wina bułgarskie i nowo-światowe, np. z Chile czy USA. [1] Poniżej przedstawiono udział
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w rynku alkoholu w Polsce w roku 2011.
Rysunek 1. Rynek alkoholu w Polsce (wartościowo)
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Źródło: http://winicjatywa.pl/struktura-konsumpcji-alkoholu-w-polsce (data wejścia: 21.05.2016) [2]

Kolejne wykresy pokazują rynek sprzedaży alkoholu w krajach przodujących w
produkcji wina w Europie.
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Rysunek 2. Udział wina w ogólnej sprzedaży alkoholu – czołowi producenci wina
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Źródło: http://winicjatywa.pl/struktura-konsumpcji-alkoholu-w-polsce
(data wejścia: 21.05.2016) [2]
Nawet w krajach niekojarzonych z winem sprzedaż tego napoju jest znacząco większa
w porównaniu z Polską. Bardzo dobrze widoczne jest to na poniższym zestawieniu.
Rysunek 3. Udział wina w ogólnej konsumpcji alkoholu – wybrane kraje Europy
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Źródło: http://winicjatywa.pl/struktura-konsumpcji-alkoholu-w-polsce (data wejścia: 21.05.2016) [2]

Należy jednak zaznaczyć, że wino zyskuje w Polsce coraz większą popularność, a co za tym
idzie jego sprzedaż rośnie. W roku 2012 spożycie tego trunku wyniosło 100 mln litów, a na rok
2017 szacuje się spożycie na poziomie 140 mln litrów [10]. Wzrost ten związany jest
z coraz większą wiedzą winiarską w naszym społeczeństwie oraz napływającą do nas
z krajów zachodnich modą na łączenie potraw z odpowiednio dobranymi rodzajami wina.
Polacy kupują najczęściej wina półsłodkie i półwytrawne. Wśród lepiej wyedukowanych
winiarsko nacji królują wina wytrawne.
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Tylko co czwarty Polak deklaruje picie wina do posiłku. Pod tym względem bardzo
różnimy się od krajów Europy Południowej. W krajach Europy Południowej jak Francja czy
Włochy wino jest obowiązkowym elementem każdego posiłku. Znajomość i dobieranie wina
do potraw jest jednak nie lada wyzwaniem i wymaga długiej praktyki, aby umiejętnie
wydobywać głębię smaku zarówno dania jak i wina. To właśnie zadanie sklepów
specjalistycznych, w których eksperta winiarskiego nie tylko pomagają w wyborze wina na
konkretne okazje, ale również mają specjalistyczną wiedzę z zakresu komponowania dań i
szczepów.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w „Małym Roczniku Statystycznym Polski
2015” pokazują, że liczba placówek gastronomicznych spadła o 1458. W roku 2013 było ich
66966, natomiast w 2014 roku – 65508 spadek o 2%. Widać, że w grupie wszystkich lokali
wzrosła liczba restauracji (więcej o 271), natomiast coraz mniej jest stołówek, barów i innych
punktów gastronomicznych. Oznacza to, że rośnie jakość sektora.
1. Zmniejszająca się liczba lokali i rosnący dochód o ponad połowę świadczy o stale
zwiększającej się jakości polskiej gastronomii. Coraz większa świadomość konsumentów
sprawia, że mistrzowie sztuki kulinarnej muszą walczyć o niego przede wszystkim jakością.

Tabela 1. Liczba placówek gastronomicznych w Polsce
Wyszczególnienie w
latach
7. Liczba placówek
gastronomicznych (stan 31 XII)
12. Restauracje
17. Bary
22. Stołówki i punkty
gastronomiczne
2.

3.
8.

2005
92 072

13. 9 716
18. 40 8834
23. 41 522

4.
9.

2010

5.

2013

6.

2014

70 483

10. 66 966

11. 65 508

14. 14 937
19. 27 145
24. 28 401

15. 16 202
20. 24 931
25. 25 833

16. 16 473
21. 23 634
26. 25 401

27. Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 [3]
28.
HoReCa – to nazwa skrócona, której rozszerzenie to: hotele, restauracje, catering oznacza 65
tys. restauracji, barów, stołówek i punktów gastronomicznych. Kolejny segment rynku to 9,8
tys. hoteli, moteli, zajazdów, ośrodków szkoleniowych i schronisk (dane za 2014 rok). Polska
gastronomia rozwija się wyjątkowo dynamicznie i wciąż przebudowuje swoją strukturę podwyższa standard obsługi, wystroju lokali, zwiększa wybór i jakość oferowanych dań.
Zmiana stylu życia Polaków, częstsze podróże wymuszają na rynku jakość i komfort obsługi
klientów biznesowych i turystycznych pod względem obsługi noclegowej i gastronomicznej
równocześnie. A przewiduje się dalszy rozwój tej tendencji. Warto zatem wejść na
perspektywiczny rynek HoReCa i dostosować do niego część swojej produkcji. Oznacza to
przygotowanie specjalnej oferty – od większych i bardziej funkcjonalnych dla tej branży
opakowań, przez produkty używane jedynie przez ten segment (np. kuwertura naturalna), po
prestiżowe linie produktów (np. oryginalne smaki sosów, polew dostępne tylko dla tego rynku).
HoReCa to rynek specyficzny, dlatego pojawienie się na nim wymaga indywidualnego
podejścia w sposobie reklamowania. Polega on nie tyle na strategii kreatywnej, ile na
precyzyjnym dotarciu z ofertą do osób, które podejmują decyzje zakupowe w segmencie
HoReCa. W tym celu dom mediowy PRO Media House opracował ofertę kampanii w mediach
dla producentów mierzących w rynek HoReCa. Wiodą do niego dwa kanały – branżowy
(skierowany do profesjonalistów), oraz indywidualny (ci sami profesjonaliści są też
„normalnymi” konsumentami, którzy prywatnie uczestniczą w rynku). „Branża hotelarskorestauracyjno-cateringowa z racji optymistycznych prognoz jej rozwoju, to łakomy kąsek dla
wielu firm.[2]
155

3. PROBLEMY I OGRANICZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW WINIARSKICH
USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI – OGRANICZENIA ZWIĄZANE
Z REKLAMĄ
W polskim prawie obowiązuje całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych. Kwestie te
reguluje „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Zakaz
reklamy dotyczy wszystkich mediów, w których może być ona zamieszczona. Dotyczy to, więc
takich mediów jak prasa, telewizja, radio. Zakaz obowiązuje także w przypadku reklam w
kinach czy też plakatów i bilbordów reklamowych. Zakaz reklamy dotyczy także Internetu.
Zakazem reklamowania napojów alkoholowych objęte są zarówno podmioty gospodarcze jak
i osoby fizyczne.
W ustawie o wychowaniu w trzeźwości umieszczono zapis informujący o tym, że zakazana
jest także promocja alkoholu. Jako promocję należy rozumieć publiczną degustację alkoholu
(promocja w sklepach czy restauracjach), a także rozdawanie gadżetów związanych z
napojami alkoholowymi na przykład otwieraczy do wina, kieliszków, dekanterów czy
„dropstopów”. Jako formę promocji należy także przyjąć sprzedaż premiowaną (klient za zakup
dwóch butelek wina otrzyma od firmy prezent w postaci na przykład zestawu kieliszków lub
korkociągu).
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, zakazem nie jest objęta informacja handlowa pomiędzy
przedsiębiorcami zajmującymi się sprzedażą alkoholu. W procesie dystrybucji alkoholu
sprzedawca może korzystać z takich materiałów jak cenniki czy też katalogi, które zachęcają
do zakupu alkoholu. Jedynym warunkiem jest skierowanie tego typu materiałów bezpośrednio
do innych podmiotów gospodarczych działających w branży alkoholowej. Zakazane jest
natomiast stosowanie materiałów i wydawnictw reklamowych skierowanych bezpośrednio do
klienta końcowego – na przykład w formie gazetki reklamowej.
3.1.

3.2.

Zakaz sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem medium, jakim jest internet

Bardzo dużym ograniczeniem dla marketingu związanego ze sprzedażą wina jest
całkowity zakaz sprzedaży oraz reklamy napojów alkoholowych drogą internetową.
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu dotyczy konkretnej lokalizacji. Sprzedaż wyrobów
winiarskich z wykorzystaniem medium, jakim jest Internet narusza warunki zezwolenia na jego
sprzedaż. Dlatego w przypadku stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji koncesja może zostać
cofnięta. Precedensowe orzeczenie w tej sprawie wydał w dniu 23 października 2013
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. "Katalog zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych ma charakter zamknięty i ustawodawca nie przewidział
w nim kategorii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet" - uzasadniała
wyrok sędzia sprawozdawca Magdalena Jankowska-Szostak”.[8] Decyzja ta spowodowała
wycofanie się dużych sieci handlowych ze sprzedaży internetowej wyrobów alkoholowych.
Część z nich, w tym przodująca w sprzedaży wina firma Ambra, zdecydowało się na założenie
osobnych działalności gospodarczych, na które zostały wydane koncesje na sprzedaż
detaliczną.
W
razie
kontroli
jedynie
te
koncesje
zostaną
utracone,
a spółka matka nadal będzie mogła prowadzić sprzedaż w sklepach detalicznych.
Przez tak skonstruowane prawodawstwo firmy zajmujące się sprzedażą wina straciły duży
krąg odbiorców, jakim są osoby dokonujące zakupów drogą internetową.

4. METODY SELEKCJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
4.1.

Proces wyboru produktu – jakie wina dobrze sprzedają się na polskim rynku
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Bardzo istotnym problemem w wyborze odpowiednich produktów winiarskich
przeznaczonych do sprzedaży w Polsce jest fakt, że wiedza Polaków na temat wina jest bardzo
mała, a głównym kryterium wyboru produktu winiarskiego jest jego cena. Najlepiej sprzedają
się produkty w cenie około 25-35zł za butelkę. W Polsce najchętniej kupowane są wina
półwytrawne i półsłodkie, czerwone i białe. Klasyczne wina wytrawne stanowią jedynie 30%
naszego
rynku.
Poniżej
przedstawiony
został
podział
rynku
winiarskiego
ze względy na rodzaj wina.
Rysunek 4. Rynek wina w Polsce w 2014 roku
Wermuty
11%
Wina
musujące
20%

Inne
7%

Wina
czerwone
32%

Wina białe
28%

wina
różowe
2%

Źródło: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents
/2014/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf [12]
(data wejścia: 26.05.2016)
Aż 75% win sprzedawanych w Polsce pochodzi z winnic znajdujących się na terenie Unii
Europejskiej. Pijemy głownie wina hiszpańskie, bułgarskie, włoskie, portugalskie oraz
francuskie. Sporym powodzeniem cieszą się wina z Nowego Świata – głównie z USA
i Chile.
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Tabela 2. Główni importerzy wina do Polski w roku 2013

KRAJ

IMPORT [MLN L]

WŁOCHY

21,3

BUŁGARIA

16,1

HISZPANIA

13,1

USA

10,3

FRANCJA

9,1

PORTUGALIA

6,9

CHILE

5,2

Źródło: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents
/2014/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf [12]
(data wejścia: 26.05.2016)
Na cenę butelki winna składa się kilka czynników takich jak cena zakupu, koszty transportu
z winnicy do Polski, podatek akcyzowy, koszt wysłania i naklejenia banderoli oraz marża
sprzedawcy, koszty dystrybucji po kraju. Wszystkie te składowe powodują, że proces selekcji
produktów przeznaczonych do sprzedaży jest bardzo istotny. Polski konsument pogłębia
swoja wiedzę winiarską korzystając z czasopism branżowych takich jak „Magazyn Wino” czy
też „Czas Wina”. Szuka też informacji na coraz popularniejszych internetowych blogach
winiarskich. Można więc stwierdzić, że jest on coraz lepiej przygotowany do zakupu produktu
dostosowanego do swoich potrzeb. Importer musi więc szukać produktu o naprawdę dobrej
jakości, ale jednocześnie będącego w zasięgu cenowym przeciętnego kupującego.

4.2.

Targi branżowe

Najprostszą i najbardziej popularną metodą pozyskania nowych pozycji winiarskich jest
wizyta na ogólnoeuropejskich targach. Na takich targach można spotkać się z producentami
wina zarówno z dużych spółdzielni zajmujących się produkcją wina, jak i z małych, rodzinnych
winnic. Praktycznie w każdym kraju, w którym rozwinięta jest kultura winiarska odbywają się
coroczne targi wina.
Najbardziej popularnym targami winnymi w Europie są targi „ProWine” w niemieckim
Düsseldorf’ie. Tutaj wystawiają się prawie wszystkie liczące się firmy winiarskie z całej Europy.
Można tu nawiązać relacje handlowe z wieloma winnicami i oczywiście degustować ich
produkty. Jeśli interesują nas wina z konkretnych krajów możemy odwiedzić targi winiarskie
skoncentrowane na lokalnych produktach. I tak we Francji odbywają się coroczne targi
„VinExpo”. To targi międzynarodowe, ale z dużym akcentem położonym na produkty
francuskie. We Włoszech odbywają się targi „VinItalia”. Tutaj znajdziemy jedynie wina włoskie.
Co roku w kwietniu w Hiszpanii odbywają się targi żywności i napojów „Alimentaria”. Na tych
targach bardzo mocno jest eksponowany segment produktów winiarskich.
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Jak widać ilość targów o tematyce winiarskiej jest w Europie duża. Cieszą się one sporym
zainteresowaniem firm importujących wino do Polski. Zainteresowanie to powoduje mocne
nasycenie naszego rynku produktami pochodzącymi z oferty firm wystawiających się na
targach branżowych. Jest to duży minus, ponieważ, żeby wypromować się na polskim rynku
nie wystarczy mieć jedynie wina relatywnie taniego musi być ono jeszcze wyjątkowe i
niepowtarzalne. Można stwierdzić, że chociaż udział w targach branżowych jest bardzo ważny
dla importerów wina, nie może być on jedynym źródłem pozyskania nowych produktów.

4.3.

Bezpośredni kontakt z producentem wina

Żeby ponieść poziom sprzedaży należy oferować klientom towar niespotykany
u konkurencji. W takiej sytuacji trzeba zastosować także różnorodne metody pozyskania
nowych pozycji winiarskich. Bardzo dobrym sposobem jest skorzystanie z możliwości, jaką
daje Internet. Praktycznie wszyscy producenci wina zaczynając od dużych firm produkujących
wyroby winiarskie, aż po niewielkie, rodzinne winnice posiadają własne strony internetowe, na
których reklamują swoje produkty. W ten sposób można wyszukać producentów, którzy nie są
znani w naszym kraju. Ponieważ wino jest produktem, który musi spełniać odpowiednie
kryteria smakowo – zapachowe przed zakupem partii produktu należy organoleptycznie
sprawdzić jego jakość. W związku z tym po wyborze produktów, którymi jesteśmy
zainteresowani prosimy producenta o wysłanie próbek produktów. Najczęściej, wygląda to w
ten sposób, że z danego regionu winiarskiego wyszukujemy czterech – pięciu producentów,
których wina nie są dostępne na polskim rynku i wszystkich prosimy o próbki. Po ich
otrzymaniu następuje porównanie jakościowe poszczególnych produktów. Porównania tego
dokonują osoby o doświadczeniu i wiedzy winiarskiej. Dopiero po takim porównaniu i wybraniu
jednego lub kilku produktów następuje zamówienie większej partii towaru przeznaczonej do
sprzedaży.

5. STRATEGIE MARKETINGOWE W DYSTRYBUCJI WINA W SEKTORZE HORECA
Sektor HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café) obejmuje instytucje związane
z usługami hotelarsko-gastronomicznymi. W 1949 roku założono w Zurychu międzynarodową
organizację zrzeszającą przedsiębiorców z branży hotelarskiej oraz gastronomi. Obecnie
większość
przedsiębiorstw
skupionych
w
tym
sektorze
to
małe
i średnie firmy, zatrudniające głównie młode osoby. Ponieważ branża HoReCa jest jednym
z kluczowych odbiorców wyrobów winiarskich w Polsce na niej skupia się uwaga firm
dystrybuujących wino w Polsce. Duża konkurencja i stosunkowo mały rynek produktów
winiarskich powoduje, że zaistnienie przetrwanie firm w tym sektorze rynku jest bardzo trudne
i wymaga zastosowania wielu strategii około sprzedażowych. Ta część pracy zostanie
poświęcona przedstawieniu praktycznych rozwiązań związanych ze sprzedażą wina
w sektorze HoReCa.
5.1. Pozyskiwanie klienta
Podstawową metodą pozyskiwania nowych klientów jest wizyta Przedstawiciela
Handlowego. Przedstawiciel badając rynek winiarski w Polsce zwraca szczególną uwagę na
nowopowstałe restauracja i hotele, które dopiero starają się o uzyskanie koncesji na sprzedaż
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alkoholu. Umawia się na rozmowę z managerem lokalu i przedstawia mu ofertę. Bardzo często
oferta ta jest dedykowana pod konkretny lokal. Związane jest to z profilem danej restauracji –
produkty regionalne, dania z określonego kraju, lub regionu. Przedstawiciel przed wizytą w
lokalu sprawdza profil oraz wstępnie dobiera wina, którymi potencjalny klient może być
zainteresowany. Z tego powodu wymagana jest od Przedstawiciela wiedza na temat doboru
wina do potraw oraz ogólna wiedza winiarska.
29. Inną metodą pozyskania nowego klienta jest przedstawienie lepszej oferty niż konkurencja.
Chodzi tu nie tylko o bezpośredni stosunek jakości do ceny danych wyrobów winiarskich, ale
przede wszystkim o poziom obsługi posprzedażowej. W sektorze HoReCa klient
zainteresowany jest nie tylko bezpośrednio produktem, ale wymaga od firmy sprzedającej
pomocy w promocji towaru i dalszej jego odsprzedaży. Przedstawiciel Handlowy musi
posiadać szeroki wachlarz usług i produktów dodatkowych, którymi przekona odbiorcę do
zakupu produktów, które proponuje.
5.2.

Degustacje dla kluczowych klientów

30. Analogiczna sytuacja jak przy zakupie wina występuje przy jego sprzedaży. Klient
końcowy także chce sprawdzić produkt przez jego zakupem. Dlatego też Przedstawiciel
Handlowy najczęściej proponuje klientowi przeprowadzenie degustacji wybranych produktów.
Na tym etapie sprzedaży Przedstawiciel ma już wybrane produkty pod kontem karty dań
klienta. Degustacja taka często połączona jest z końcowym dopasowaniem win do menu
restauracji. Chodzi tu o wybranie jednego, konkretnego produktu z grona kilku wstępnie
zaproponowanych. Klient może sprawdzić, które wina będą najlepiej współgrały
z potrawami proponowanym w menu. Z tego powodu degustacje takie często urządzane są w
lokalu klienta, gdzie jest ułatwiony dostęp do potraw, na co dzień serwowanych
w restauracji.
31. Innym rodzajem degustacji jest degustacja urządzana dla kluczowych klientów firmy.
Próbowane są wtedy wina, które sprzedający planuje dopiero wprowadzić na rynek polski.
W czasie takiej degustacji restauratorzy mają możliwość spróbowanie nowych produktów
i porównania ich z produktami, które już posiadają. Można wtedy określić czy konkretne wino
znajdzie swoje miejsce na polskim rynku oraz oszacować wstępnie oszacować wielkość
zamówienia. Tego typu degustacje pozwalają firmie importującej wina zminimalizować ryzyko
porażki związanej z nietrafnym wyborem wina, które ma zamiar wprowadzić na rynek.
5.3.

Oferta usług posprzedażowych

Wybór i akceptacja win przez kupującego to dopiero początek całego procesu
wprowadzenia produktu do danego lokalu. Klient wymaga od sprzedającego pomocy
w promocji zakupionych produktów. Związane jest to z dodatkowym wyposażeniem lokalu w
sprzęt chłodzący, karafki, kieliszki czy też otwieracze do wina. Firma sprzedająca oferuje także
wykonanie profesjonalnych kart win, w których zawarte są nie tylko opisy produktów, ale
również sugestie związane z doborem win do poszczególnych potraw oferowanych przez
restaurację.
W celu prawidłowego przygotowania personelu restauracji do sprzedaży organizowane są
szkolenia. Kelnerów uczy się nie tylko doboru wina do oferowanych potraw, ale także ogólnych
zasad przyjętych przy serwowaniu wina. Szkolenie takie obejmuje kompleksową informację o
pochodzeniu poszczególnych produktów, szczepach winorośli, regionie gdzie wino powstało,
smakach i aromatach zawartych w winach. Po takim szkoleniu kelner powinien bez problemów
odpowiedzieć na większość pytań stawianych mu przez klientów lokalu.
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Bardzo dobrze na promocje wina wpływają płatne degustacje połączone z testowaniem
potraw serwowanych przez restaurację. W danym lokalu organizowane jest około
3-5 degustacji płatnych w ciągu roku. Informację o nich rozsyłane są do potencjalnych klientów
drogą mailową lub za pomocą portalu społecznościowego, jakim jest Facebook.
W płatnych degustacjach może jednorazowo uczestniczyć od 12 do 20 osób w zależności od
wielkości lokalu. Miejsca rezerwowana są w przeciągu kilku dni od pojawienia się informacji o
degustacji. Fakt ten świadczy o tym, że spotkania tego typu cieszą się bardzo dużą
popularnością. Degustację prowadzi najczęściej przedstawiciel firmy sprzedającej wino.
Posiada on kompleksową wiedzę o produkcie i potrafi tę wiedzę w odpowiedni sposób
przedstawić osobom biorącym udział w degustacji. Restauracja oferuje lokal do
przeprowadzenia degustacji oraz potrawy serwowane w jej trakcie. Firma winiarska zapewnia
osobę do prowadzenia szkolenia i wino potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia
degustacji. Korzyści z tej formy działalności są obustronne. Restaurator promuje swój lokal i
jego menu. Firma winiarska ma możliwość przedstawienia swoich produktów, a co za tym idzie
zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych klientów.

5.4.

Systemy motywacyjne sprzedaży wina

Chętnie wykorzystywaną przez sprzedających formą przekonania klienta do siebie
i swoich produktów jest oferowanie towarów gratisowych. W branży winiarskiej popularne jest
promowanie kupującego dodatkowymi gratisowymi butelkami wina. Ich ilość jest zależna od
wartości sprzedaży. Przy większej sprzedaży ilość dodatkowych darmowych butelek rośnie
proporcjonalnie do sprzedanego w lokalu wina. To motywuje sprzedawcę do zwiększenia
obrotów. Zamiast gratisowych butelek wina stosuje się także system polegający na
nagradzaniu
kupującego
przedmiotami
wspomagającymi
dalszą
sprzedaż.
Przy określonym obrocie kupujący otrzymuje darmowe zestawy kieliszków, karafek,
otwieraczy, czy innych produktów wspomagających sprzedaż.
Do zwiększenia sprzedaży wybranych produktów często stosuje się system motywacyjny
polegający na ustaleniu progów sprzedażowych. Po ich przekroczeniu oferowane są darmowe
nagrody
dla
sprzedawcy.
Jest
to
zazwyczaj
darmowy
udział
w targach lub szkoleniach branżowych. Może to być też kilkudniowa wizyta w winnicy
producenta wina współpracującego z firmą winiarską. W tej sytuacji określany jest próg
sprzedaży towaru pochodzącego z tej winnicy. Koszty takiej wycieczki partycypują pomiędzy
sobą winnica i polska firma winiarska. Metoda ta najlepiej sprawdza się
w lokalach, w których kelner ma duży wpływ na oferowany klientowi produkt. Przez
odpowiednią rekomendację wina może on wygenerować wzrost sprzedaży nawet o sto
procent w porównaniu do normalnego poziomu sprzedaży.

5.5.

Rozliczenie sprzedanego towaru, obsługa eventów plenerowych

Problemem, z którym borykają się restauratorzy oraz firmy cateringowe jest brak
możliwości oszacowania prawidłowej ilości wina, które należy zamówić na uroczystość
okolicznościową czy też przyjęcie plenerowe. Ilość spożytego wina jest zależna od ilości osób,
ale także od serwowanego menu, pogody czy obecności innych trunków. Zakupienie zbyt
małej ilości wina spowoduje niezadowolenie gości. Zbyt duża ilość trunku generuje dodatkowe
koszty oraz powstanie sporego zapasu wina, z którym firma cateringowa nie ma, co po
przyjęciu zrobić. Idąc naprzeciw restauratorom firmy winiarskie proponują rozwiązanie
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polegające na zakupie wina z możliwością zwrotu nierozlanego podczas przyjęcia alkoholu.
Towar jest zakupiony i zapłacony przez firmę cateringową przed przyjęciem. Po przyjęciu
nieotwarte butelki z nieuszkodzonymi etykietami są zwracane sprzedającemu i wystawiana
jest faktura korygująca. Bardziej popularną formą takiej współpracy jest przekazanie
kupującemu
towaru
na
dokument
wydania
magazynowego,
a po zwróceniu nadwyżek wystawienie faktury jedynie na towar wykorzystany podczas
przyjęcia. Jest to rozwiązanie, z którego restauratorzy bardzo chętnie korzystają.
Mogą dzięki temu zabezpieczyć się pobierając większą ilość butelek i mieć pewność,
że wina nie zabraknie. Nadwyżkę po przyjęciu zwracają nie ponosząc dodatkowych kosztów.
Firmy winiarskie oferujące takie możliwości zyskują zadowolenie klienta, ale także zwiększenie
sprzedaży.
Inny problem przy serwowaniu wina w trakcie przyjęć jest utrzymanie jego optymalnej
temperatury podania. Jest to głównie problem firm cateringowych obsługujących duże imprezy
plenerowe. Firma cateringowa nie ma możliwości zachowania odpowiedniej temperatury
serwowanego w dużej ilości wina, tym bardziej, że temperatura podania wina białego jest
różna od temperatury podania wina czerwonego. Jeszcze w innej temperaturze serwuje się
wina musujące będące często „drinkami powitalnymi” na tego typu przyjęciach. Firmy
winiarskie wspomagają firmy cateringowe dostarczając wino w optymalnej temperaturze w
dwóch
lub
trzech
transzach.
Dzięki
temu
wino
może
być
podana
w prawidłowej dla niego temperaturze, a co za tym idzie cieszy się większą popularnością
wśród gości przyjęcia.

5.6.

Magazyny komisowe

Wino jest produktem relatywnie drogim. Restauratorzy oraz sklepy specjalistyczne nie
chcę angażować zbyt dużego kapitału w zakup produktów winiarskich. Drugim problemem jest
wybór indeksów, które będą odpowiednio rotować. W średniej wielkości restauracji
w karcie win znajduje się około 15-20 pozycji. Jest to jednorazowe obciążenie finansowe dla
restauratora, obarczone dodatkowym ryzykiem złego doboru produktów. Dopiero po pewnym
czasie można określić, które pozycje cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, które
natomiast sprzedają się słabo lub wcale. W celu odciążenia restauratora oraz możliwości
wstawienia do restauracji większej ilości indeksów firmy winiarskie stosują magazyny
komisowe. Podpisywana jest umowa komisowa pomiędzy firmą oferującą wino
i restauracją czy sklepem specjalistycznym. Tworzony jest magazyn komisowy.
Ma on często formę witryny bądź też regału wystawienniczego. Towar pozostaje własnością
firmy
winiarskiej,
oferowany
jest
jednak
do
sprzedaży
bezpośrednio
w restauracji. W cyklu tygodniowym lub miesięcznym prowadzone są inwentaryzacje na tym
magazynie w celu sprawdzenia, jaki towar został sprzedany. Na podstawie takiej
inwentaryzacji restauratorowi zostaje wystawiona faktura, a towar uzupełniony do ilości
początkowej. Korzystając z tego mechanizmu można łatwo stwierdzić, który towar najsłabiej
rotuje i wymienić go na inny. Restauracje zyskują towar bez konieczności angażowania
własnych środków, firma winiarska otrzymuje możliwość powiększenia sprzedaży.
Dodatkowym plusem jest możliwość łatwej wymiany indeksów słabo rotujących w danym
lokalu na inne, dzięki czemu towar nie zalega i może być sprzedany innemu klientowi.
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6. WPŁYW STRATEGII MARKETINGOWYCH NA SPRZEDAŻ WINA W LATACH
2012-2015
Strategie marketingowe przedstawione w poprzednim rozdziale zostały wdrożone
w firmie winiarskiej działającej na terytorium województwie dolnośląskim od roku 2012. Firma
zajmuje się głównie sprzedażą wyrobów winiarskich w sektorze HoReCa.
Jej głównymi klientami są restauracje oraz duże wrocławskie firmy cateringowe.

6.1.

Wzrost sprzedaży a ilość klientów

W firmie winiarskiej od początku jej istnienia pracuje dwóch Przedstawicieli Handlowych.
Obsługują
oni Wrocław
oraz
większą
część
województwa
dolnośląskiego.
Jak widać na rysunku numer 5 ilość klientów obsługiwanych przez firmę w przeciągu badanych
czterech lat wzrosła, ale nie jest to wzrost znaczący. Związane jest to z faktem braku
możliwości obsługi logistycznej większej ilości klientów na zadowalającym poziomie. W
badanych latach liczba pracowników firmy winiarskiej utrzymuje się na takim samym poziomie
i pozyskanie dużo większej ilości klientów negatywnie wpłynie na ich obsługę. Ponieważ
głównym celem postawionym sobie przez Zarząd firmy jest jakość obsługi pracownicy
skoncentrowali się nie na ilości klientów, ale na jak najlepszej obsłudze sprzedażowej i
posprzedażowej.
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Rysunek 5. Ilość obsługiwanych klientów w latach 2012-2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez importera
W przypadku, kiedy firma pozyskuje relatywnie niewielu nowych klientów ważne jest
stwierdzenie jak taka sytuacja wpływa na ilość sprzedanego towaru, która to ilość przekłada
się bezpośrednio na zysk. Na rysunku 6 przedstawiono ilość sprzedanego wina w latach
2012-2015.
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Rysunek 6. Ilość sprzedanego wina w tysiącach litrów w latach 2012-2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez importera
Porównują dane z powyższych wykresów można zauważyć, że pomimo niewielkiego wzrostu
ilości obsługiwanych klientów, ilość sprzedanego wina w ciągu czterech lat wzrosła ponad
pięciokrotnie i utrzymywana jest tendencja wzrostowa. Firma skoncentrowała się na jakości
obsługi, co jednoznacznie przełożyło się na ilość sprzedanego w badanych latach trunku.
Rysunek numer 7 przedstawia wartość sprzedaży netto badanej firmy winiarskiej.
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Rysunek 7. Wartość sprzedaży netto w latach 2012-2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez importera
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W roku 2012 sprzedaż wina wyniosła 164tys zł netto. Związane było to z faktem rozpoczęcia
działalności
oraz
braku
doświadczenia
w
praktykach
obowiązujących
na polskim rynku winiarskim. Wprowadzenie opisanych wcześniej strategii marketingowych
zaowocowało
znacznym
wzrostem
sprzedaży
w
kolejnych
latach.
W roku 2015 wartość sprzedaży wyniosła 796tyś zł netto, co oznacza prawie pięciokrotny
wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2012.
8.2 Sprzedaż w magazynach komisowych
Wykorzystanie mechanizmu magazynów komisowych bardzo dobrze wpłynęło
na poprawę sprzedaży. Obecnie firma posiada dwanaście magazynów komisowych.
Poniżej przedstawiono wartość sprzedaży z sześciu największych magazynów komisowych w
latach 2012-2015.
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Rysunek 8. Wartość sprzedaży z magazynów komisowych w latach 2012-2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez importera
Wartość sprzedaży z magazynów komisowych z roku na rok jest coraz większa i stanowi
duży procent całości sprzedaży w firmie. W roku 2013 sprzedaż z magazynów komisowych
to jedenaście procent sprzedaży całkowitej, natomiast w roku 2015 to już trzynaście procent.
Fakty te jednoznacznie wskazują, że umożliwienie klientowi skorzystania z możliwości
wzięcia towaru w komis jest dobrym posunięciem, które generuje dodatkową sprzedaż,
a co za tym idzie dodatkowe zyski dla firmy winiarskiej.
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6.2.

Porównanie wpływu promocji na wartość sprzedaży

Pod koniec 2012 roku firmie winiarskiej udało się pozyskać do współpracy dwie bardzo
podobne restauracje. Obie znajdują się w tej samej lokalizacji, czyli na wrocławskim rynku.
Są do siebie zbliżone wielkością i rodzajem serwowanych potraw. Poziom sprzedaży wina w
obu tych restauracjach w roku 2012 był porównywalny. Ze względów finansowych firma
winiarska zdecydowała w roku 2013 zainwestować dodatkowe środki w promocję jednej
z tych restauracji. Przeprowadzono cykl szkoleń dla kelnerów. Łącznie odbyły się trzy
szkolenia oraz dodatkowe szkolenia dla nowego personelu. Dzięki nim wzrosła wiedza
winiarska kelnerów, którzy mogą bardziej profesjonalnie obsłużyć klienta. Dodatkowo
wprowadzono system motywacyjny premiujący wyższą sprzedaż. Zaczęto także
organizować płatne degustacje. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość sprzedaży w
obu tych restauracjach w latach 2012-2015.
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Rysunek 9. Wpływ promocji na wartość sprzedaży w latach 2012-2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez importera
Aktywna pomoc w sprzedaży wina zaowocowała ponad siedmiokrotnym wzrostem sprzedaży
w tym lokalu. Spowodowało to wzrost obrotów zarówno restauratora jak i firmy winiarskiej.
Dodatkowa promocja podniosła równocześnie koszty firmy sprzedającej wino. Związane jest
to z dodatkowymi nakładami na szkolenia, degustacje czy też system motywowania
pracowników restauracji. Całościowo jednak cały proces jest opłacalny zarówno dla restauracji
jak i dla importera wina. Restauracja, w której nie zdecydowano się na zabiegi związane z
promocją także zwiększyła sprzedaż wina w badanych latach jednak był to wzrost około 1012% w skali roku.
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7. Zakończenie
Rynek winiarski w Polsce dopiero się rozwija. Jako rynek stosunkowo nowy jest on
trudny i wymagający, ale potencjalnie bardzo przyszłościowy. W zestawieniu dwunastu
wybranych krajów europejskich przygotowanym przez portal wineinstitute.org, roczne
spożycie wina w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest największe we Francji (ponad 44
litrów), Portugalii (ok. 41 litrów) oraz we Włoszech (ok. 37 litrów). W tym samym rankingu
Polska zajmuje ostatnie miejsce – z ilością ok. 3,3 litra wina gronowego. Wyprzedzają nas
m.in. Hiszpania, Chorwacja, Niemcy czy Belgia. Eksperci podkreślają jednak, że stopniowo
zwiększa się u nas poziom kultury picia wina, co może być dla nas dobrą prognozą na
przyszłość. Polacy też coraz chętniej sięgają po wina premium, czyli te z wyższej półki
cenowej, co również może być oznaką większej świadomości oraz otwierania się na nowe
doznania smakowe.[2]
Kultura picia wina w Polsce jest na coraz wyższym poziomie, a co za tym idzie sprzedaż
tego trunku w kraju rośnie. Rozwój firm winiarskich wymaga od ich właścicieli bardzo dużej
elastyczności i innowacyjności. Wykorzystanie odpowiednich strategii marketingowych
pozwala na długofalowy rozwój firmy, zdobycie nowych klientów, ale przede wszystkim na
coraz lepszą obsługę pozyskanych klientów. Przekłada się to na zwiększenie sprzedaży wina,
a co za tym idzie na wzrost zysków firmy.
Firma winiarska, która zapewni swoim klientom odpowiednie wsparcie posprzedażowe może
liczyć na osiągnięcie dobrych wyników finansowych. Podstawą sukcesu jest aktywne
uczestniczenie w końcowym procesie sprzedaży. Organizowanie degustacji płatnych
w restauracji czy też szkoleń dla personelu znacznie wpłynie na wzrost sprzedaży wina
w danym lokalu. Podobny wpływ ma możliwość stworzenia dla restauracji magazynu
komisowego oferującego wina, za które restauracja płaci dopiero po ich sprzedaniu. Daje to
możliwość oferowania klientom restauracji bogatszej oferty winiarskiej.
W przypadku imprez plenerowych niezbędne jest wsparcie firm cateringowych
polegające na dostarczaniu wina schłodzonego do odpowiedniej temperatury. Wino białe
powinno być serwowane w temperaturze około 7°C, natomiast czerwone około 12°C.
Utrzymanie takich temperatur podczas podania trunku zdecydowanie poprawi jego smak,
a to bezpośrednio wpłynie to pozytywnie na ilość wypitego wina.
Wsparcie posprzedażowe to są dla firmy winiarskiej dodatkowe koszty, jednak
w ogólnym rozliczeniu wygenerowany dzięki temu zysk powoduję, że działania te przynoszą
firmie winiarskiej znaczne profity. Wszystkie te przedstawione powyżej fakty świadczą o tym,
iż na dzisiejszym rynku winiarskim importer musi być bardzo dobrze przygotowany nie tylko
do samego procesu sprzedaży wina, ale także do pomocy w dalszym procesie jego dystrybucji.
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