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WSTĘP 

 

 
Niespotykana dotąd dynamika ogólnego rozwoju – związanego ze sferą ekono-

miczną, finansową, technologiczną, techniczną, prawną, a także intensywnie nastę-

pujące procesy globalizacyjne, oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Dlatego też zmianie ulegają niektóre determinanty ich rozwoju, formy, metody 

działania i alokacji zasobów. 

Tematyka monografii dotyczy jednej z zasadniczych funkcji realizowanej przez 

przedsiębiorstwo – sprzedaży. Rozważania i wywody będą dotyczyły partnerskich 

sieci sprzedaży, jako stymulanty rozwoju przedsiębiorstwa, który jest zjawiskiem 

złożonym i może być rozpatrywany na wielu płaszczyznach. Dodatkowo może 

przejawiać się różny sposób. Zasadniczo mówi się już o rozwoju danego podmiotu, 

uwzględniając sam fakt trwania na rynku w dłuższym okresie czasu.  

Zainteresowanie klienta produktem i wynikająca z tego sprzedaż świadczy o do-

pasowaniu się do oczekiwań odbiorców, adaptacji do otoczenia – są to zjawiska nie 

tylko ilościowe, ale i jakościowe. Dlatego też należy, zaznaczyć, że kształtowanie 

rozwoju przedsiębiorstwa jest bezpośrednio powiązane ze sprzedażą, która może 

być postrzegana, jako miernik poprawności działań prorozwojowych, ale też im-

plikuje realizację pozostałych funkcji. 

W niniejszej monografii rozpatrywany będzie szczególny rodzaj sprzedaży – 

realizowany przez tak zwane sieci sprzedaży, które można zdefiniować, jako orga-

nizacyjnie powiązaną strukturę występującą wewnątrz i/lub na zewnątrz przedsię-

biorstwa, posiadającą swoje wydzielone zasoby oraz zadania. Owa struktura jest 

również ogniwem łączącym rynek z przedsiębiorstwem, za pośrednictwem, które-

go następuje np. sprzedaż towarów. Należy zaznaczyć, że z perspektywy działalno-

ści sieci sprzedaży, jej funkcjonalnością jest także kształtowanie rozwoju. 

W przedsiębiorstwach spotyka się trzy rodzaje sieci sprzedaży. Są to: własna 

sieć sprzedaży i partnerska sieć sprzedaży – nazywana również zewnętrzną lub 

dealerską – oraz sieci mieszane, gdzie oba wymienione uprzednio rozwiązania 

działają jednocześnie. Funkcjonowanie własnej sieci sprzedaży zależne jest w pełni 

od zasobów przedsiębiorstwa: pracownicy zatrudnieni są na umowach o pracę. 

Natomiast partnerskie sieci sprzedaży oparte są zazwyczaj na umowach handlo-

wych, a większość kosztów działania przerzucona jest niejako na podmioty działa-

jące w tym rodzaju sieci. 

Zgodnie z przyjętą logiką prowadzonych tu rozważań, partnerskie sieci sprze-

daży posiadają własną specyfikę, która w głównej mierze powiązana jest z outso-

urcingiem procesów sprzedaży. 

Przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej będące podmiotem badawczym, 

wykorzystują w swojej działalności sieci partnerskie, ponadto funkcjonują one 
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równolegle z własnymi sieciami sprzedaży. Na podstawie przeprowadzonych stu-

diów literaturowych, autorzy zidentyfikowali lukę poznawczą, związaną z charak-

terystyką działania sieci partnerskich oraz lukę badawczą, związaną z identyfikacją 

zakresu oddziaływania sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstwa. Z uwagi na 

rozbudowane relacyjne powiązania pomiędzy elementami tworzącymi sieci part-

nerskie zasadne było użycie dedykowanego narzędzia umożliwiającego analizę 

tego typu organizacji – analizy sieciowej wspomaganej dedykowanym oprogra-

mowaniem prowadzonej w oparciu o model rozwoju przedsiębiorstwa autorstwa 

J.M. Myszewskiego. 

Wyniki badań wykazały, że działalność sieci partnerskich wykracza poza ramy 

klasycznego outsourcingu i cechuje się wyższym poziomem efektywności niż wła-

sne sieci sprzedaży oraz przyczynia się do kreowania rozwoju przedsiębiorstwa. 

Opracowanie składa się z wstępu, wniosków z badania literatury przedmiotu 

(dwa rozdziały) i części badawczej, składającej się z trzech rozdziałów. W zakoń-

czeniu odniesiono się do weryfikacji hipotezy badawczej, udzielono odpowiedzi na 

pytania formułujące problemy badawcze, sformułowano wnioski i wytyczono kie-

runki dalszych prac. 

Pierwszy rozdział poświęcono problematyce rozwoju przedsiębiorstwa – w od-

niesieniu do sieci partnerskich. Scharakteryzowano pojęcie, modele, bariery rozwoju 

oraz rolę sieci partnerskich w rozwoju przedsiębiorstw, a także uwarunkowania 

rozwoju organizacji. 

W drugim rozdziale przybliżono zagadnienia dotyczące sieci sprzedaży oraz 

ich funkcjonalności. Opisano charakterystykę sieci sprzedaży w kontekście sieci 

gospodarczych (istota działania i struktura) z podziałem na własne sieci sprzedaży 

oraz partnerskie sieci sprzedaży. Odniesiono się także do atrybutów sieci własnych 

i cech partnerskich oraz funkcjonalności sieci sprzedaży w odniesieniu do rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

W rozdziale trzecim opisano metodykę autorskiego badania, z uwzględnie-

niem doboru próby badawczej oraz wykorzystanych metod badawczych i ich cha-

rakterystyki. 

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki dotyczące mapowania sieci part-

nerskich (identyfikacji stanu obecnego). Opisano tu specyfikę przedsiębiorstw z sek-

tora telekomunikacyjnego, funkcjonowanie sieci partnerskich w branży telekomuni-

kacyjnej oraz ustalono wpływ sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstwa. 

W rozdziale piątym, ostatnim, przedstawiono wizualizacje oraz analizę funk-

cjonowania sieci partnerskich za pomocą programu „Pajek”, z uwzględnieniem 

wizualizacji partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstw objętych badaniem, iden-

tyfikacji determinant zmian sieci partnerskich oraz prognozy zmian sieci partner-

skich do 2022 roku. 

W zakończeniu odniesiono wyniki przeglądu literatury przedmiotu oraz bada-

nia autorskiego do pytań badawczych, postawionej hipotezy oraz pokazano poten-

cjalne kierunki dalszych prac. 

 



Rozdział 1 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W SIECIACH PARTNERSKICH 
 

 

1.1. Pojęcie rozwoju przedsiębiorstw 

 
Rozwój przedsiębiorstwa jest pojęciem, które posiada bogatą literaturę zarówno 

polską jak i zagraniczną1. Jednak nie jest to pojęcie jednoznaczne, proste, ścisłe, 

precyzyjnie określone. Różnorodność definicji wskazuje na zróżnicowane aspekty 

rozważań, poprzez które należy interpretować rozwój przedsiębiorstwa.  

Jak wskazuje Z. Pierścionek (1998, s. 11) rozwój jest przede wszystkim zjawi-

skiem jakościowym, polegającym na wprowadzaniu innowacji produktowych, 

procesowych, strukturalnych oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania. W innym 

ujęciu istota rozwoju może być interpretowana w dwojaki sposób: jako likwidacja 

luki rozwojowej (różnicy pomiędzy potencjałem a rzeczywistymi osiągnięciami) 

albo jako proces poprawy pozycji, jaką organizacja zajmuje w otoczeniu (Machaczka, 

1998, s. 14-15). Rozwój jest zjawiskiem obiektywnym, występującym w społeczeń-

stwie i gospodarce, polegającym na stałym dokonywaniu zmian – jednak nie każdą 

zmianę należy utożsamiać z rozwojem (Filip, 2005, s. 341-350; Jasińska, 2008; 

Piecuch, 2010). Rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoordynowane zmiany syste-

mów w przedsiębiorstwie, dostosowujące je do dynamicznego otoczenia. Działania 

te są skuteczne, jeżeli zapewniają przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie prze-

wagi konkurencyjnej, co stanowi niezbędny warunek do utrzymania się na rynku 

(Strużycki, 2004; Targalski, 2003; Wawrzyniak 1989; Urbaniak, 2016b). 

Rozwój należy odróżnić od wzrostu. Pojęcie wzrostu stanowi jednoznacznie ka-

tegorię ilościową. Oznacza powiększanie zasobów przedsiębiorstwa, z reguły pro-

wadzące do zwiększenia udziału w rynku lub jego utrzymania, czy też rozszerzenia 

zakresu działalności. Jest mierzony dynamiką wartości sprzedaży, udziałem w rynku, 

wzrostem wartości aktywów oraz zatrudnienia (Pierścionek, 1998, s. 11). Rozwój 

jest natomiast zjawiskiem przede wszystkim o charakterze jakościowym (Gru-

dzewski i Hejduk, 2001, s. 86; Rosa, Carter i Hamilton, 1996; Wyrwicka 2003). 

Zdaniem A. Stabryły (2008), rozwój oznacza występowanie zmian jakościowych, 

                                                      
1 Zob. Drucker, 1976; Crozier, 1993; Gliński, Kuc i Szczepanowski, 1996; Clarke, 

1997; Machaczka, 1999; Allaire i Firsirotu, 2000; Peters i Waterman, 2000; Wyrwicka 

2003; Garvin, 2006; De Wit i Meyer, 2007. 
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ocenianych pozytywnie z punktu widzenia celu, którego one dotyczą. Zarówno 

zmianę, jak i rozwój, należy postrzegać w wymiarach: 

– ekonomicznym (efektywność gospodarowania zasobami), 

– organizacyjnym (zadania, procesy, struktura organizacyjna, zmiany kadrowe), 

– personalnym (kreowanie pożądanych zachowań, doskonalenie organizacji ze-

społów, rozwój kadry), 

– informacyjnym (doskonalenie procesów identyfikacji, diagnozowania oraz przy-

gotowywania informacji decyzyjnych, usprawnianie komunikacji), 

– techniczno-produkcyjnym (dyfuzja innowacji, redefiniowanie zakresu działal-

ności w ujęciu asortymentowym, specjalizacja, usprawnianie procesów plano-

wania i sterowania). 

J. Tchórzewski (1992, s. 342) określa rozwój, jako długotrwały proces ukierun-

kowanych zmian, w którym można wyróżnić następujące po sobie prawidłowo 

etapy zmian (fazy rozwoju) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego 

obiektu pod określonym względem. 

M. Sławińska (2013) wyróżnia cztery rodzaje rozwoju przedsiębiorstwa:  

– rozwój wewnętrzny – rozbudowa potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa 

poprzez inwestycje realizowane z własnych środków, 

– rozwój zewnętrzny – rozszerzanie skali działania przedsiębiorstwa poprzez 

rozwijanie związków kapitałowych lub kontraktowych z podmiotami otoczenia, 

– fuzja – metoda rozwoju kapitałowego, która polega na tym, że przedsiębiorstwa 

(minimum dwa) początkowo autonomiczne łączą się, tworząc nowe przedsię-

biorstwo, każde z nich traci przy tym dotychczasową odrębność, 

– akwizycja – przejęcie kontroli przez przedsiębiorstwo (najczęściej silniejsze 

ekonomicznie) nad innym podmiotem przez nabycie jego akcji (udziałów). 

Przedsiębiorstwo, aby przetrwać, dąży do rozwoju, który sprowadza się często 

do zespołu działań wprowadzających takie zmiany wewnętrzne w systemie, wywo-

łane przez aktywne kształtowanie warunków zewnętrznych, w wyniku, których 

system jest zdolny osiągnąć większy stopień złożoności i przez to większy repertu-

ar różnorodności w porównaniu z wcześniejszym stanem (Lisiecka, 1993, s. 18; 

Hapten, 1988; Koontz i O’Donnell, 1989; Machaczka, 1998, Machaczka, 1999; 

Roystron i Altman, 1994; Segarra i Callejon, 2002; Urbaniak, 2016a). 

Rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoordynowane zmiany systemów przedsię-

biorstwa, dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia. Dostosowania te 

są skuteczne, jeśli zapewniają przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie przewagi 

konkurencyjnej, co stanowi warunek niezbędny utrzymania się na rynku (Janasz 

i in., 2010, s. 294; Strotmann, 2007; Walczak, 2010; Watson, 2010). Według 

K. Trebesch’a rozwój przedsiębiorstwa to pojęcie integrujące działania dotyczące 

formułowania strategii, zmian strukturalnych oraz rozwoju kultury przedsiębiorstwa 

(rys. 1.1). Rozwój przedsiębiorstwa należy rozumieć, jako proces wzajemnego zestra-

jania ze sobą działań optymalizacyjnych realizowanych w oparciu o kryteria eko-

nomiczne, strukturalne, technologiczne oraz kadrowe wokół celów strategicznych 

oraz wyznaczonych kulturą przedsiębiorstwa. Niezbędne do tego przemiany po-
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winny – na bazie systemowego rozumienia przedsiębiorstwa i procesów rozwoju – 

powiązać poprawę efektów ekonomicznych z procesem uczenia się tak, by zagwaran-

tować przetrwanie przedsiębiorstwa w przyszłości (za: Wyrwicka 2003, s. 10-12). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rys. 1.1. Rozwój przedsiębiorstwa jako proces integrujący. 

Źródło: za: Wyrwicka 2003, s. 10-12 

 
Rozwój przedsiębiorstwa jako pojęcie, wykorzystywany jest w różnym ujęciu 

znaczeniowym (Wyrwicka, 2003, s. 11-12): 

– rozwój w znaczeniu instytucjonalnym zakłada, że przedsiębiorstwo to system 

podlegający rozwojowi. Przedsiębiorstwo, postrzegane jako zjawisko, samo w so-

bie jest procesem rozwoju; zauważalna jest tu analogia do pojęcia cyklu życia 

organizacji (zob. Gościński, 1989) wykorzystywana do ukazania typowych zja-

wisk zachodzących w czasie istnienia przedsiębiorstwa, 

– rozwój w znaczeniu instrumentalnym interpretowany jest, jako system koncepcji, 

metod, technik i reguł postępowania przyjętych w przedsiębiorstwie oraz realiza-

cja na tej podstawie procesów kształtowania, oddziaływania i uskuteczniania; 

w takim ujęciu istotna jest implementacja współczesnych koncepcji zarządzania 

i stosowanie najnowszych technologii, 

– rozwój w znaczeniu funkcjonalnym pojmowany jest, jako dziedzina działal-

ności (jedna z istotnych funkcji), ukierunkowana na cele bądź programy; przy 

takim ujęciu zakłada się, że przedsiębiorstwo może sterować swoim rozwojem. 

Rozwój zwykle traktuje się, jako występowanie zmian jakościowych, ocenia-

nych pozytywnie z punktu widzenia celu, którego dotyczą (Romanowska i Trocki, 

2002, s. 9), zatem z uwzględnieniem wartościowania zmian. W tym ujęciu zarzą-

dzanie rozwojem przedsiębiorstwa definiowane jest, jako system, którego celem 

Cele, Wizja 

Rozwój struktur Rozwój kultury 

Rozwój organizacji Rozwój zarządzania Rozwój kadry 

 
Kształtowanie procesów i organizacyjne uczenie się 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rozwój strategiczny 
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jest kształtowanie postępu ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, infor-

macyjnego i techniczno-produkcyjnego. Zmiany są tu traktowane szeroko, jako 

przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i restrukturyzacyjnym (Penc, 1998; 

Romanowska i Trocki, 2002, s. 14; Penc, 2001). 

Istota zarządzania organizacją i kształtowania jej potencjału rozwoju, a tym sa-

mym określania właściwych kierunków strategicznych, polega na zmaganiu się 

z różnego rodzaju napięciami. Umiejętność identyfikacji sprzeczności, a następnie 

ich rozsądne zintegrowanie, dzięki któremu uzyskuje się pewnego rodzaju kom-

pleksowość oraz równomierność rozwoju, jest w dzisiejszym świecie wyzwaniem 

dla osób zarządzających przedsiębiorstwami (Wawrzyniak, 1988; Platonoff, 2003; 

Machaczka i Machaczka, 2011, s. 162-167). 

Decydenci, odpowiedzialni za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dokonują wy-

boru pomiędzy orientacją egzogeniczną i endogeniczną w zarządzaniu w obszarze 

strategii i rozwoju organizacji. Istotą zmian egzogenicznych – inicjowanych z ze-

wnątrz – jest rewolucja, czyli proces, w którym zmiany prowadzą do obalenia do-

tychczasowego stanu rzeczy. Przedsiębiorstwo dąży do zdecydowanego przerwania 

ciągłości procesu samorzutnego rozwoju organizacji. Postępowanie takie wydaje 

się niezbędne, gdy podejmowane działania korygujące nie są w stanie wyrwać 

organizacji z dotychczasowego stanu lub trendu „naturalnych przemian” (Handy, 

1969; Deal i Kennedy, 1982; De Wit i Meyer, 2007, s. 120; Kotter, 2007). Zwolen-

nicy rozwoju egzogenicznego uważają, że przedsiębiorstwo nie powinno skupiać 

się na swoich możliwościach, lecz na specyfice otoczenia. W latach osiemdziesią-

tych XX wieku koncepcję egzogenicznych zmian strategicznych przedstawił 

M. Porter. Jego podejście opiera się na modelu pięciu sił i modelu łańcucha warto-

ści. Głównym celem i priorytetem działalności jest osiągnięcie przewagi konkuren-

cyjnej, generowanej na podstawie odpowiedniej interpretacji rynku, na którym 

przedsiębiorstwo funkcjonuje, oraz dzięki umiejętności kreowania produktu (albo 

produktów) spełniających wymogi rynku (Pascale i Athos, 1981; Ouchi i Theory, 

1982; Jedliński, 2000; Machaczka i Machaczka, 2011, s. 162-167). Zmiany endo-

geniczne natomiast są rozciągniętym w czasie procesem złożonym z ciągu nakłada-

jących się na siebie procesów ewolucji organizacji. W procesie tym obecny kształt 

przedsiębiorstwa przyjmuje się za punkt wyjścia. Zwolennicy tej koncepcji uważa-

ją, że strategii nie należy budować wokół szans oferowanych przez otoczenie, ale 

wokół silnych stron przedsiębiorstwa. Według nich, kompetencji nie można nabyć 

szybko, gdyż organizacja musi je rozwijać i przekształcać w kluczowe know-how, 

które trudno modyfikować, nawet jeśli wymaga tego rynek. Główną determinantą 

decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo nie są, więc możliwości, jakie daje 

rynek, ale to, jaka jest reakcja na zmiany w otoczeniu i co przedsiębiorstwo może 

mu w konsekwencji zaoferować. Podejście to rozwinęło się w latach dziewięćdzie-

siątych XX wieku dzięki pracom G. Hamela i C.K. Prahalada, którzy twierdzili, że 

fundamentem zmiany strategicznej jest sposób zarządzania zasobami wejściowymi 

w celu rozwoju podstawowych kompetencji i wyróżniających zdolności (za: Ma-

chaczka i Machaczka, 2011, s. 162-167). 
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Charakterystycznymi cechami przedsiębiorstwa rozwijanego w orientacji endo-

genicznej są ciągłe doskonalenie, uczenie się i adaptacja. Pracownicy powinni być 

zmotywowani do ciągłego rozwoju oraz budowania własnego potencjału uczenia 

się. Powinni stale uzupełniać swoją wiedzę, co oznacza nie tylko przyswajanie 

nowych informacji, lecz także kwestionowanie zakorzenionych w organizacji 

przekonań, rutyn, zwyczajów – czyli zmiany nawyków i standardów. 

W praktyce menedżerowie stoją, więc wobec paradoksu2. Problem ten nie ma 

w istocie konkretnego rozwiązania, gdyż nie ma możliwości logicznego scalenia 

dwóch przeciwieństw w wewnętrznie spójny sposób rozumienia problemu. Mene-

dżerowie mogą jedynie próbować zastąpić podejście „albo, albo” podejściem „i, i”. 

Okazuje się, więc, że właściwym zachowaniem w obszarze budowy strategii od-

nowy staje się umiejętność integracji owych skrajnych na pozór koncepcji 

(Arbuckle, 1957; Wyrwicka, 2003, Kapłan i Norton, 2005; Penc, 2005; Machaczka 

i Machaczka, 2011, s. 162-167). 

W tym kontekście warto odnieść się do pojęcia bariery rozwoju przedsiębior-

stwa, którą stanowi rzecz, element, czynnik, stan rzeczy, zjawisko, które utrudniają 

w powstanie lub ukształtowanie się pożądanej sytuacji. Bariery rozwoju przedsię-

biorstw dzieli się na dwie kategorie: o charakterze zewnętrznym oraz o charakterze 

wewnętrznym. Do tych pierwszych zalicza się bariery rynkowe, kadrowe, finanso-

we, wynikające z polityki gospodarczej rządu, prawne, wynikające z braku dostępu 

do informacji i edukacyjne, a także bariery związane ze stanem infrastruktury. 

Natomiast do drugich (wewnętrznych): niedoskonałości w zakresie zarządzania, 

produkcji, kompetencji czy też skali działalności. Wybrane zewnętrzne oraz we-

wnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorstwa prezentuje rysunek 1.2. 

Bariery rynkowe związane są z ogólnym spadkiem siły nabywczej społeczeń-

stwa, czego wynikiem jest zmniejszenie popytu na rynku, powodują redukcję obro-

tów przedsiębiorstw. Istotne zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorstw stanowią 

agresywne działania konkurencji, w tym przede wszystkim rosnąca liczba konku-

rentów krajowych oraz zagrożenia związane z coraz większą liberalizacją wymiany 

handlowej, zwłaszcza z Unią Europejską. Sytuacja finansowa i rynkowa przedsię-

biorstw handlowych może pogarszać się nie tylko poprzez silną konkurencję du-

żych przedsiębiorstw, ale również wskutek ekspansji innych przedsiębiorstw. 

Wśród innych barier rynkowych wymienia się spadek liczby zamówień, trudności 

w znalezieniu nowych rynków zbytu, szeroki import substytutów, a także nowych 

rodzajów usług i produktów, jak również trudności ze znalezieniem agentów i dys-

trybutorów dla swoich produktów (Piasecki, 1998, s. 164; Targalski, 1999; Strate-

gor, 2001; Czekaj, 2010). Bariery o charakterze zewnętrznym wynikają z otoczenia 

przedsiębiorstwa i są związane z jego niskim potencjałem, wysoką złożonością 

i niepewnością działania w zmiennym środowisku gospodarczym. Mogą one być, 

                                                      
2 Paradoks to sytuacja, w której dwa pozornie sprzeczne lub nawet wzajemnie wyklu-

czające się fakty okazują się jednocześnie prawdziwe. 
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zatem rozpatrywane na poziomie makro (związanym z ogólnymi warunkami go-

spodarowania) i mezo (obejmującym przykładowo zmiany wewnątrzsektorowe). 

 

 

Rys. 1.2. Wybrane zewnętrzne oraz wewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorstwa. 

Źródło: Gorzelany-Dziadkowiec, 2011, s. 226-234 

 
Wewnętrzne bariery działalności i rozwoju są natomiast rozpatrywane na po-

ziomie mikro. Poziom ten obejmuje wnętrze organizacji w kontekście jego wielkości, 

strategii, struktury (zarówno organizacyjnej, jak również np. kosztowej), w odniesieniu 

do technologii i możliwości wytwórczych, kompetencji właścicieli i kierownictwa, czy 

kwalifikacji pracowników. Wśród wewnętrznych barier działalności i rozwoju 

przedsiębiorstwa wymienić można, zatem niedoskonałości zarządzania, ogranicze-

nia związane z działalnością podstawową, zakresem funkcjonowania, czy też braki 

kompetencji właścicieli i kadry przedsiębiorstwa. 

Charakterystykę poszczególnych grup barier rozwoju przedsiębiorstwa o cha-

rakterze wewnętrznym prezentuje tabela 1.1. 

 

 

Bariery zewnętrzne 

Bariery wewnętrzne 

słabości zarządzania 

zakres działalności 

bariery kompetencji 

słabości produkcji 

bariery 

informacyjne  

i edukacyjne 

bariery społeczne 

bariery 

infrastruktury 

bariery polityki 

gospodarczej 

bariery rynkowe 

bariery kadrowe 

bariery 

finansowe 

bariery prawne 
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Tabela 1.1. Charakterystyka poszczególnych grup barier rozwoju przedsiębiorstwa 
 

Niedoskonałości zarządzania 

Błędy strategii rozwoju – wykazane niedopasowanie produktu lub usług do oczekiwań odbior-

ców, 

– zła lokalizacja przedsiębiorstwa, 

– zbyt niski kapitał początkowym 

– uzależnienie od określonej grupy odbiorców/dostawców. 

Błędy zarządzania 

operacyjnego 

– brak środków finansowych  na bieżącą działalność oraz na inwestycje, 

– błędy popełnione przy planowaniu, wdrażaniu  rozwiązań oraz 

kontroli. 

Problemy kadrowe – niedostosowanie systemów motywacyjnych lub kompetencji załogi 

do potrzeb działalności przedsiębiorstwa, 

– niedostosowanie kwalifikacji lub zakresów uprawnień  kierownic-

twa do potrzeb organizacji, 

– permanentne zmiany na najwyższych szczeblach zarządzania. 

Słabości struktur 

organizacyjnych 

– problemy komunikacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, 

– brak (lub błędy) alokacji uprawnień decyzyjnych, 

– niewystarczający stopień delegowania zadań i uprawnień, 

– brak sztabów, przygotowujących wskazania spektrum możliwości 

w celu podjęcia właściwej decyzji  

– nieprzewidziany wzrost kosztów działalności: czynsze, energia, opłaty telekomunikacyjne, 

– koszty surowców, półfabrykatów i inne. 

– nieznajomość nowoczesnych koncepcji, metod lub technik zarządzania 

Bariery związane z polityką właścicieli 

Niedostateczne 

umiejętności 

– w zakresie sprzedaży i marketingu, 

– w sferze planowania działalności, 

– w zakresie zarządzania finansowego, 

– niska skłonność do uczenia się, rozwijania innowacyjności i kreatywności, 

– zaniechanie know-how 

– pogoń za nowością bez uwzględnienia doświadczeń poprzednich pokoleń zawodowych 

Bariery związane z działalnością podstawową 

– środki pracy lub  technologie nieadekwatne do potrzeb, 

– moce przerobowe nieadekwatne do potrzeb, 

– trudności zaopatrzeniowe, 

– problemy z transferem technologii, trudności w nadążaniu za postępem technicznym. 

Bariery lokalowe  

– nieodpowiednia (za mała albo zbyt duża) powierzchnia lokalowa, 

– problemy z wyborem odpowiedniej lokalizacji dla punktów obsługi klienta, 

– koszty remontów, 

– brak miejsc parkingowych, 

– oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych. 

Bariery związane z rozmiarem działalności 

– zaniechanie rozpoznania potrzeb rynkowych w kontekście cyklu życia produktu, 

– brak zarządzania ryzykiem lub celowego tworzenia rezerw, 

– brak elastyczności związanej z rozmiarem działalności, 

– brak gotowości do zmiany oferty rynkowej, 

– niewłaściwa polityka kadrowa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Matejun, 2007, s. 123-124. 
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Problem oddziaływania wewnętrznych barier działalności rośnie i nawarstwia 

się wraz ze wzrostem organizacji (np. mierzonym wielkością zatrudnienia, sprze-

daży) i jej „starzeniem się”. Większe, dłużej funkcjonujące, przedsiębiorstwa stają 

przed bardziej złożonymi wyzwaniami. Przykładem może być potrzeba oddzielenia 

procesów zarządzania od sfery własności. Może również w większym stopniu po-

jawić się negatywny wpływ ograniczonych zasobów lokalowych, a działalność na 

złożonym rynku o większej zmienności może wprowadzać potrzebę podwyższenia 

kwalifikacji oraz kompetencji kadry kierowniczej i pracowników takich podmio-

tów (Matejun, 2007, s. 128). 

1.2. Aspekty rozwoju przedsiębiorstwa 

Teoretycznych ram do badania rozwoju przedsiębiorstwa dostarczają teorie 

rozwoju organizacji oraz scharakteryzowane w literaturze przedmiotu modele roz-

woju przedsiębiorstwa3. Należą do nich, między innymi, modele fazowe. Określane 

one logiczne następstwo zjawisk występujących od założenia przedsiębiorstwa, 

nazywane najczęściej fazami życia, rozwoju, lub też wzrostu. Modele opisują, róż-

ną liczbę faz o odmiennych nazwach, jednak opierają się z reguły na jednakowych 

kryteriach: stylu zarządzania i organizacji, problemach marketingowych, pozyski-

waniu funduszy, głównych strategiach, czy też zaangażowaniu właściciela w dzia-

łalność przedsiębiorstwa (Kisielnicki i Sroka, 1999; Czekaj, 2003; Wyrwicka, 

2003; Wasilczuk, 2004, s. 71; Jaki, 2008). 

Podstawowe założenia teorii cyklu życia organizacji opierają się na różnicach 

w problemach, jakie napotykają właściciele przedsiębiorstw w poszczególnych 

fazach oraz na konieczności dostosowania się do zmieniającej się wraz z rozwojem 

organizacji, sytuacji w przedsiębiorstwie (Moszkowicz, 2005; Wasilczuk, 2005, 

s. 52-55). 

L.E. Geiner opracował w latach ’70 XX wieku jeden z pierwszych modeli roz-

woju przedsiębiorstwa. Przyjmując oś odciętych za wiek organizacji, a rzędnych jej 

wielkość, można zaobserwować, że w długim okresie sposoby funkcjonowania 

organizacji ulegają zmianom, a przedsiębiorstwo – by przetrwać, musi pokonywać 

kolejne kryzysy, będące „naturalnym” następstwem rozwoju i wzrostu.  

Analizując 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw (lista czasopisma 

„Fortune”), w ciągu 50 lat, Greiner stwierdził, że wzrost organizacji składa się 

z długich (4-8) letnich okresów spokojnego rozwoju (ewolucja), przeplatanych 

krótkimi kryzysami (rewolucjami) (Greiner, 1972). Słowo „rewolucja” zostało 

użyte umyślnie, ponieważ w trakcie zaburzeń ujawniają się poważne wstrząsy 

praktyk zarządzania. Kierownictwo w okresie kryzysu odpowiada za wypracowa-

                                                      
3 Do najpopularniejszych modeli rozwoju przedsiębiorstwa w literaturze wyróżnia się 

model Greinera-Lepparda, model N. Chunrchilla i V. Lewisa oraz koncepcja H.I. Ansoffa.  
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nie nowych praktyk organizacyjnych, które staną się podstawą do kierowania na-

stępnym okresem ewolucyjnego wzrostu. Tempo, w jakim organizacja przeżywa 

wyżej wymienione okresy jest bezpośrednio związane z branżą (Greiner, 1972). 

Model L.E. Greinera zyskał trwałe miejsce w literaturze z zakresu zarządzania. 

Charakterystyka poszczególnych faz tego modelu jest następująca (Machaczka 

i Machaczka, 2011, s. 168-173): 

 Faza I: wzrost przez kreatywność (przedsiębiorczość) i kryzys przywódz-

twa. 

W tej fazie powstanie i wzrost organizacji są możliwe dzięki innowacyjności 

i kreatywności przedsiębiorcy-właściciela. Wśród podstawowych celów wskazać 

należy produkcję i sprzedaż. Przedsiębiorca sam kontroluje działalność przedsię-

biorstwa, zbierając informacje o kosztach, obrotach i zyskach.  

 Faza II: wzrost przez kierowanie i kryzys autonomii . 

Istotną rolę w tej fazie rozwoju przedsiębiorstwa odgrywa doskonalenie jego 

struktury organizacyjnej. Podział pracy i specjalizacja harmonizują i stabilizują 

działalność techniczno-produkcyjną i administracyjno-handlową. Stosuje się od-

powiednie systemy planowania i budżetowania, a także konsekwentnie rozbudo-

wuje system ewidencji kosztów i wyników. 

 Faza III: wzrost przez decentralizację i kryzys kontroli. 
Odpowiedzią naczelnego kierownictwa na kryzys autonomii powinna być de-

centralizacja. Proces ten należy rozpatrywać w dwóch aspektach: jako powierzanie 

innej osobie formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonywanie określonych 

prac oraz przekazywanie władzy niższym szczeblom organizacji. U podstaw proce-

su delegowania leży przekonanie, że kiedy menedżerowie średniego i niższego 

szczebla mają szersze kompetencje, są motywowani do aktywniejszej pracy i rea-

gują szybciej na zmiany otoczenia, dzięki czemu organizacja staje się bardziej ela-

styczna. Naczelne kierownictwo stara się ograniczać do „zarządzania przez wy-

jątki", opierając się na sprawozdaniach okresowych, przygotowywanych przez 

szczeble wykonawcze. 

 Faza IV: wzrost przez koordynację i kryzys biurokracji. 
W czwartej fazie decentralizacja i dalszy wzrost przedsiębiorstwa następują 

dzięki doskonaleniu zarówno polityki przedsiębiorstwa (ustanawianie wzorcowych 

procedur i reguł postępowania), jak i wprowadzaniu odpowiednich modyfikacji 

w strukturach organizacyjnych. 

 Faza V: wzrost przez współpracę i kryzys. 
Skutkom negatywnych zjawisk występujących w kryzysie biurokracji, kończącym 

czwartą fazę rozwoju, można zapobiec przez współpracę, współdziałanie i pracę ze-

społową (team work). Już dawno zauważono, że pracownicy osiągają lepsze rezul-

taty, jeżeli darzy się ich zaufaniem i daje im znaczną autonomię działania. Formą 

partycypacyjnego (uczestniczącego) stylu kierowania są zespoły. Uważa się, że 

takie uczestnictwo ma istotny wpływ na rozwijanie zaangażowania i skuteczność 

osiągania celów organizacji. 
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Analiza prezentowanego modelu L.E. Greinera pozwala na zidentyfikowanie 

podstawowych pięciu obszarów wpływających na zdolność budowania na danym 

etapie wzrostu potencjału rozwoju organizacji. Są nimi: wiek organizacji, jej wiel-

kość, etap jej rozwoju oraz kolejny kryzys, przed którym ewentualnie stoi organi-

zacja, a także poziom zmian czynników zewnętrznych charakteryzowanych głów-

nie tempem wzrostu sektora (Greiner, 1972, s. 2). 

Kolejną koncepcją, którą można wykorzystać w analizie rozwoju przedsiębior-

stwa jest macierz Ansoffa, która po raz pierwszy została opublikowana w czasopi-

śmie „Harvard Business Review” w 1957 r. „Strategiami dywersyfikacji” (Ansoff, 

1957, s. 11) nazwał on zbiór strategii w postaci macierzy dla przedsiębiorstw, które 

za cel swojego działania stawiają wzrost. H.I. Ansoff wskazał drogi rozwoju orga-

nizacji w postaci wektorów, w tzw. macierzy produkt – rynek, jak również opra-

cował ogólne zasady formułowania strategii oraz podstawy analizy SWOT, która 

do dziś jest wykorzystywana w formułowaniu strategii (tab. 1.2). 

 
Tabela 1.2. Strategie wzrostu przedsiębiorstwa według H.I. Ansoffa 

 

Asortyment produkcji 
Rynki 

U0 U1, U2, ... Um 

P0 Penetracja rynku Rozwój rynku 

P1 

... 

Pn 

Rozwój produktu Dywersyfikacja 

Źródło: Ansoff, 1957, s. 114. 

 
Z macierzy tej można odczytać, że autor przedstawia alternatywne strategie 

rozwoju przedsiębiorstwa, określając je jako strategie wzrostu. Określił je w prze-

strzeni dwuwymiarowej: produkt – rynek. Wynika to z faktu, że każde przedsię-

biorstwo oferuje jakiś produkt, który jest związany z jakimś rynkiem, dlatego kie-

runki wzrostu można określić w sferze tych dwóch współrzędnych. W macierzy 

(tab. 1.2) zostały przedstawione cztery strategie, które tworzą poszczególne rodzaje 

produktów (P0, P1, P2, ... Pn) oraz rynki (U0, U1, ... Um). W wierszach zaznaczono 

występowanie produktów istniejących oznaczonych P0 oraz nowych (P1, P2, ... Pn). 

W kolumnach poszczególne rynki, przy czym U0 oznacza rynek, na którym obec-

nie działa przedsiębiorstwo, a U1, U2, ... Un to nowe rynki (nowi klienci) (Ansoff, 

1957, s. 114-115).  

Macierz przedstawiona w koncepcji H.I. Ansoffa jest narzędziem, które pomaga 

kierownictwu przedsiębiorstwa decydować o wyborze strategii działania. Macierz 

ta została zmodyfikowana, tak więc często w literaturze nie ukazuje już wektorów, 

lecz cztery możliwe opcje działania (Gorzelany-Dziadkowiec, 2011, s. 226-234). 

Zmodyfikowaną macierz strategii H.I. Ansoffa prezentuje rysunek 1.3. 
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Rys. 1.3. Zmodyfikowana macierz H.I. Ansoffa. 

Źródło: Gorzelany-Dziadkowiec, 2011, s. 226-234 
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na dokonywaniu segmentacji (podziałów) tego rynku i zróżnicowaniu oferty dla 

poszczególnych jego części (Koźmiński i Piotrowski, 2005, s. 143). Strategia ta 

zmierza do czterech głównych celów (Dekimpe i in., 1997, s. 407-412): 

– utrzymania lub zwiększania udziału w rynku w wyniku sprzedaży obecnie wy-

twarzanych produktów, co może być osiągnięte np. przez wykorzystanie strate-

gii cenowych, reklamę, promocję sprzedaży, 

– bezpiecznej dominacji rynków wzrostu, np. poprzez uzyskanie pozycji monopo-

listy, 
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obniżenie ceny, 

– większej dbałości o pozyskanie stałych klientów, np. za pomocą programów 

lojalnościowych4. 

                                                      
4 Lojalność klienta oznacza jego skłonność do wielokrotnych zakupów u jednego do-

stawcy; niekiedy rozwija się to pojęcie, tak więc w szerszym znaczeniu lojalny klient nie 

tylko często dokonuje zakupów u jednego dostawcy, ale także ma o nim dobrą opinię 
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Macierz H.I. Ansoffa jest narzędziem wykrywania możliwości intensywnego 

rozwoju przedsiębiorstwa. W pierwszym kroku sprawdza się, czy przedsiębiorstwo 

wytwarzając dany produkt może rozwijać się na rynkach, na których dotychczas 

działało, a następnie stworzyć nowy produkt lub wejść na nowe rynki. Zapropono-

wane przez H.I. Ansoffa strategie podstawowe zbudowane na podstawie struktury 

produkt – rynek reprezentują określone kierunki działań strategicznych przedsię-

biorstw. Niemniej jednak bardzo ważnym problemem – z punktu widzenia inter-

pretacji i zastosowań zaproponowanych przez autora rozwiązań – jest kwestia ich 

alternatywności. Pomimo że są one nazwane alternatywami, to przedsiębiorstwo 

powinno realizować jednocześnie kilka strategii, co dotyczy przede wszystkim 

strategii ekspansji. Proponuje się również sekwencyjne zastosowanie tych trzech 

strategii w układzie: penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu. Gdy przed-

siębiorstwo wykorzysta całkowicie strategie ekspansji, wtedy może zastosować 

dywersyfikację (Gorzelany-Dziadkowiec, 2011, s. 238-239). 

Propozycje H.I Ansoffa są koncepcją strategiczną, zawierającą opcje strategicz-

ne, obszary i zasady analizy strategicznej oraz wytyczne doboru strategii. Koncep-

cja H.I. Ansoffa obejmuje strategie rozwoju na poziomie całego przedsiębiorstwa, 

przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego oraz przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego 

(Pierścionek, 2003, s. 41). 

W literaturze przedmiotu występują modele opierające się na identyfikacji 

czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw. J.E. Wasilczuk wyodrębniła 

wczesne (klasyczne) oraz współczesne teorie, w ramach których można wyróżnić 

podejścia: oparte o zasoby, personalne, strategiczne, odwołujące się do otoczenia 

oraz zintegrowane (Wasilczuk, 2005, s. 12-51). Pomimo wyraźnego akcentowania 

wzrostu ilościowego w większości z tych podejść zwraca się także uwagę na jako-

ściowe przekształcenia małych systemów organizacyjnych, co jest specyficzne dla 

zintegrowanego podejścia interpretującego rozwój organizacji. 

W ramach teorii klasycznych zwracano uwagę, między innymi, na takie deter-

minanty rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak: 

– talent, wiedza i kompetencje przedsiębiorców (Marshall, 1948) oraz ich zaanga-

żowanie w określone obszary funkcjonowania firmy wpływające na procesy 

rozwojowe (Andrews, 1949, s. 54-89), 

– czynniki wewnętrzne, przede wszystkim środki finansowe, prace B+R i inno-

wacje oraz zewnętrzne czynniki rynkowe, głównie o charakterze popytowym 

(Downie, 1958), 

– dostęp do zasobów oraz umiejętność ich wykorzystania w procesie rozwoju 

(Penrose, Pitelis, 2009), 

– relacja kosztów transakcji rynkowych do kosztów koordynacji wewnętrznej 

(Coase, 1937, s. 386-405), 

– dywersyfikacja przy jednoczesnej konieczności harmonii wzrostu poszczególnych 

obszarów firmy z uwzględnieniem ryzyka i barier rozwoju związanych z zarzą-

dzaniem (Marris, 1963, s. 185-209). 
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W podejściu opartym o zasoby kluczową rolę w procesach rozwojowych od-

grywają zasoby materialne i niematerialne (Urbanowska-Sojkin, Banaszyk i Witczak, 

2007, s. 179-180), w tym w szczególności wysokość, zdolność do pozyskania i wyko-

rzystania kapitału finansowego, wiedza, potencjał, umiejętności i jakość pracowni-

ków najemnych oraz menedżerów, a także czynniki biograficzno-profesjonalne, 

temperament i osobowość oraz motywacje właścicieli menedżerów (Wasilczuk, 

2005, s. 27-38). 

Rozwinięcie tego ostatniego czynnika następuje w podejściu personalnym, 

w ramach, którego zwraca się uwagę na biograficzno-profesjonalne oraz psycholo-

giczne cechy właścicieli – menedżerów. Wśród tych cech podstawowego znaczenia 

nabiera: wizjonerstwo, umiejętność wyznaczania celów, kreatywność, gotowość do 

podejmowania skalkulowanego ryzyka, siła perswazji, umiejętność radzenia sobie 

ze stresem, zdolność organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników. Bar-

dzo istotna jest również pasja, zmiarkowany optymizm, biegłość myśli, elastyczność, 

oryginalność, energia oraz gotowość do poświęcenia się rozwojowi własnego przed-

siębiorstwa (Cardon i in., 2013, s. 373-396; Pokora i Maleszyk, 2006; Zygała, 

2007). 

W podejściu strategicznym za czynniki stymulujące rozwój J.E. Wasilczuk 

(2005, s.71-96) uważa przede wszystkim planowanie oraz wybór sprzyjającej 

orientacji strategicznej, do której zalicza: specjalizację, integrację pionową lub 

dywersyfikację. Wśród działań sprzyjających rozwojowi wymienia się także: eks-

pansję krajową lub międzynarodową, wdrażanie nowych produktów i uruchamianie 

nowych domen rynkowych, ulepszanie istniejących produktów, działania zmierzające 

do utrzymania i pozyskiwania nowych klientów, a także identyfikację i wykorzy-

stanie nisz rynkowych (Lindic, Bavdaz i Kovacic, 2012, s. 928-938; Esteve-Perez, 

Manez-Castillejo, 2006; Hebert i Link, 1989). 

Podejścia te powinny być wybierane z uwzględnieniem warunków zewnętrz-

nych, co jest akcentowane w podejściu odwołującym się do otoczenia organizacji. 

Należy tu uwzględnić szereg czynników występujących zarówno przestrzeni glo-

balnej (megaotoczenie), Unii Europejskiej i krajowej (makrotoczenie), regionalnej 

(mezootoczenie) oraz lokalnej (mikrootoczenie). Czynniki te znajdują odzwiercie-

dlenie w dwóch zasadniczych poziomach otoczenia: w otoczeniu – bliższym (kon-

kurencyjnym lub zadaniowym) oraz dalszym (pośrednim lub ogólnym). Dodatkowo 

bierze się pod uwagę takie cechy środowiska zewnętrznego, jak: zmienność, złożo-

ność, potencjał, nastawienie, czas, plastyczność, reaktywność, realność, czy przewi-

dywalność (Matejun, Nowicki, 2013, s. 152-166; Therneau, Grambsch, 2000; Tyete-

ras i Eige, 2000; Zagoździńska, 2008; Arzeni, 2010; Juchniewicz, 2010). 

Wydaje się, że najbardziej kompleksowe podejście do determinant rozwoju 

przedsiębiorstwa ujmują modele zintegrowane, w których prócz egzemplifikacji 

zwraca się uwagę na relacje, które zachodzą między czynnikami z różnych katego-

rii. Przykładem jest model D. Storeya, który zakłada, że wzrost przedsiębiorstwa 

wymaga uwzględnienia i dostosowania 35 czynników (głównie jakościowych), 

należących do trzech kategorii: zawiązanych z charakterystyką przedsiębiorcy, 
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obejmujących właściwości przedsiębiorstwa raz dotyczących procesu zarządzania 

i wyznaczonej strategii (Storey, 1994, s. 122-159). Inną propozycją jest model 

P. Davidssona, w którym zwrócono uwagę na trzy grupy czynników: właściwości 

charakteryzujące właściciela-menedżera, jego potrzeby (oczekiwania), związane 

z rozwojem przedsiębiorstwa, a także okazje rynkowe, czy też możliwości wynika-

jące z otoczenia. W tym modelu oddzielono czynniki obiektywne od ich subiek-

tywnych odpowiedników, zwracając uwagę, że motywacje rozwojowe są wypad-

kową postrzegania rzeczywistości (wewnętrznej i zewnętrznej przez właściciela 

przedsiębiorstwa (Davidsson, 1991, s. 405-429; Kapłan i Norton, 2010; Kieżun, 

1997). W ramach uzupełnienia można przytoczyć model S. Ahlströma, w którym 

wzrost wymaga odpowiedniej kombinacji czynników (w tym także jakościowych 

z trzech wzajemnie powiązanych grup) (za: Limere, Laveren i Van Hoof, 2003): 

– ambicji wzrostowych właścicieli-menedżerów, 

– potencjału wzrostowego związanego ze środowiskiem zewnętrznym przedsię-

biorstwa, 

– kompetencji i zasobów, w tym wykorzystania kapitału obcego celem finanso-

wania procesów rozwojowych. 

Kombinacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, jako determinant wzro-

stu, została także zawarta w modelu J. Wiklunda, H. Patzelta i D.A. Shepgerda 

(Wiklund, Patzelt i Shepherd, 2009, s. 351-374). W tym ujęciu wzrost był uzależ-

niony od orientacji przedsiębiorczej warunków otoczenia zasobów organizacji oraz 

nastawienia właściciela – menedżera do procesów rozwojowych (Lucas, 1978; 

Jovanovic, 1982). Każda z tych zmiennych jest określona i mierzona przez szereg 

czynników szczegółowych. Weryfikacja empiryczna modelu przeprowadzona była 

na próbie 413 małych przedsiębiorstw działających w Szwecji i wykazała następu-

jące prawidłowości: 

– orientacja przedsiębiorcza pozytywnie wpływa na wzrost przedsiębiorstwa, 

– otoczenie wpływa zarówno bezpośrednio na wzrost, a także pośrednio przez 

orientację przedsiębiorczą, przy czym: dynamika otoczenia ma bezpośredni ne-

gatywny wpływ, a pośrednio pozytywny na wzrost niepewności i wrogość oto-

czenia ma tylko bezpośredni negatywny wpływ na wzrost, a złożoność ma po-

średni pozytywny wpływ na wzrost przedsiębiorstwa, 

– zasoby oddziałują pośrednio na wzrost poprzez orientację przedsiębiorczą, przy 

czym kluczowego znaczenia nabierają zasoby finansowe, kapitał ludzki i spo-

łeczny (w tym powiązania sieciowe właściciela – menedżera), 

– nastawienie właściciela – menedżera ma bezpośredni, pozytywny wpływ na 

wzrost, oddziałuje również pośrednio, poprzez rozwój orientacji przedsiębiorczej. 

Jednakże dopasowanie modelu mierzone współczynnikiem determinacji5 R2 wy-

nosi 30%, co oznacza, że przyjęte czynniki w stosunkowo niewielkim stopniu wy-

                                                      
5 Współczynnik determinacji informuje o tym, jaka część zmienności zmiennej obja-

śnianej została wyjaśniona przez model. Jest on więc miarą stopnia, w jakim model wyja-

śnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej. Można również powiedzieć, że współczynnik 
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jaśniają wariancję zmiennej zależnej, którą jest wzrost przedsiębiorstwa. Wskazuje 

to na występowanie szeregu czynników dodatkowych, determinujących wzrost, 

a także rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie na ten problem 

zwracają uwagę m.in. P. O’Farrell i D. Hitchens, którzy wskazują na stochastyczną 

różnorodność determinant rozwoju i wzrostu, utrudniających modelowanie tych 

procesów i wyznaczenie dominującego podejścia teoretycznego (O'Farrell, Hi-

tchens, 1988, s. 1365-1383). 

Analiza modeli zintegrowanych wskazuje, że procesy rozwojowe są determi-

nowane głównie przez kombinacje uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 

(Małkus i in., 2009; Audretsch i Mahmood, 1995; Boeri i Bellman, 1995; Box, 

2008). Takie podejście powoduje konieczność uwzględnienia dodatkowej kategorii 

czynników występujących na styku wnętrza organizacji i jej środowiska zewnętrz-

nego (Briderl, Preisendorfer i Ziegler, 1992; Cleves i in., 2010; Efron. 1977; 

Ericson i Pakres, 1995; Cox, 1972). Można je określić jako, czynniki moderujące, 

a ich podstawową rolą jest skuteczne powiązanie firmy z otoczeniem, wyrażające 

się przede wszystkim poprzez: 

– wzmocnienie konstruktywnych czynników wewnętrznych dzięki wykorzystaniu 

konstruktywnych czynników zewnętrznych, co pozwala na intensyfikację pro-

cesów rozwojowych i wzrost przedsiębiorstwa, 

– wykorzystanie konstruktywnych czynników wewnętrznych do ograniczenia 

niekorzystnego wpływu destruktywnych czynników zewnętrznych, co pozwala 

na rozwój firmy także w warunkach wrogiego otoczenia, 

– skierowanie konstruktywnych czynników zewnętrznych na ograniczenie de-

struktywnych czynników wewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem poten-

cjału otoczenia w procesach rozwojowych przedsiębiorstwa. 

Istnieją również próby parametryzacji pojęcia rozwoju przedsiębiorstwa, które 

można postrzegać, jako funkcję różnorodnych czynników i zmiennych mogących 

potencjalnie pobudzać lub hamować rozwój. W niniejszej monografii (za: My-

szewski, 2014, s. 56-65), zastosowano następujące zmienne (elementy): 

– liczba klientów (LK),  

– realizacja celów strategicznych (S),  

– liczba pracowników (W),  

– przychody (R),  

– zgłaszane reklamacje i skargi (P), 

– nierozwiązane reklamacje i skargi (Q). 

                                                                                                                                       
determinacji opisuje tę część zmienności objaśnianej, która wynika z jej zależności od 

uwzględnionych w modelu zmiennych objaśniających. Współczynnik determinacji przyj-

muje wartości z przedziału [0;1] jeśli w modelu występuje wyraz wolny, a do estymacji 

parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Jego wartości najczęściej są 

wyrażane w procentach. Dopasowanie modelu jest tym lepsze, im wartość R2 jest bliższa 

jedności. 
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Zatem rozwój przedsiębiorstwa (RP) można wyrazić w następującej formule 

(1): 
 

𝑅𝑃 = 𝑓(𝐿𝐾 ↑, 𝑆 ↑, 𝑊 ↑, 𝑅 ↑, 𝑃 ↓, 𝑄 ↓)       (1) 

 

Model ten uznano za użyteczny w dalszych analizach, ponieważ w odniesieniu 

do autorskich badań. Opisując wykorzystane zmienne przyjęto, że liczba klientów 

LK jest liczona w jako liczba aktywnych kart „SIM” (numerów) zarejestrowanych 

w bazie danych, realizacja celów strategicznych S liczona jest jako stopień realiza-

cji celów w danym okresie, liczba pracowników W to liczność zatrudnionych, 

przychody R są liczone jako wielkość przychodów przedsiębiorstwa, P – problemy 

organizacji – liczba zgłoszonych reklamacji i skarg przez klientów, Q – problemy 

nierozwiązane – kłopoty, które powtarzały się w następnym badanym okresie. 

Strzałki oznaczają dążność poszczególnych zmiennych i tak w przypadku LK, S, 

W, R, dążą do maksymalizacji wartości, a w zakresie P i Q (będącymi przejawem 

problemów organizacji) wartość powinna być możliwie najniższa. Poszczególne 

elementy formuły walidacji rozwoju przedsiębiorstwa nie są sumowane. Okres, 

który należy brać pod uwagę w analizie powinien być możliwie długi, zaleca się 

analizę od momentu powstania przedsiębiorstwa. 

1.3. Nurt badawczy „organization development” 

W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu istnieje nurt badawczy dotyczący 

pojęcia „organization development (OD)” – rozwoju organizacji. W podejściu tym 

rozwój wiązany jest przede wszystkim z badaniem udanych (skutecznych) zmian 

organizacyjnych i poprawą wydajności. OD wywodzi się z badań nad relacjami 

międzyludzkimi w latach trzydziestych XX wieku, w trakcie, których psychologowie 

wykazali, że struktury i procesy organizacyjne wpływają na zachowanie i motywację 

pracowników. Współcześnie następuje ukierunkowanie na dostosowywanie organi-

zacji do szybko zmieniających się i złożonych środowisk poprzez uczenie się orga-

nizacji, zarządzanie wiedzą i transformację norm i wartości organizacyjnych. Klu-

czowe pojęcia teorii OD obejmują: klimat organizacyjny (rozumiany, jako wyjąt-

kowa „osobowość” organizacji, która obejmuje postawy i przekonania wpływające na 

zbiorowe zachowanie członków), kulturę organizacyjną (głęboko zakorzenione nor-

my, wartości i zachowania, które dzielą członkowie) oraz strategie organizacyjne 

(jak organizacja identyfikuje problemy, planuje działania, negocjuje zmiany i oce-

nia postępy) (Organizational..., 2020). 

Rozwój organizacji, jako praktyki, wymaga ciągłego, systematycznego procesu 

wdrażania skutecznych zmian organizacyjnych. OD to zarówno dziedzina nauk 

stosowanych, która koncentruje się na zrozumieniu i zarządzaniu zmianami organi-

zacyjnymi, jak i dziedzina badań naukowych. Ma charakter interdyscyplinarny, wyko-
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rzystuje socjologię, psychologię (szczególnie psychologię przemysłową i organiza-

cyjną) oraz teorie motywacji, uczenia się i osobowości. 

Zgodnie z koncepcją OD, rozwój organizacji to wysiłek (1) zaplanowany, (2) 

obejmujący całą organizację i (3) zarządzany „od góry”, prowadzący do (4) wzro-

stu efektywności i „zdrowia” organizacji poprzez (5) zaplanowane interwencje  

w „procesach” organizacji, z wykorzystaniem wiedzy behawioralnej (Gallos, 2006, 

s. 3). 

Rozpisując poszczególne składowe tej koncepcji: 

(1) Planowana zmiana 

Założenia OD obejmują systematyczną diagnozę organizacji, opracowanie stra-

tegicznego planu poprawy oraz mobilizację zasobów, w celu przeprowadzenia wysił-

ku związanego z prorozwojową zmianą (Gallos, 2006, s. 3). 

(2) Obejmuje cały „system” 

Wysiłek związany z rozwojem organizacji odnosi się do całkowitej zmiany or-

ganizacji, obejmującej kulturę lub systemy wynagrodzeń lub całościowej strategii 

zarządzania. Mogą istnieć wysiłki taktyczne, które współpracują z częściami organi-

zacji, ale „system”, który należy zmienić, jest organizacją całkowitą, względnie auto-

nomiczną. Niekoniecznie jest to cała korporacja lub cały zarząd, ale odnosi się do 

systemu, który ma względną swobodę w ustalaniu własnych planów i kreowaniu 

przyszłości w ramach bardzo ogólnych ograniczeń środowiska (Gallos, 2006, s. 3). 

(3) Jest zarządzany od góry 

W pracach rozwojowych organizacji najwyższe kierownictwo odpowiada za 

przebieg inwestycji i jej wyniki. Dodatkowo aktywnie uczestniczy w zarządzaniu 

„wysiłkiem”. Nie oznacza to, że kadra kierownicza bezpośrednio uczestniczy w każ-

dym działaniu, ale powinna zaangażować się w realizację celów programu i aktywnie 

wspierać metody zastosowane do osiągnięcia tych celów (Gallos, 2006, s. 4). 

(4) Ma na celu zwiększenie efektywności i „zdrowia” organizacji 

Aby zrozumieć cele rozwoju organizacji, trzeba mieć obraz tego, jak wygląda-

łaby „idealna”, efektywna, „zdrowa” organizacja. Jaka byłaby jej charakterystyka? 

Wielu badaczy i praktyków w tej dziedzinie zaproponowało definicje, które – cho-

ciaż różnią się między sobą szczegółami, wskazują na silny konsensus, co do tego, 

czym jest „zdrowa” działająca organizacja. 

J. Garder (1965) opisuje taką organizacje na podstawie pięciu zasad: 

– Pierwszą zasadą jest to, że organizacja musi mieć skuteczny program rekrutacji 

i rozwoju talentów. 

– Drugą zasadą dla organizacji zdolnej do ciągłej odnowy jest to, że musi to być 

przyjazne środowisko dla jednostki. 

– Trzecią zasadą jest to, że organizacja musi mieć wbudowane przepisy dotyczące 

samokrytyki. 

– Czwarta zasada mówi, że musi istnieć płynność wewnętrzna – Struktura. 

– Piąta zasada mówi, że organizacja musi mieć pewne środki zwalczanie procesu, 

w którym wykonawcy stają się ich więźniami procedury. 
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E. Schein określa efektywność organizacji w odniesieniu do tego, co nazywa 

„cyklem adaptacyjnego radzenia sobie”, czyli organizacji, która może skutecznie 

dostosowywać się i radzić sobie ze zmianami w swoim otoczeniu. Autor zaznacza, 

że sekwencja działań lub procesów, która zaczyna się od pewnej zmiany w środo-

wisku wewnętrznym lub zewnętrznym i kończy się bardziej adaptacyjną, dyna-

miczną równowagą w radzeniu sobie ze zmianą, co określa „adaptacyjnym cyklem 

radzenia sobie” organizacji. Jeśli zidentyfikuje się różne etapy lub procesy tego 

cyklu, istnieje możliwość identyfikacji punktów, w których organizacje zazwyczaj 

mogą nie radzić sobie odpowiednio i dzięki temu wprowadzać działania naprawcze 

(Schein, 1965). 

Miles i in. (1966) definiuje zdrową organizację na trzy rozległe obszary – doty-

czące realizacji zadań, integracji wewnętrznej oraz wzajemnej adaptacji organizacji 

i jej otoczenia. Dla każdego obszaru wymieniono następujące warunki wymiarowe: 

w obszarze realizacji zadań zdrowa organizacja to taka, która ma (1) racjonalnie 

jasne, zaakceptowane, osiągalne i odpowiednie cele; (2) relatywnie rozumiany 

przepływ komunikacji; (3) optymalne wyrównanie mocy. W obszarze integracji 

wewnętrznej zdrowa organizacja to taka, która (4) wykorzystuje zasoby i dobrze 

dopasowuje jednostki do siebie wymagania dotyczące dyspozycji i roli; (5) rozsąd-

ny stopień spójności i „tożsamości organizacji”, wystarczająco jasny i atrakcyjny, 

aby osoby czuły się z nim aktywnie związane; (6) wysokie morale. Aby osiągnąć 

wzrost i aktywną zmienność, „zdrowa” organizacja powinna być innowacyjna, 

niezależna, dostosowująca się i adekwatna do rozwiązywanych problemów. 

(5) Rozwój organizacji osiąga swoje cele poprzez zaplanowane interwencje 

z wykorzystaniem wiedzy behawioralnej 

Opracowywana jest strategia interweniowania lub sterowania procesem „prze-

prowadzania się” do zaplanowanego stanu. Wymaga ona identyfikacji tożsamości, 

kultury i klimatu organizacji, zbadania jej obecnych sposobów pracy, norm i war-

tości, a także spojrzenia na alternatywne sposoby pracy, powiązania lub profity. 

Zastosowane interwencje opierają się na wiedzy i technologii nauk behawioralnych 

na temat takich procesów, jak indywidualna motywacja, władza, komunikacja, 

percepcja, normy kulturowe, rozwiązywanie problemów, wyznaczanie celów, rela-

cje interpersonalne, relacje międzygrupowe i zarządzanie konfliktami (Gallos, 

2006, s. 7). 

Wczesne podejścia do rozwoju organizacji skupiały się przede wszystkim na 

wdrażaniu humanistycznych ideałów w pracy. Typy podkreślanych wartości obej-

mowały rozwój osobisty, kompetencje interpersonalne, uczestnictwo, zaangażowa-

nie, satysfakcję i demokrację w pracy (Mirvis, 1988). Badacze koncentrowali się 

głównie na miejscu pracy. Z biegiem czasu nastąpiła jednak zmiana i uwagę sku-

piono na środowisku, w którym działa przedsiębiorstwo, w kontekście realizacji 

celów strategicznych (Bunker i Alban, 1997). Biorąc pod uwagę środowisko orga-

nizacyjne lat osiemdziesiątych XX wieku, rozwój indywidualny i rozwój grupy 

były mniej akcentowane, chyba że w aspekcie dużych zmian systemów i dostoso-

wania organizacji otoczenia. Takie dostosowanie często wiąże się z radykalnym 
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odejściem od wcześniejszych strategicznych nacisków organizacji i jest czasami 

określane, jako transformacja organizacyjna (Quinn i Cameron, 1988) lub radykal-

na zmiana kultury organizacyjnej (Cameron i Quinn, 1999). 

Pomimo wskazanych zmian, współcześnie nadal kładzie się nacisk na rozwój 

organizacji jako zorientowany humanocentrycznie – w trosce o ludzi, którzy tworzą 

organizację, a nie tylko jej strategiczne cele. W takim podejściu rozwój organizacyjny 

pojmuje się jako proces promowania pozytywnych, humanistycznie zorientowa-

nych zmian w dużym systemie. Zatem jest to wiele rodzajów aktywności i nakła-

dów związanych ze zmianami organizacyjnymi (Van de Ven & Poole, 1995). 

1.4. Sieciowe formy organizacyjne w kontekście rozwoju 
przedsiębiorstw – przesłanka do badań autorskich 

– uwarunkowania procesu rozwojowego przedsiębiorstwa  

Procesy rozwojowe przedsiębiorstwa nie przebiegają samoczynnie, ponadto 

rzadko zamykają się w ramach jednej organizacji, a wręcz przeciwnie – wymagają 

wspólnych działań wewnętrznych i zewnętrznych. Istotną rolę odgrywa także sys-

tem zarządzania. Przedsiębiorstwa są rozwojowe dzięki własnej zdolności organi-

zacyjnej, a także poprzez kontakty zewnętrzne ze swoimi dostawcami, klientami, 

partnerami w biznesie (Żuber, 2008, s. 15-16; Sławińska, 2013). 

Zatem działalność rozwojowa wynika zarówno z własnych potrzeb i inicjatyw 

przedsiębiorstwa, ale również z (Żuber, 2008, s. 16): 

– rozwoju mającego źródło w nauce, 

– rozwoju mającego źródło w potrzebach rynkowych, 

– rozwoju mającego źródło w powiązaniach (sieciach) występujących między 

uczestnikami rynku, 

– rozwoju mającego źródło w sieciach technologicznych, 

– rozwoju mającego źródło w sieciach społecznych. 

W kontekście poruszanej tu tematyki, szczególne znaczenie mają źródła rozwo-

ju wynikające z sieci tworzonych przez uczestników rynku. Organizacje sieciowe 

(a także partnerskie sieci sprzedaży) należą do kategorii przedsięwzięć rozwojo-

wych, których realizacja składa się z trzech elementów (rys. 1.4). 

W pierwszym z wymienionych etapów istotne jest zrozumienie szansy przez 

przewidywanie i określenie potrzeb, wymagań i oczekiwań klienta. Jest to począt-

kowa faza, w której przygotowuje się oferty, planuje sprzedaż. W kolejnym kroku 

kreowane (dostarczane) są nowe wartości przez prawidłowe planowanie, monito-

ring, kontrolę, właściwe kierowanie i stworzenie systemów informacyjnych i ko-

munikacyjnych. W ostatnim etapie, po realizacji kontraktu, ma miejsce dążenie do 

uzyskania maksymalnych korzyści z ukończonych projektów. Istotnym elementem 

jest także zbadanie i zrozumienie przyszłych potrzeb klientów i budowanie sieci 

wzajemnych powiązań i współpracy (np. związanej z obsługą posprzedażną). 
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Rys. 1.4. Etapy realizacji przedsięwzięcia rozwojowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Żuber, 2008, s. 30 

 
Zatem na rozwój przedsiębiorstwa wpływa bezpośrednio lub pośrednio otocze-

nie zewnętrze, które w istocie stanowi sieć łączącą jednostki i przedsiębiorstwa. 

Wiąże się to z nawiązywaniem kontaktów celowych. Samo powiązanie współpra-

cujących przedsiębiorstw może mieć różnorodny charakter – informacyjny, informa-

tyczny, logistyczny, telekomunikacyjny lub łańcucha wartości. Warto nadmienić, że 

partnerskie sieci sprzedaży przejawiają każdą z tych form (von Tunzelman, 2004). 

Jak wskazuje R. Żuber (2008, s. 102-103), tworzenie sieci i partnerstwa może 

przyczynić się do generowania takich korzyści jak: 

– wzrost poziomu wiedzy, 

– efekt skali w zakresie rynku, dostaw i sprzedaży, 

– wzrost specjalizacji, 

– efekty ekonomiczne,  

– podniesienie jakości procesu decyzyjnego,  

– wzmocnienie potencjału kadrowego, 

– nawiązanie kontaktów i partnerstw. 

Warto odnieść się także do pojęcia przedsiębiorstw powiązanych, które opisuje 

M. Pawlak (2015, s. 11) w zakresie grupy (sieci) przedsiębiorstw, a dotyczącego 

podporządkowania jednego przedsiębiorstwa innemu. Autor ten, jako powody two-

rzenia sieci organizacyjnych wskazuje: osiągnięcie efektu synergetycznego, dywer-

syfikację, ograniczenie kosztów, dążenie do ekspansji, wejście na nowe rynki, in-

tegrowanie przedsiębiorstw, lub agregację zasobów koniecznych do rozwoju.  

W związku z tym można stwierdzić, że budowanie sieci organizacyjnych cechu-

je znaczący potencjał rozwojowy. Natomiast, mimo dostrzeżenia tego faktu w ob-

szarze teoretycznym, w literaturze przedmiotu brakuje analiz empirycznych doty-

czących, powiązań pomiędzy sieciami organizacyjnymi, a w tym bardziej, sieciami 

partnerskimi a rozwojem przedsiębiorstwa. Prowadzone są jednak badania odnoszące 

się do podobnej problematyki dotyczącej zakresu outsourcingu w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, a także zastosowania wizualizacji sieciowej do diagnozowania 

problemów organizacyjnych. 
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SPECYFIKA WŁASNYCH I PARTNERSKICH SIECI SPRZEDAŻY 
 

 

2.1. Charakterystyka sieci sprzedaży w kontekście sieci 
gospodarczych 

 
Pojęcie sieci w aspekcie nauk ekonomicznych posiada bogatą literaturę

6
. Ter-

min ten opisuje warunki strukturalne, dzięki którym oddzielne węzły (ludzie, kom-

putery, przedsiębiorstwa) połączone są ze sobą, dzięki powiązaniom (więziom) 

oraz przepływom (Barney, 2008, s. 9-37; Gładysz, 2017, s. 1666-1671). 

Powiązania powstają na płaszczyźnie społecznej, technicznej czy gospodarczej  

i stąd, można mówić o społeczeństwie sieci, sieciach komputerowych jak i sieciach 

gospodarczych, choć w praktyce między wyodrębnionymi bytami występują ścisłe 

powiązania. Według M. Castellsa (2008, s. 467) sieci stanowią nową morfologię 

społeczną społeczeństw, a rozprzestrzenianie się logiki usieciowienia w sposób 

zasadniczy zmienia funkcjonowanie i wyniki w procesach produkcji, doświadcze-

nia, władzy i kultury. Jak wskazuje J. Staniek (2019, s. 139), interesy ekonomiczne 

podmiotów gospodarczych stanowią jeden z głównych motywów tworzenia sieci 

organizacji. 

Znaczenie relacji sieciowych w przedsiębiorstwach oraz w całej gospodarce 

podkreśla ponadto art. 20, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997r. (Dz. U. 2009r., nr 114, poz. 946): społeczna gospodarka rynkowa oparta na 

                                                      
6
 Zob. Barnes, 1954; Coase. 1988; Dunning, 1988; Hakansson i Snehota, 1989; 

Krugman, 1991;  Easton, 1992; Nohria, Eccles, 1992; Ford i in., 1993; Hakansson i Sneho-

ta, 1995; Blankenburg, 1995; Forsgren i in., 1995; Holmund i Tornroos, 1997; Chmiel, 

1997; Naisbitt, 1997; Child i Faulkner, 1998; Porter, 1998; Dwojacki i Nogalski, 1998; 

Koźmiński, 1999; Bratnicki, 2000; Zorska, 2000; McLoughlin i Horan, 2000; Hatch, 2002; 

Skawińska, 2002; Cygler, 2002a; Czop i Leszczyńska, 2002; Romanowska, 2002; Ford 

i in., 2003; Wiatrak, 2003; Antczak, 2004; Fonfara, 2004; Daszkiewicz, 2004; Perechuda, 

2005; Łupicka, 2005; Łobos, 2005; Przybylska, 2005; Czakon, 2005; Perechuda, 2005; 

Kądziela, 2007; Gulski, 2008; Bartczak, 2008; Ratajczak-Mrożek, 2009; Ratajczak - Mro-

żek, 2010; Pietras, 2010; Łobejko, 2010; Najda-Janoszka, 2010; Borczuch i Czakon, 20005; 

ponadto w wyszukiwarce Google Scholar, po wpisaniu hasła „sieć” wskazywanych jest 

około 38 tysięcy publikacji naukowych: http://scholar.google.pl/scholar?q=sie%C4%87 

&btnG=&hl=pl&as_sdt=0%2C5 (dostęp z dnia 01.02.2015). 

http://scholar.google.pl/scholar?q=sie%C4%87


Rozdział 2 28 

wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 

i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej, można zatem wnioskować, że istnienie i funkcjonowa-

nie sieci społeczno-gospodarczych postrzegane jest jako wzorzec działalności (Wy-

rwicka, 2011, s. 13). 

Sposoby funkcjonowania sieci akcentują pojawianie się nowych relacji. Z pod-

miotami kontekstowymi, kształtującymi warunki działania, mogą zaistnieć w róż-

nym horyzoncie czasu relacje dające się przyporządkować do jednej z następują-

cych kategorii (Wyrwicka, 2011a, s. 14-15): 

– społeczno-kulturowe, przejawiające się wchodzeniem w interakcje z podmiotami, 

które mają znaczny wpływ na społeczne wartości, normy, przekonania lub zacho-

wania, na przykład środki masowego przekazu, organizacje religijne, organiza-

cje charytatywne; 

– ekonomiczne, w których akcentuje się uwzględnienie ustalonego porządku eko-

nomicznego określanego prawem podatkowym, prawem pracy, polityką pie-

niężną państwa, umowami z bankami, zasadami funkcjonowania giełdy papie-

rów wartościowych, oddziaływania związków pracodawców i związków zawo-

dowych; 

– polityczno-administracyjne; są to relacje przedsiębiorstwa z partiami politycz-

nymi, administracją publiczną, grupami interesu, instytucjami międzynarodo-

wymi; 

– technologiczne – mają wpływ na tempo i kierunki innowacji oraz tworzenie 

nowej wiedzy; są to relacje z uczelniami, instytutami badawczymi, urzędami 

patentowymi, a także relacje w stowarzyszeniach branżowych. 

Spośród wielu rodzajów można wskazać cztery zdecydowanie wyróżniające się 

między sobą układy sieciowe (Bal-Woźniak, 2011, s. 250): 

– sieci kooperacyjne powstające w wyniku wydzielania (outsourcingu), nawet zna-

czących obszarów działalności z jednorodnej struktury organizacyjnej przedsię-

biorstwa macierzystego, zgodnie z zasadą, że „wszystkie czynności obsługi i ta-

kie, które można wykonać gdziekolwiek na świecie lepiej i taniej 'wypychane' 

są na zewnątrz organizacji”, a pozostawiane jedynie podstawowe umiejętności, 

dające w danej konfiguracji przewagę konkurencyjną; powstaje w ten sposób 

kooperacyjna sieć wartości, czyli sieć organizacji wspólnie dostarczających 

wartości, docelowej grupie klientów (Agndal i Nilsson, 2009, s. 85-101); 

– przedsięwzięcia wirtualne tworzone przez niezależne podmioty powiązane 

technologiami informatycznymi, o innej każdorazowo konfiguracji (pomimo na 

przykład tej samej firmy-integratora); 

– różnego typu alianse, głównie alianse strategiczne, jako układy partnerskie, 

porozumienia zawieranie między konkurentami, którzy czasowo lub w wybra-

nym zakresie ograniczyli zachowania rywalizacyjne; 

– sieci gospodarcze w formie klastrów, czyli geograficznych skupisk wzajemnie 

powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świad-

czących usługi, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach i zwią-
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zanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyj-

nych, stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurują-

cych między sobą, ale także współpracujących (Porter, 2001, s. 246). 

Zestawienie teoretycznych podstaw struktur sieciowych prezentuje rysunek 2.1. 

 

 

Rys. 2.1. Teoretyczne podstawy struktur sieciowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Łupicka, 2005; Kramarz, 2015, s. 179-91) 

 
W literaturze przedmiotu często występują pojęcia: przedsiębiorstwa sieciowe-

go, sieci przedsiębiorstw, sieci biznesowych oraz podejścia sieciowego. Odnoszą 

się one do sieci, które tworzą poszczególne przedsiębiorstwa (w tym właśnie sieci 

sprzedaży – szczególnie partnerskie). Jednakże sieć, jest pewnego rodzaju „efek-

tem ubocznym” relacji między organizacjami, a sama organizacja sieciowa jest 

celowa i została powołana w oparciu o określone założenia i motywy. 

P. Dwojacki i B. Nogalski określają organizację sieciową, jako względnie trwa-

łe zgrupowanie autonomicznych, wyspecjalizowanych jednostek lub przedsię-

biorstw, uczestniczących w systemie wzajemnych kooperacji według zasad rynko-

wych. Sieć może stanowić przy tym układ stworzony przez przedsiębiorstwa nieza-

leżne kapitałowo bądź powiązane w niewielkim stopniu, lub może występować także 

w grupie kapitałowej czy nawet w jednym przedsiębiorstwie (Dwojacki i Nogalski, 

1998, s. 69). 

Do zalet sieci zaliczyć można: możliwość uzyskania większego dostępu do ryn-

ku wywołaną m.in. ekonomią skali, redukcją niepewności działania i ogranicze-

niem ryzyka, zwiększeniem elastyczności funkcjonowania, możliwością wzrostu 

konkurencyjności, poprawą efektywności wykorzystania posiadanego potencjału, 

wzrostem innowacyjności, zwiększeniem szybkości działania, a także korzystniej-

Teoretyczne podstawy struktur 
sieciowych 

Koordynacja: 

 - teoria kosztów transakcyjnych 

 - teoria agencji 

 - koncepcja łańcucha wartości Portera 

 - koncepcja gron Portera 

 - teoria struktry branży 

 - koncecja strategii dostrajania, 
opanowania i tworzenia modułu  

Konfiguracja: 

 - teoria produkcji międzynarodowej 

 - teoria lokalizacji 

 - teoria międzynadrodowego cyklu 
życia produktu 

 - zasobowa teoria przedsiębiorstwa 

 - teoria kliczowych kompetencji 
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sze wykorzystanie technologii informacyjnych, które pozwalają na większą kon-

sumpcję dóbr cyfrowych (Grabicz, 2018). 

Natomiast mankamenty sieci są następujące: niedopasowanie partnerów, wzrost 

kosztów transakcyjnych współdziałania, ograniczenie dostępu do informacji, nie-

korzystanie zmiany zewnętrznych warunków działania (Lachiewicz i Zakrzewska-

Bielawska, 2012, s. 34-45; Urbaniak, 2016b; Cholewa-Wójcik, 2017, s. 43-47; 

Nogalski, Niewiadomski, 2017, s. 58-80). 

Wykształcanie się organizacji sieciowych wpisuje się w szerszy proces zmian 

dokonujących się w wyniku współczesnych wyzwań rozwojowych i konkurencyj-

nych (Suszyński, 2007, s. 82; Wachnik, 2016, s. 436-448; Babik, 2015, s. 13-19; 

Jedliński, 2000). Sieć można określić jako system, który (Wyrwicka 2003, s. 67): 

– zapewnia podmiotowi gospodarczemu przetrwanie i wzmocnienie pozycji 

wśród konkurentów dzięki wielostronnym relacjom współpracy, 

– umożliwia koncentrowanie się na kluczowych kompetencjach, które są aktywi-

zowane i wykorzystywane w sposób skoordynowany, umożliwiając tym samym 

wspólne korzystanie z zasobów sieci i potencjału wiedzy, 

– jest ograniczony w związku z koniecznością zapewnienia możliwości kierowa-

nia siecią. 

Podstawowym elementem współczesnych struktur organizacyjnych są sieci po-

wiązań informacyjnych, które umożliwiają dzielenie się wiedzą oraz migrację wie-

dzy i inteligencji. Prawdopodobnie wynika to z tak zwanej sieciowej logiki każde-

go systemu czy zbioru stosunków, w ramach których wykorzystuje się nowe tech-

nologie informacyjne. Stąd morfologia sieci wydaje się być dobrze dopasowana do 

wzrastającej niepewności i złożoności otoczenia (Castells, 2008, s. 79; Pfohl, 

Müller, 2015, s. 139-149). 

K. Kelly wskazuje, że dynamiczna sieć staje się symbolem nauki, jako jedyna 

organizacja zdolna do wolnego od nastawień rozwoju lub do swobodnego uczenia 

się, mogąca pomieścić obok siebie mnogość rzeczywiście rozbieżnych elementów. 

W tym ujęciu sieć to możliwe aktualnie rozwiązanie, to model problemu różnorod-

ności (Kelly, 1995, s. 25-27; Jedliński, 1998; Jedliński, 2001). 

Organizacje sieciowe są tworzone w sytuacji, gdy istnieje potencjał strategiczny 

między partnerami organizacji, kreujący wartość dodaną, będący tym samym 

czynnikiem generującym konkurencyjność podmiotów wchodzących w skład sieci, 

ale również gdy, panują określone warunki sytuacyjne sprzyjające ich tworzeniu, 

między innymi (Pietruszka-Otryl, 2007a, s. 55): 

– nieprzewidywalność, niepewność i zmienność rynku bądź średnie rozmiary 

rynku, 

– niemożność dokonania strategicznej akcji zakupu przez konkurentów z branży 

lub spoza niej w sytuacji atrakcyjnego rynku, 

– brak zainteresowania dokonaniem zakupu wynikającym z nieatrakcyjnego cha-

rakteru rynku i konkurencji, 

– trudno obliczalne koszty transakcyjne, 

– incydentalny charakter wspólnie realizowanych przedsięwzięć. 
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Organizacje sieciowe posiadają, więc następujące atrybuty (Pietruszka-Otryl, 

2007b, s. 167): 

– cechują się elastycznością, a więc możliwością przekonfigurowania układu, 

– są układami strategicznego współdziałania ukierunkowanego na realizację pew-

nego celu strategicznego, 

– są oparte na potencjale strategicznym partnerów umożliwiającym osiągnięcie 

potencjału synergicznego, tworzącego wartość dodaną, 

– rozszerzają możliwości wyboru strategicznego, 

– są zorientowane na dłuższą współpracę przy realizacji konkretnych projektów. 

Organizacja sieciowa, podobnie jak każda inna forma, ma swoje mocne i słabe 

strony. Do podstawowych korzyści należą niewątpliwie (Pietruszka-Otryl, 2007a, 

s. 118-119): 

– możliwość osiągania wyższej efektywności działania dzięki eliminacji kosztów 

hierarchii organizacyjnej, zwiększeniu elastyczności działania, eliminacji kosz-

tów konkurencji w stosunku do obecnych partnerów, lepszej lokalizacji środ-

ków inwestycyjnych, obniżeniu kosztów kontroli i biurokracji, kosztów nego-

cjacji, związania klientów z siecią przez stworzenie możliwości kompleksowej 

obsługi itp., 

– sprzyjająca wymianie i wzajemnemu wykorzystaniu trudno dostępnych zaso-

bów i kompetencji sieć powiązań między partnerami, 

– wymiana informacji, sprzyjająca zwiększeniu szybkości i trafności podejmowa-

nych decyzji, podniesieniu konkurencyjności i wzajemnemu uczeniu się, 

– możliwość pozyskania nowej wiedzy i zwiększenia zdolności rozwojowych, 

– szeroka autonomia partnerów układu, co sprzyja innowacyjności, eksperymen-

towaniu i uczeniu się, a wzajemna współpraca umożliwia elastyczne wykorzy-

stanie potencjału działających w sieci (przedsiębiorstw), 

– eliminacja zależności hierarchicznych, wielostronna współpraca sprzyjająca 

zwiększaniu elastyczności. 

Istotą organizacji sieciowej jest, zatem uzyskanie efektu synergii poprzez 

współpracę wielu partnerów gospodarczych, przy czym efekt ten osiąga się przez 

dostosowanie swojej działalności operacyjnej do strategii całej sieci (Lachiewicz 

i Zakrzewska-Bielawska, 2012, s. 34-45). 

Słabe strony organizacji sieciowych to przede wszystkim problemy związane 

z zarządzaniem wzajemnymi związkami, które mogą wynikać ze złożoności układu 

i trudności w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń. Ponadto, wzrost liczby uczest-

ników podnosi koszty transakcyjne, stwarza groźbę pojawienia się zachowań opor-

tunistycznych, jak również może być źródłem problemów z zarządzaniem informa-

cjami czy ich wyciekiem (Hatch, 2002, s. 196; Ząbek, 2016, s. 2-10). 

Jacyna-Gołda (2016, s. 173-183), proponuje model oceny funkcjonowania or-

ganizacji sieciowych (postrzeganych, jako łańcuch dostaw) ze względu ma kryteria 

techniczne. Podejście to uwzględnia: formalizację języka opisu, zapis struktury sieci 

podmiotów i ich charakterystyk, zapis układu ograniczeń i kryteriów uwzględniają-

cych aspekty techniczne. Owa ocena dotyczy stopnia wykorzystania zasobów sys-
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temu do realizacji założonych celów. Istotnym problemem organizacji sieciowych 

jest ustalenie optymalnej ilości dostawców, producentów, usługodawców i odbior-

ców (należy dążyć do minimalizacji kosztów obsługi, przy jednoczesnym spełnie-

niu wymagań technicznych (Jacyna-Gołda, 2013, s. 219-238). 

Wydaje się, że teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji 

sieciowych można w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia 

dwie kategorie, istotnie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koor-

dynację i konfigurację. Pierwsza stanowi organizowanie działań wykonywanych 

wspólnie przez wiele osób, w taki sposób, aby zapewnić ich harmonijny przebieg. 

Konfiguracja skupia uwagę na strukturze sieci wynikającej z alokacji czynności 

w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. 

Możliwe są różne formy koordynacji czynności wykonywanych w różnych lo-

kalizacjach, w tym ustalanie wspólnych standardów, wymiana informacji oraz 

określanie odpowiedzialności za poszczególne lokalizacje. Koordynacja może, 

zatem umożliwić przedsiębiorstwu wykorzystanie przewagi wynikającej z rozpra-

szania jej czynności. W koordynacji kluczowym zagadnieniem jest to, jak i kiedy 

informacja, technika oraz poszczególne rodzaje wiedzy, uzyskane z różnych 

miejsc, zostaną zintegrowane i znajdą odbicie w wyrobach, usługach, procesach 

czy innych czynnościach (Pietruszka-Otryl, 2007a, s. 118-119; Chua, Ali i Alias, 

2015, s. 7-18; Osicka, 2016, s. 102-116; Ładyga, Ładyga, 2016, s. 117-124). 

Szczególnym przejawem sieci w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa 

jest sprzedaż. Sieć sprzedaży to organizacyjnie powiązana struktura występująca 

wewnątrz i/lub na zewnątrz przedsiębiorstwa posiadająca swoje wydzielone zasoby 

oraz zadania. Owa struktura jest również ogniwem łączącym rynek z przedsiębior-

stwem, za pomocą, którego następuje np. sprzedaż towarów. 

Wyróżnia się trzy rodzaje sieci sprzedaży, są to: własna sieć sprzedaży, partner-

ska sieć sprzedaży (nazywana również zewnętrzną lub dealerską) oraz sieci mie-

szane (oba wymienione rozwiązania jednocześnie). Zagadnienia te zostaną scha-

rakteryzowane w kolejnym podrozdziale. 

2.2. Własne sieci sprzedaży 

2.2.1. Istota działania własnej sieci sprzedaży 

Własna sieć sprzedaży jest organizacyjnym tworem kształtowanym w określo-

nym podmiocie z założeniem realizacji procesów sprzedaży. Jest to pewnego ro-

dzaju łącznik przedsiębiorstwa z rynkiem, którego zadania sprowadzają się do pre-

zentacji oferty, utrzymywania relacji z odbiorcami, kontrahentami i zawierania 

transakcji sprzedaży. Funkcjonowanie własnej sieci sprzedaży oparte jest w pełni 

na zasobach przedsiębiorstwa, pracownicy zatrudnieni są na umowach o pracę. 

Natomiast partnerskie sieci sprzedaży oparte są zazwyczaj na umowach handlo-
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wych, a większość kosztów działania przerzucona jest niejako na podmioty działa-

jące w tym rodzaju sieci. Tworzenie własnej sieci sprzedaży wymaga zaangażowa-

nia zasobów finansowych. Osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach 

należy przeszkolić, ponadto, zapewnić niezbędne narzędzia pracy (samochody 

służbowe, telefony służbowe), powierzchnię biurową. 

Działalność własnych sieci sprzedaży zazwyczaj prowadzona jest w Pionie Han-

dlowym, który obok Pionu Technicznego i Pionu Finansowego należy do głównych 

elementów struktury przedsiębiorstwa (Pawłowski i Trzcieliński, 2011, s. 20-23). 

Główne piony struktury przedsiębiorstwa, z oznaczeniem kierunków przepływu 

procesów, prezentuje rysunek 2.2. 

 

 

Rys. 2.2. Główne piony struktury przedsiębiorstwa – z zaznaczeniem kierunków przepływu 

procesów. 

Źródło: Pawłowski i Trzcieliński, 2011, s. 21 

 
Rozdział funkcji między poszczególne piony zazwyczaj wiąże się z przypo-

rządkowaniem strumieni informacyjnych przepływających pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi, wyodrębnionymi instytucjonalnie (np. poprzez określenie wła-

ściciela procesu WP), które może się składać z jednostek przynależnych hierar-

chicznie do różnych służb i pionów organizacyjnych. W związku z tym, podsta-

wowym kryterium przydziału funkcji do jednostek organizacyjnych jest w tym 

przypadku intensywność sprzężeń informacyjnych występujących pomiędzy funk-

cjami zarządzania. Jak wskazują M. Hammer i J. Champy (1996, s. 40-43), to wła-

DN – Dyrektor Naczelny 

DT – Dyrektor Techniczny 

DH – Dyrektor Handlowy 

DF – Dyrektor Finansowy 

WP – Właściciel procesu 
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śnie procesy integrują rozproszone działania (funkcje cząstkowe) w przedsiębior-

stwie i decydują o jego sprawności. 

Podstawowy zakres funkcjonowania własnych sieci sprzedaży określony jest po-

przez: planowanie struktur działu sprzedaży, określenie profilu kompetencyjnego 

handlowców, zatrudnianie i wdrażanie do pracy handlowców, planowanie i kontrola 

wyników sprzedaży, budowanie systemów motywacyjnych i systemu ocen pra-

cowniczych, opracowanie systemów rozwoju kompetencji pracowników, coa-

ching handlowców (http://www.ids.org.pl/page39.html, dostęp: 07.02.2015): 

– planowanie struktur działu sprzedaży – działanie to jest niezwykle różnorod-

ne i w podmiotach gospodarczych występują zróżnicowane rozwiązania, istnie-

ją tzw. struktury geograficzne, produktowe, segmentowe, związane z potencja-

łem klienta; jest to zależne od specyfiki sprzedawanych produktów, rynku, 

klientów i możliwości przedsiębiorstwa; 

– określanie profilu kompetencyjnego handlowców – są to konkretne umiejęt-

ności, dzięki którym pracownik jest w stanie realizować stawiane przed nim za-

dania; 

– zatrudnianie i wdrażanie do pracy handlowców – jest to całokształt działań 

od momentu stwierdzenia potrzeby zatrudnienia nowego pracownika do wpro-

wadzenia go do pracy; 

– opracowanie standardów pracy i zadań handlowców, uwzględniających 

specyfikę działania (know how), ugruntowanie przekazu marketingowego 

w świadomości klientów, ponadto standardy pozwalają dokonywanie oceny 

funkcjonowania struktur sprzedaży; 

– planowanie i kontrola wyników sprzedaży; 

– budowanie jednoznacznych systemów motywacyjnych i systemu ocen pra-

cowniczych; 

– opracowanie systemów rozwoju kompetencji pracowników – powinno mieć 

charakter systemowy, z wyraźnie wytyczonymi celami, kryteriami i sposobami 

ich realizacji; 

– coaching handlowców – pozwala pracownikom podnosić poziom swoich kom-

petencji. 

Działanie sieci sprzedaży ukierunkowane jest na osiąganie celów uzgodnionych 

przez partnerów. Do obowiązków osób zarządzających sieciami sprzedaży należy 

między innymi: sporządzanie oraz analiza raportów i prognoz dotyczących rynku, 

weryfikacja planów sprzedaży, tworzenie strategii sprzedaży przedsiębiorstwa, 

monitorowanie działania konkurencji na podległym rynku, pozyskiwanie nowych 

rynków zbytu oraz nadzór nad prawidłowym zawieraniem umów. 

2.2.2. Struktura własnej sieci sprzedaży 

Własną sieć sprzedaży należy rozumieć, jako strukturę organizacyjną, która 

powstaje wyniku podziału i alokacji funkcji, sprzedaży. Także dla funkcji sprzeda-
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ży rozpatrywać należy zadania realizowane przez różne jednostki przedsiębiorstwa. 

Fakt wykonywania tych zadań wiąże się z nadaniem uprawnień – także decyzyj-

nych (podział kompetencji), co skutkuje budowaniem relacji sieciowych wewnątrz 

przedsiębiorstwa. Typową strukturę Pionu Handlowego, dużego przedsiębiorstwa 

prezentuje rysunek 2.3. 

 

 

Rys. 2.3. Przykładowa struktura Pionu Handlowego. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Strukturę własnych sieci sprzedaży tworzą zazwyczaj następujące stanowiska 

pracy: Dyrektor Handlowy, Asystent Dyrektora Handlowego, Regionalny Koordy-

nator Sprzedaży, Menedżer ds. Sprzedaży oraz Przedstawiciel Handlowy. Za reali-
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zację funkcji sprzedaży odpowiada Dyrektor Handlowy, a sieć często budowana 

jest w pionie podległym tej osobie. 

Dyrektor Handlowy, zarządza całością. Regionalny Koordynator Sprzedaży od-

powiada za zarządzanie siecią sprzedaży w określonym obszarze (często w ujęciu 

geograficznym). Przy rozbudowanych sieciach sprzedaży występuje przeważnie 

kilku koordynatorów. Menedżer ds. Sprzedaży zarządza zespołem stworzonym 

przez Przedstawicieli Handlowych. Przedstawiciele Handlowi odpowiadają za 

sprzedaż bezpośrednią produktów. Zakresy obowiązków, kompetencje, wiedzę i 

odpowiedzialność poszczególnych pracowników własnej sieci sprzedaży prezentu-

je tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1. Zakresy obowiązków, kompetencje, wiedzy i odpowiedzialność poszczegól-

nych pracowników własnej sieci sprzedaży 
 

Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

Dyrektor 

handlowy 

– Opracowywanie strategii 

i planów sprzedaży oraz 

nadzór nad ich realizacją 

– Opracowywanie budżetu 

i zarządzanie działem 

sprzedaży 

– Ocena, inicjowanie i rozwój 

nowych możliwości sprzedaży 

technologii 

– Analiza konkurencji i trendów 

rozwoju w obszarze sprzedaży 

– Proponowanie działań 

marketingowych i nadzór nad 

ich realizacją 

– Nawiązywanie 

i utrzymywanie kontaktów 

z kluczowymi klientami 

– Przeprowadzanie skutecznych 

prezentacji i negocjacji 

handlowych 

– Godne reprezentowanie firmy 

jako prelegent  

– Zarządzanie 

działem 

handlowym. 

– Operacyjne 

organizowanie 

i kontrolowanie 

pracy działu 

handlowego. 

 

 

– Zgodność 

działań 

handlowych 

z obowiązujący

m prawem. 

– Wynik 

finansowy 

procesów 

sprzedaży 

– Sporządzanie 

umów 

i dokumentacji 

na przetargi 

 

Regionalny 

Koordynator 

Sprzedaży 

 

 

 

 

 

 

 

– Opracowywanie 

i monitorowanie celów 

w zakresie sprzedaży na 

danym terenie. 

– Przygotowywanie i 

kontrolowanie realizacji 

planów sprzedaży. 

– Inicjacja tworzenie nowych 

kanałów dystrybucji. 

– Monitorowanie efektywności 

poszczególnych kanałów 

sprzedaży. 

– Koordynacja 

i kontrola pracy 

zespołu 

sprzedaży. 

– Sytuacyjna 

rekomendacja 

(sprzedaż) w 

skuteczności 

potwierdzona 

wysokimi 

wynikami 

sprzedaży. 

– Budowanie 

i rozwijanie sieci 

dystrybucji 

w regionie. 

– Koordynowanie 

planów 

sprzedaży 

w regionie. 
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Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

– Planowanie i realizacja 

budżetu regionu. 

– Nawiązywanie 

i utrzymywanie kontaktów 

z klientami przedsiębiorstwa. 

– Uczestnictwo w budowaniu 

programów marketingowych 

przedsiębiorstwa oraz 

wdrażaniu akcji 

promocyjnych w sieci 

sprzedaży. 

– Opracowywanie raportów 

i analiz sprzedaży na zlecenie 

zwierzchników. 

– Współpraca z innymi 

regionalnymi kierownikami 

sprzedaży w celu zwiększenia 

wolumenu sprzedaży poprzez 

wymianę informacji na temat 

rynku i konkurencji. 

– Szkolenie i motywowanie 

pracowników.  

– Analiza raportów sprzedaży 

i rozliczanie podległych 

menedżerów okręgowych 

i przedstawicieli handlowych 

z wykonanych zadań. 

– Analizowanie 

działania struktur 

sprzedaży w 

wyznaczonym 

rejonie 

– Zarządzanie 

polityką 

dystrybucji 

w regionie. 

– Konkurencji na 

rynku i na tej 

podstawie 

rekomendacja 

zmian w polityce 

sprzedaży. 

– Opracowanie 

krótko- i 

długoterminowe 

strategie 

sprzedaży 

w regionie. 

Menedżer ds. 

Sprzedaży/ 

kierownik 

działu 

sprzedaży 

– Organizowanie stanowiska 

pracy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

BHP, ppoż. i ergonomii i 

ochrony środowiska. 

– Organizowanie pracy działu 

sprzedaży. 

– Negocjowanie warunków 

sprzedaży z klientami. 

– Analizowanie raportów i 

prognoz dotyczących rynku 

sprzedaży.  

– Kierowanie podległym 

zespołem oraz dbanie o jego 

rozwój. 

– Planowanie i realizacja 

sprzedaży. 

– Monitorowanie i raportowanie 

osiąganych wyników. 

– Tworzenie strategii działań 

handlowych we współpracy 

z innymi działami. 

 

– Zarządzanie 

działem 

sprzedaży. 

 

– Realizowanie 

procesu sprze- 

daży we 

współpracy 

z otoczeniem 

wewnętrznym 

i zewnętrznym 

przedsiębiorstwa. 

– Sporządzanie 

analiz i prognoz 

oraz podejmo- 

wanie decyzji na 

ich podstawie. 

– Współpracę w 

dziale sprzedaży, 

komunikację, 

budowanie 

autorystetu, 

adaptację do 

zmian otoczenia 
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Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

– Inicjowanie i zgłaszanie 

przełożonemu projektów 

usprawniających 

funkcjonowanie działu 

sprzedaży. 

– Kontrolowanie przepływu 

środków finansowych. 

Przedstawiciel 

handlowy 

– Monitorowanie rynku pod 

względem popytu i podaży. 

– Organizowanie akcji 

promocyjnych i reklamowych 

produktów firmy. 

– Organizowanie sieci 

sprzedaży. 

– Utrzymywanie kontaktów 

handlowych z odbiorcami. 

– Posprzedażowe obsługiwanie 

klientów. 

– Organizowanie dostaw 

towarów do klientów. 

– Organizowanie pracy własnej. 

– Podejmowanie współpracy z 

firmą macierzystą w zakresie 

marketingu. 

– Utrwalanie współpracy z 

pośrednikami i potencjalnymi 

konsumentami. 

– Szkolenie personelu firm 

współpracujących w zakresie 

wiedzy o produkcie, sposobie 

i kulturze sprzedaży. 

– Analizowanie efektywności 

swojej pracy. 

– Monitorowanie 

rynku w zakresie 

popytu na dany 

produkt i jego 

podaży. 

– Organizowanie 

sieci sprzedaży. 

 

– Nawiązywanie 

i utrzymywanie 

kontaktów 

handlowych 

z odbiorcami 

(klientami 

firmy). 

– Promowanie 

produktu. 

– Analizowanie 

efektywności 

prowadzonej 

działalności 

handlowej. 

 

Asystent 

Dyrektora 

Handlowego 

– Prowadzenie terminarza, 

organizowanie i uzgadnianie 

czasu pracy dyrektora. 

– Przygotowywanie zestawień, 

sprawozdań, prezentacji, 

raportów i analiz na potrzeby 

dyrektora. 

– Organizowanie i obsługiwanie 

spotkań i konferencji. 

– Organizowanie podróży 

służbowych dyrektora. 

– Sporządzanie projektów pism 

i przygotowywanie 

korespondencji 

– Wychodzącej. 

 

 

– Organizowanie 

i wykonywanie 

prac administra- 

cyjno-biurowych 

 

– Przygotowy-

wanie raportów, 

prezentacji, 

analiz i 

zestawień oraz 

organizowanie 

i uzgadnianie 

kalendarza 

dyrektora. 

– Współpracę z 

dyrektorem oraz 

innymi działami 

przedsiębiorstwa  
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Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

– Zapewnianie obiegu 

dokumentów zgodnego 

z procedurami i dekretacją. 

– Przyjmowanie, segregowanie, 

rozdzielanie, powielanie 

i archiwizowanie korespon- 

dencji przychodzącej. 

– Przyjmowanie i 

przekierowywanie rozmów 

oraz przyjmowanie 

wiadomości telefonicznych. 

– Organizowanie pracy biura 

dyrektora w zakresie 

zaopatrzenia w artykuły 

spożywcze, materiały 

biurowe, reklamowe oraz 

sprawności urządzeń 

biurowych. 

– Organizowanie stanowiska 

pracy zgodnie z zasadami 

BHP, ochrony ppoż., ochrony 

środowiska oraz wymaga- 

niami ergonomii. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wargin, Surendra, Szerszunowicz, 2012, s. 26; Asystent dyrektora, 
2013, s. 8-9; Regionalny koordynator sprzedaży, dostęp z dnia 02.01.2015. 

 
Sieć sprzedaży dzieli się na jednostki organizacyjne, wśród których wyróżnić 

można dział sprzedaży wewnętrznej; dział sprzedaży zewnętrznej; dział klientów 

strategicznych; dział wspomagania sprzedaży; dział administracji sprzedaży 

(http://www.dyrektorzy-handlowi.menedzersprzedazy.pl/a/organizacja-dzialusprze 

dazy/ 28.html, dostęp: 26.12.2014): 

– dział sprzedaży wewnętrznej - zajmuje się klientami pozyskanymi za pośred-

nictwem innych źródeł takich jak reklama, książki telefoniczne itp.; klient nie 

został, więc pozyskany przez sprzedawcę, często określany, jako dział obsługi 

klienta, pracownicy powinni być specjalizować się w obsłudze klienta; 

– dział sprzedaży zewnętrznej - głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych 

klientów, wymaga wsparcia innych działów przedsiębiorstwa, specyficznych 

narzędzi pracy (bazy klientów, reklamy, biura, narzędzia biurowe itp.); 

– dział klientów strategicznych - jednostka tworzona w przypadku rozbudo-

wanych struktur sprzedażowych, zajmuje się obsługą najważniejszych 

klientów wyselekcjonowanych na podstawie różnorodnych kryteriów; 
– dział wspomagania sprzedaży - dział wspiera przygotowywanie umów, orga-

nizuje akcje promocyjne, wyszukuje klientów, dostarcza sprzedawcom listy 

klientów itd.; 

http://www.dyrektorzy-handlowi.menedzersprzedazy.pl/a/organizacja-dzialusprze
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– dział administracji sprzedaży – zajmuje się „technicznymi” kwestiami 

funkcjonowania sieci sprzedaży, jak obieg dokumentów, wystawianie fak-

tur, zachowanie terminowości dostaw itp. 
Opisany podział strukturalny, stanowiska pracy, realizowane zadania w zależ-

ności od podmiotu mogą różnić się nawet znacząco. Dlatego też analizy należy 

postrzegać, jako wskazanie typowego podziału i specyfiki własnych sieci sprzeda-

ży, a samo funkcjonowanie własnych sieci sprzedaży jest wymuszone sytuacyjne 

i w zależności od sytuacji, modelu biznesowego przedsiębiorstwa struktura i spo-

sób funkcjonowania mogą być zróżnicowane. 

2.3. Partnerskie sieci sprzedaży 

2.3.1. Istota działania 

Partnerska sieć sprzedaży jest alternatywnym lub łącznym rozwiązaniem (w przy-

padku sieci mieszanych) w odniesieniu do własnych sieci sprzedaży. Jest to struk-

tura złożona z podmiotów wykonujących działania sprzedażowe na rzecz przedsię-

biorstwa zlecającego, które korzystają z jego zasobów, jednakże nie wchodzą bez-

pośrednio w zakres organizacyjny podmiotu – zleceniodawcy. 

W swojej istocie partnerskie sieci sprzedaży funkcjonują w oparciu o jedną lub 

kilka idei wiodących lub jako forma organizacyjna współdziałania partnerów 

(rys. 2.4). 

Działalność sieci partnerskich związana jest z pojęciem outsourcingu, który w 

klasycznym ujęciu polega na wydzieleniu danej funkcji przez określone przedsię-

biorstwo i powierzeniu jej realizacji podmiotowi zewnętrznemu, co skutkuje likwi-

dowaniem w przedsiębiorstwie zasobów7, które wcześniej realizowały określoną 

funkcję. Takie rozwiązanie nazywane jest outsourcingiem kontraktowym. Nato-

miast w przypadku utworzenia kapitałowo powiązanej, np. spółki – córki, która 

taką funkcję by realizowała, mówi się o outsourcingu kapitałowym. 

Outsourcing w swojej istocie polega na powierzeniu realizacji funkcji przedsię-

biorstwa podmiotowi zewnętrznemu lub utworzonej w tym celu jednostce np. spół-

ce – córce. Pojęcie, zakres i przeznaczenie outsourcingu zmieniało się w czasie. 

Początkowo był to sposób na obniżanie kosztów, następnie możliwość zmniejsze-

nia ekspozycji na ryzyko zmian technologicznych, zmniejszenie zakresu działalno-

ści, a także orientacja strategiczna. Współcześnie, outsourcing (szczególnie proce-

sów sprzedaży) funkcjonuje na pograniczu kilku pojęć: alianse strategiczne, kon-

trakting, kooperacja, partnering oraz zasoby dzielone. 

                                                      
7
 Wszystko czym dysponuje przedsiębiorstwo. Zasoby dzieli się na materialne (rzeczo-

wy majątek trwały, finanse, zapasy) i niematerialne (kompetencje, postawy, systemy funk-

cjonalne, postawy, możliwości). 
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Rys. 2.4. Potencjalne idee funkcjonowania partnerskich sieci sprzedaży. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Alians to związek kilku przedsiębiorstw będących konkurentami i działających 

na tym samym rynku, zwykle o długotrwałym charakterze, którego celem jest rea-

lizacja wspólnego przedsięwzięcia. W porównaniu do typowych stosunków współ-

pracy między przedsiębiorstwami alianse strategiczne wyróżnia szerszy zakres 

mogą dotyczyć całego rynku, a potencjalnych kierunków działania, niewielkiej 

liczby partnerów (Famielec, 1988, s. 9)
8
. 

Kontrakting (umowa kontraktowa) – zamiast umowy o pracę, pomiędzy pod-

miotami współpracującymi zawierana jest umowa, w ramach, której ustalane są 

warunki współpracy (Famielec, 1988, s. 9). 

Kooperacja jest współdziałaniem wielu podmiotów ukierunkowanym na osiągnię-

cie wspólnego celu, a poszczególne podmioty wzajemnie się wspomagają w jego 

realizacji. Dotyczy to współpracy np. w świadczeniu usług, czyli zakresem obejmuje 

wszelkie rodzaje związków pomiędzy przedsiębiorstwami. Kooperacje wyróżnia 

względem outsourcingu: wspólna realizacja zadań cząstkowych, umowny charakter 

współdziałania, dowolność w określeniu formy współpracy (Kraciuk, 2005, s. 501). 

                                                      
8
 W piśmiennictwie występuje pojęcie kooperencji, która jest typem relacji między kon-

kurentami, w której występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji, jednakże 

pojęcie to nie jest obiektem dalszych badań. 

Partnerskie sieci 
sprzedaży 

Alianse 
strategiczne  

Zasoby 
dzielone 

Kooperacja 

Kontrakting  

Partenring 

Outsourcing 
procesów 
sprzedaży 
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Partnering związany jest z identyfikacją wzajemnych relacji pomiędzy klientem 

i dostawcą w rezultacie których obie strony uzyskują korzyści. Partnering ukierun-

kowany jest na kształtowanie wysokiej jakości kontaktów z odbiorcą wyrobów lub 

usług. W pewnym sensie pojęcie to jest tożsame z outsourcingiem, ale w tym uję-

ciu najważniejsze są relacje pomiędzy partnerami. 

Zasoby dzielone (z ang. shared resources) dotyczą wspólnego wykorzystywa-

nia infrastruktury przedsiębiorstwa, jak np. sieci komputerowej, udostępnianie 

programów komputerowych, danych, urządzeń pamięci masowej, drukarek (Fa-

mielec, 1988, s. 9). 

Partnerskie sieci sprzedaży funkcjonują poza strukturą organizacyjną przedsię-

biorstwa, co zostało zaprezentowane na rysunku 2.5. 

 
Rys. 2.5. Miejsce partnerskiej sieci sprzedaży w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne 

  

Pion Sprzedaży 

Dyrektor Handlowy Dyrektor Sieci 

Partnerskiej 

  

    

  

Struktura organizacyjna 
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Podmioty tworzące partnerską sieć sprzedaży są przedsiębiorstwami. Zatem 

podmiot wiodący – przedsiębiorstwo macierzyste (tworzące sieć) nawiązuje 

współpracę na podstawie umów handlowych (umów współpracy) z partnerami, 

którzy na rzecz przedsiębiorstwa macierzystego mają realizować procesy sprzeda-

ży produktów i usług. Partnerzy z kolei dalej kształtują we własnym zakresie wła-

sne struktury sprzedażowe. Koszty działalności wynikają z pracochłonności zadań. 

W związku z tym wynagrodzenie za świadczenie procesów sprzedażowych na 

rzecz przedsiębiorstwa macierzystego przez partnera opiera się na prowizji, która 

określona jest w umowie. Wynika to z alokacji zadań między poszczególne pod-

mioty. Podobne relacje zachodzą między partnerem a przedstawicielami handlo-

wymi zatrudnionymi w partnerskiej sieci sprzedaży. Całość kosztów działania jest 

„przerzucona” jest niejako na przedstawicieli handlowych. 

Dyrektor sieci partnerskiej jest zwykle zatrudniony w przedsiębiorstwie macie-

rzystym, które jest jednocześnie wiodące w sieci. Warto zaznaczyć, że pracownicy 

sieci własnej oraz partnerskiej korzystają z zasobów przedsiębiorstwa wiodącego. 

Wśród nich wyróżnić między innymi można infrastrukturę informatyczną (np. 

system klasy ERP, system zarządzania kontaktami z klientami, CRM, itp.). 

2.3.2. Struktura organizacyjna zarządzania 

W sieci partnerskiej wyróżnić można następujące stanowiska pracy: Dyrektor 

Sieci Partnerskiej, Partner, Menedżer ds. Sprzedaży oraz Przedstawiciel Handlowy. 

Przykładową strukturę partnerskiej sieci sprzedaży prezentuje rysunek 2.6. 

W strukturze sieci partnerskiej można wyróżnić następujące stanowiska pracy: 

Dyrektor Sieci Partnerskiej, Partner, Menedżer ds. Sieci Sprzedaży, Przedstawiciel 

handlowy. Jednakże podobnie jak w przypadku własnych sieci sprzedaży struktura 

partnerskiej sieci sprzedaży może być zróżnicowana, zatem przytoczony podział na 

stanowiska pracy, zadania zawodowe, uprawnienia oraz odpowiedzialność jest 

przykładowy i w różnych podmiotach może być zróżnicowany (tab. 2.2). 
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Rys. 2.6. Przykładowa struktura partnerskiej sieci sprzedaży. 

Źródło: opracowanie własne 
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Przedstawiciel 
Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 

Przedstawiciel 
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Handlowy 

Przedstawiciel 
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Handlowy 
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Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 
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Handlowy 
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Handlowy 
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Handlowy 
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Handlowy 
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Handlowy 
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Handlowy 
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Sprzedaży 
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Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 
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Handlowy 
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Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 
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Przedstawiciel 
Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 

Przedstawiciel 
Handlowy 
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Tabela 2.2. Zakres obowiązków, kwalifikacje oraz wiedzę poszczególnych pracowników 

partnerskiej sieci sprzedaży 
 

Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

Dyrektor Sieci 

Partnerskiej 

– Opracowywanie strategii 

i planów sprzedaży oraz 

nadzór nad ich realizacją 

– Opracowywanie budżetu 

i zarządzanie działem 

sprzedaży 

– Ocena, inicjowanie i 

rozwój nowych możliwości 

sprzedaży technologii 

– Odpowiedzialność za 

wynik finansowy procesów 

sprzedaży 

– Sporządzanie umów 

i dokumentacji na przetargi 

– Analiza konkurencji 

i trendów rozwoju 

w obszarze sprzedaży 

– Proponowanie działań 

marketingowych i nadzór 

nad ich realizacją 

– Nawiązywanie 

i utrzymywanie kontaktów 

z kluczowymi klientami 

– Przeprowadzanie 

skutecznych prezentacji 

i negocjacji handlowych 

– Godne reprezentowanie 

przedsiębiorstwa jako 

prelegent 

– Zarządzanie 

działem 

handlowym. 

– Operacyjne 

organizowanie 

i kontrolowanie 

pracy partnerskiej 

sieci sprzedaży. 

– Opracowanie 

krótko- i długo- 

terminowych 

strategii sprzedaży 

w regionie. 

– Budowanie 

i rozwijanie sieci 

dystrybucji 

w regionie. 

 

 

 

– Zgodność działań 

handlowych 

z obowiązującym 

prawem. 

– Szkolenia 

pracowników sieci 

partnerskiej. 

 

Partner – Opracowywanie 

i monitorowanie celów 

w zakresie sprzedaży. 

– Przygotowywanie 

i kontrolowanie realizacji 

planów sprzedaży. 

– Inicjacja tworzenie nowych 

kanałów sprzedaży. 

– Zarządzanie polityką 

sprzedaży w 

przedsiębiorstwie 

– Monitorowanie 

efektywności procesów 

sprzedaży 

– Planowanie i realizacja 

budżetu. 

 

 

– Koordynacja 

i kontrola pracy 

pracowników. 

– Organizowanie 

i wykonywanie 

prac administracyj- 

no-biurowych 

 

– Wykonanie 

planów sprzedaży 

wyznaczonych 

przez Dyrektora 

Sieci Partnerskiej. 

– Analizowanie 

działania kon- 

kurencji na rynku 

i na tej podstawie 

rekomendacja 

zmian w polityce 

sprzedaży. 

– Przygotowywanie 

raportów, 

prezentacji, analiz 

i zestawień 
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Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

– Nawiązywanie i utrzymy- 

wanie kontaktów z klien- 

tami przedsiębiorstwa. 

– Uczestnictwo we wdraża- 

niu akcji promocyjnych 

w sieci sprzedaży. 

– Opracowywanie raportów 

i analiz sprzedaży na 

zlecenie Dyrektora Sieci 

Partnerskiej. 

– Współpraca z pracow- 

nikami w celu zwiększenia 

wolumenu sprzedaży 

poprzez wymianę 

informacji na temat rynku 

i konkurencji. 

– Szkolenie i motywowanie 

pracowników.  

– Analiza raportów 

sprzedaży i rozliczanie 

podległych menedżerów 

i przedstawicieli 

handlowych z wykonanych 

zadań. 

– Przygotowywanie 

zestawień, sprawozdań, 

prezentacji, raportów 

i analiz na potrzeby 

Dyrektora Sieci 

Partnerskiej. 

– Organizowanie 

i obsługiwanie spotkań 

i konferencji. 

– Sporządzanie projektów 

pism i przygotowywanie 

korespondencji 

Wychodzącej. 

– Zapewnianie obiegu 

dokumentów zgodnego 

z procedurami i dekretacją. 

– Przyjmowanie, segrego- 

wanie, rozdzielanie, powie- 

lanie i archiwizowanie 

korespondencji 

przychodzącej. 

– Przyjmowanie i przekiero- 

wywanie rozmów oraz 

przyjmowanie wiadomości 

telefonicznych. 
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Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

 – Organizowanie pracy biura 

w zakresie zaopatrzenia 

w artykuły spożywcze, 

materiały biurowe, 

reklamowe oraz 

sprawności urządzeń 

biurowych. 

– Organizowanie stanowiska 

pracy zgodnie z zasadami 

BHP, ochrony ppoż., 

ochrony środowiska oraz 

wymaganiami ergonomii. 

  

Menedżer ds. 

Sprzedaży 

– Organizowanie stanowiska 

pracy zgodnie z obowią- 

zującymi przepisami BHP, 

ppoż. i ergonomii 

i ochrony środowiska. 

– Organizowanie pracy 

działu sprzedaży. 

– Negocjowanie warunków 

sprzedaży z klientami. 

– Analizowanie raportów 

i prognoz dotyczących 

rynku sprzedaży. 

– Kierowanie podległym 

zespołem oraz dbanie 

o jego rozwój. 

– Planowanie i realizacja 

sprzedaży. 

– Monitorowanie i 

raportowanie osiąganych 

wyników. 

– Tworzenie strategii działań 

handlowych we 

współpracy z innymi 

działami. 

– Inicjowanie i zgłaszanie 

przełożonemu projektów 

usprawniających 

funkcjonowanie działu 

sprzedaży. 

– Zarządzanie 

działem sprzedaży. 

– Kontrolowanie 

przepływu 

środków finanso- 

wych. 

 

– Realizowanie 

procesu sprzedaży 

we współpracy 

z otoczeniem 

wewnętrznym 

i zewnętrznym 

przedsiębiorstwa. 

– Sporządzanie 

analiz i prognoz 

oraz podejmowa- 

nie decyzji na ich 

podstawie. 

– Sytuacyjne 

rekomendowanie 

oferty w aspekcie 

skuteczności pro- 

cesów sprzedaży  

 

Przedstawiciel 

handlowy 

– Monitorowanie rynku pod 

względem popytu i podaży. 

– Organizowanie akcji 

promocyjnych i reklamo-

wych produktów firmy. 

– Organizowanie sieci 

sprzedaży. 

– Utrzymywanie kontaktów 

handlowych z odbiorcami. 

– Organizowanie 

sieci sprzedaży. 

 

– Monitorowanie 

rynku w zakresie 

popytu na dany 

produkt i jego 

podaży. 

– Nawiązywanie 

i utrzymywanie 

kontaktów handlo- 

wych z odbiorcami 
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Stanowisko Zadania zawodowe Uprawnienia Odpowiada za 

– Posprzedażowe 

obsługiwanie klientów. 

– Organizowanie dostaw 

towarów do klientów. 

– Organizowanie pracy 

własnej. 

– Podejmowanie współpracy 

z firmą macierzystą 

w zakresie marketingu. 

– Utrwalanie współpracy 

z pośrednikami i potencjal- 

nymi konsumentami. 

– Szkolenie personelu firm 

współpracujących w zakre- 

sie wiedzy o produkcie, 

sposobie i kulturze sprze- 

daży. 

– Analizowanie efektyw- 

ności swojej pracy. 

 

(klientami 

przedsiębiorstwa). 

– Promowanie 

produktu. 

– Analizowanie 

efektywności pro- 

wadzonej działal- 

ności handlowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wargin, Surendra, Szerszunowicz, 2012, s. 26; Asystent dyrektora, 

2013, s. 8-9; Regionalny koordynator sprzedaży, dostęp z dnia 02.01.2015. 

 
Mimo wspólnego założenia działania i powoływania struktur sprzedażowych – 

zarówno w postaci sieci własnych jak i partnerskich – jakim jest sprzedaż produk-

tów, zauważalne są różnice nie tylko w sferze organizacji pracy i zadań poszcze-

gólnych pracowników, ale i w przypadku kosztów, zarobków, posiadanego mająt-

ku, kontroli, nadzoru. Zagadnienia te prezentuje kolejny podrozdział. 

2.4. Atrybuty sieci własnych i partnerskich 
(cechy wspólne i różnice) 

Własne i partnerskie sieci sprzedaży, pomimo pewnej zbieżności w samym celu 

ich funkcjonowania, który można syntetycznie określić, jako możliwie wysoką 

skuteczność realizacji procesów sprzedaży, w samym działaniu i wkomponowaniu 

w struktury przedsiębiorstwa różnią się znacząco. W związku z tym zasadne wyda-

je się być ich porównanie. 

Cechy wspólne oraz różnice pomiędzy własnymi sieciami sprzedaży i partner-

skimi sieciami sprzedaży zestawione zostaną w następujących kategoriach: pra-

cownicy, plany sprzedaży, organizacja, koszty, wynagrodzenia, uprawnienia i od-

powiedzialność, majątek oraz kontrola i nadzór. Porównanie prezentuje tabela 2.3. 
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Tabela 2.3. Cechy własnych sieci sprzedaży oraz partnerskich sieci sprzedaży 

– porównanie 
 

Wyszczególnienie Własne sieci sprzedaży Partnerskie sieci sprzedaży 

Pracownicy Zatrudnieni w oparciu o umowę 

o prace  

Współpraca pomiędzy przedsiębior- 

stwem macierzystym a partnerem 

opiera się na umowie współpracy. 

Partner zatrudnia pracowników także 

w oparciu o umowę współpracy 

(kontrakting) 

Plany sprzedaży Wyznaczane są pracownikom 

miesięczne, kwartalne, 

półroczne i roczne cele 

sprzedażowe 

W przypadku partnera wyznaczany 

jest ogólny cel sprzedażowy 

(dotyczące całego podmiotu) jak i cele 

indywidualne dotyczące poszczegól- 

nych pracowników – przedstawicieli 

handlowych i menedżerów ds. 

sprzedaży 

Organizacja Sieć sprzedaży jest włączona 

w strukturę przedsiębiorstwa 

jako element Pionu lub Działu 

Sprzedaży i jest zarządzana 

przez Dyrektora Sprzedaży 

zgodnie z wyznaczonymi przez 

Zarząd celami 

Sieci partnerskie działają poza struk- 

turą przedsiębiorstwa, ponadto pod- 

miot wdraża własne rozwiązania 

organizacyjne. Względem przedsię- 

biorstwa macierzystego pozostaje 

jednak podporządkowanie kontrak- 

towe, a nadzór nad siecią partnerską 

pełni zazwyczaj zatrudniony w przed- 

siębiorstwie macierzystym Dyrektor 

Sieci Partnerskiej.  

Koszty Wszystkie koszty działalności 

własnej sieci sprzedaży ponosi 

przedsiębiorstwo macierzyste, 

wyróżnić można między innymi 

koszty wynagrodzeń (wraz z na- 

rzutami, premiami, bonusami 

itp.), szkoleń, narzędzia pracy 

(np. samochody służbowe, 

koszty paliwa, telefony komór- 

kowe, laptopy, tablety, oprogra- 

mowanie komputerowe, baza 

danych klientów, itp.) oraz dzia- 

łalność promocyjna (materiały 

reklamowe, kampanie promo- 

cyjne, bonusy dla klientów). 

Wszystkie koszty działalności 

partnerskiej sieci sprzedaży ponoszą 

partner oraz jego pracownicy wyróżnić 

można między innymi szkolenia, 

narzędzia pracy (np. telefony komór- 

kowe, laptopy, tablety, oprogramo- 

wanie komputerowe, baza danych 

klientów, itp.) oraz działalność 

promocyjna (materiały reklamowe, 

kampanie promocyjne, bonusy dla 

klientów). 

Zarobki (dochody - 

w przypadku sieci 

partnerskich) 

Ponoszone przez przedsiębior- 

stwo macierzyste na podstawie 

umówi o pracę i regulaminów 

dotyczących premii i innych 

bonusów. 

Partner, jako instytucja otrzymuje 

wynagrodzenie za świadczone usług, 

a w dalszej kolejności wypłaca je 

pracownikom na podstawie wielkości 

sprzedaży oraz stawek prowizyjnych 
 

Uprawnienia, 

odpowiedzialność 

Pracownicy własnej sieci sprze- 

daży posiadają pełnomocnictwa 

i pełne uprawnienia do sprze-

daży usług i produktów 

Niezależny podmiot posiada pełne 

uprawnienia i odpowiedzialność 

z tytułu realizacji funkcji 
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Wyszczególnienie Własne sieci sprzedaży Partnerskie sieci sprzedaży 

Majątek Środki trwałe jak nierucho- 

mości, np. grunty, budynki, 

budowle, lokale stanowiące 

odrębną nieruchomość, ich 

części lub udziały; maszyny 

i urządzenia oraz środki 

transportu należą do przedsię- 

biorstwa macierzystego 

Środki trwałe jak nieruchomości, np. 

grunty, budynki, budowle, lokale 

stanowiące odrębną nieruchomość, ich 

części lub udziały; maszyny i 

urządzenia oraz środki transportu 

należą do partnera lub przedstawicieli 

handlowych, jest to własność 

prywatna. Częściowe wykorzystanie 

infrastruktury przedsiębiorstwa 

wiodącego 

Kontrola i nadzór Zarząd i kierownictwo przed- 

siębiorstwa macierzystego mają 

swobodę kontrolę działalności 

własnej sieci sprzedaży, pełen 

dostęp do rynku, możliwość 

bieżącego wdrażania zmian 

i modyfikowania specyfiki 

działania  

Z perspektywy przedsiębiorstwa 

macierzystego zachodzi ograniczenie 

możliwości kontroli funkcjonowania 

partnerskiej sieci modyfikacje są 

utrudnione i potrzeba więcej czasu 

żeby zaczęły funkcjonować, pełnię 

kontroli  i nadzoru posiada partner, 

wdrażanie zmian w bieżącej 

działalności i inne 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Podstawową różnicą pomiędzy rozważanymi tu dwoma rodzajami sieci sprze-

daży jest umowa z przedstawicielem handlowym, na podstawie, której pracownicy 

są zatrudnieni. W przypadku własnych sieci sprzedaży jest to umowa o pracę (co 

do zasady), z kolei w sieciach partnerskich występują umowy współpracy (co jest 

nawiązaniem do kontraktingu). Różnice przejawiają się także w organizacji, gdyż 

własne sieci sprzedaży są włączone w struktury przedsiębiorstwa wiodącego. Sieć 

partnerska nie posiada takiego połączenia, jedynym łącznikiem jest osoba dyrekto-

ra sieci partnerskiej, który jest zatrudniony w przedsiębiorstwie zlecającym. Sieci 

własne cechują się znacznie wyższymi kosztami działalności. W sieciach partner-

skich wynagrodzenie opiera się na prowizji, jeżeli osoby tam zatrudnione nie będą 

finalizować transakcji sprzedażowych, nie będzie podstawy do zapłaty za wykona-

ną pracę. W przypadku własnej sieci sprzedaży kierownictwo przedsiębiorstwa lub 

zarząd może w pełnym zakresie dokonywać kontroli i ingerować w działalność.  

Odnosząc się do pewnych podobieństw w działalności sieci własnych i partner-

skich, należy wskazać na uprawienia – pracownicy w obu przypadkach posiada 

pełnomocnictwo do zawierania umów, sprzedaży produktów i usług. Kolejnym 

elementem jest majątek (zasoby przedsiębiorstwa), który w określonym zakresie 

jest wspólnie użytkowany. 

Funkcjonowanie sieci sprzedaży zależy od wielu elementów, do których zali-

czyć należy w szczególności osoby w nich zatrudnione, dostarczenie odpowiedniej 

oferty dla odbiorców, dostarczenie wsparcia dla pracowników w postaci narzędzi 

informatycznych, alokacji zasobów materialnych w postaci np. biur i ich wyposa-

żenia. Ponadto rozmieszenie struktur w obszarze objętym działaniami sprzedażo-
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wymi powinno opierać się na bieżących potrzebach i trendach występujących na 

rynku. Opis sposobu oceny funkcjonowania partnerskich sieci sprzedaży przedsta-

wionow kolejnym podrozdziale. 

2.5. Ocena funkcjonowania partnerskich sieci sprzedaży 

Określenie mierników efektywności sprzedaży jest zagadnieniem trudnym, 

a w niektórych przypadkach sprowadza się w zasadzie do oceny „zero-jedynkowej”, 

polegającej na weryfikacji, czy dany pracownik realizuje cele sprzedażowe czy nie. 

Jeżeli się z nich nie wywiązuje, zostaje zwolniony. Żadne inne czynniki nie są bra-

ne pod uwagę. Warto zaznaczyć, że mnożenie mierników oceny i efektywności, 

żeby jak najdokładniej opisać rzeczywistość oraz wyznaczać oczekiwane kierunki 

zmian, nie będzie prowadziło do zamierzonego celu. Istnieje też ryzyko, że system 

ocen okaże się zbyt skomplikowany i niezrozumiały, a w konsekwencji doprowa-

dzi do nieefektywności i obniżenia motywacji zespołu przedstawicieli (Osorio- 

-Niewiadomska, 2015). 

Funkcjonowanie partnerskich sieci sprzedaży jest nierozerwalnie związane z re-

alizacją poszczególnych obowiązków i zadań przez pracowników. Działalność 

całej sieci jest wypadkową zachowań pracowników i ich interakcji z innymi intere-

sariuszami. W związku z tym można założyć, że zgodnie z oczekiwaniami staranne 

wykonywanie obowiązków przez pracowników, przełoży się na pożądane (przez 

jej kreatorów) funkcjonowanie sieci sprzedaży. 

Podejście do formułowania celów i ich realizacji przez pracowników sieci 

sprzedaży różni się w zależności od perspektywy osoby, która ma z nimi do czy-

nienia (Brzeziński, Kliber i Wyrwicka, 2015). W związku z tym inna będzie per-

spektywa członków zarządu, czy to dyrektora sprzedaży, czy marketingu, którzy 

operują na zagregowanych danych, a inna samego przedstawiciela handlowego, 

który działając, będzie się zastanawiał czy otrzyma premię. Inaczej będzie także 

postrzegana kwestia budowy mierników funkcjonalności przez menedżera, który 

w ten sposób będzie chciał odzwierciedlić własne potrzeby informacyjne i zarząd-

cze, a inaczej analityka, który skonfrontuje je z możliwymi do wyliczenia liczbami 

i metodami zapisu. 

Perspektywy postrzegania funkcjonowania sieci przez różnych interesariuszy 

prezentuje rysunek 2.7. 
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Rys. 2.7. Perspektywy postrzegania funkcjonowania sieci sprzedaży przez różnych intere-

sariuszy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Osorio-Niewiadomska, 2015 

 
Perspektywa wyższej kadry menedżerskiej, pomimo indywidualnych celów po-

stawionych każdemu pracownikowi, koncentruje się na przełożeniu rezultatu dzia-

łalności całej sieci sprzedaży na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Aktualna rea-

lizacja celów przez siły sprzedażowe daje, bowiem informację, czy dzisiejsze dzia-

Funkcjonowanie 

sieci 

sprzedaży 

Analitycy – specjaliści 

 

– jak szybko i dokładnie przed-

stawić realizację celów, 

jeżeli często zmienia się ich 

definicja? 

– jak przedstawić efektywność 

pracownika, skoro w każdym 

okresie jest rozliczany 

z innych zadań, które trudno 

porównać 

 

Kierownicy średniego szczebla 

 

– czy pracownicy właściciele 

realizują cele? 

– co dokładnie oznaczają cele? 

– czy pracownicy nie poświęca-

ją zbyt wiele czasu na działa-

nia niesprzedażowe 

Klienci 

– czego oczekują klienci 

(usługi produkty)? 

– jaka forma kontaktu jest 

najwygodniejsza? 

– jakie koszty są w stanie 

ponieść? 

Wyższa kadra menedżerska 

 

– czy cele przedstawiciele 

odzwierciedlają cle strate-

giczne? 

– czy wyniki przedstawicieli 

zbliżają przedsiębiorstwo do 

realizacji założonych planów? 

– dlaczego założony poziomy 

sprzedaży nie są osiągane? 

 

Przedstawiciele handlowi 

 

– czego przedsiębiorstwo ocze-

kuje ode mnie? 

– które cel jest najważniejszy? 

– czy dobrze realizuje cel? 

– czy otrzymam premię? 
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łania przekładają się na założone w planach i budżetach wielkości. Możliwe jest 

dzięki temu podejmowanie ewentualnych działań naprawczych. Z tego też powodu 

grupa ta potrzebuje zagregowanych wskaźników wspomagających podejmowanie 

decyzji - szybkie do odczytania (wykorzystanie form wizualizacji), porównywalne 

w czasie (np. trend), pokazujące właściwy kierunek zmian (Brzeziński, Kliber 

i Wyrwicka, 2012). 

Perspektywa kierowników średniego szczebla. Dla tej grupy pracowników 

istotne jest przede wszystkim przełożenie celów sprzedażowych organizacji na 

indywidualne plany przedstawicieli handlowych, aby były z jednej strony w pew-

nym sensie ambitne, a z drugiej możliwe do osiągnięcia. Zaleca się regularne do-

konywanie oceny postępu w realizacji celów podwładnych i komunikowania im 

tego. Kierownictwo średniego szczebla wspiera także pracowników w identyfiko-

waniu potrzeb szkoleniowych i obszarów do poprawy. 

Codzienna praca przedstawiciela handlowego to bezpośrednia i często agresyw-

na konkurencja, a nierzadko również niechęć ze strony klientów. Finalizowanie 

transakcji wymaga, zatem dużej samodyscypliny, uporu i entuzjazmu do pracy. 

W zamian przedstawiciele potrzebują wsparcia i motywowania do efektywnego 

funkcjonowania. Jednakże w dynamicznym środowisku biznesowym również 

i wewnętrzne warunki stają się coraz bardziej skomplikowane. Przedstawiciele 

handlowi mają coraz więcej pracy administracyjnej (planowanie spotkań, raporto-

wanie wizyt), a jednocześnie stawiane są przed nimi coraz to nowe cele. 

Z perspektywy analityków (specjalistów) zmiany zachodzące w obszarze 

wskaźników to konieczność pracochłonnego dostosowania do wypracowanych 

rozwiązań. Wiąże się to często z migracją danych z jednego systemu do drugiego 

czy łączeniem danych pochodzących z różnych systemów. Rosnące potrzeby od-

biorców danych (coraz bardziej zindywidualizowane raporty) mogą prowadzić z 

czasem do generowania coraz większej liczby raportów dla coraz mniejszej liczby 

ich odbiorców. 

Istotną grupą interesariuszy są klienci, którzy są ukierunkowani przede wszyst-

kim na atrakcyjność i formę przekazu oferty (czy jest zrozumiała, dopasowana do 

potrzeb i oczekiwań), sposoby dotarcia do z ofertą, przejawy kultury organizacyj-

nej związanej z technikami sprzedaży, elementami ubioru oraz całego procesu 

sprzedaży. 

Zatem dokonując próby połączenia powyższych perspektyw postrzegania funk-

cjonowania sieci sprzedaży, autor opracował algorytm oceny aktywności pracow-

ników w partnerskiej sieci sprzedaży (rys. 2.8). 

Szczegółowy opis algorytmu przedstawiono w tabeli 2.4. 
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Rys. 2.8. Algorytm przeprowadzania oceny pracowników partnerskiej sieci sprzedaży. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2.4. Opis algorytmu oceny pracowników partnerskich sieci sprzedaży 

przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 
 

Etap Opis 

1. Ustalenie celów 

przeprowadzania 

oceny 

Cele stosowania oceny pracowników sieci sprzedaży mogą być 

rozpatrywane z punktu widzenia pracowników i pracodawcy. Ogólnie 

można wskazać dwie zasadnicze korzyści wynikające z wprowadze- 

nia systemu ocen pracowniczych: 

– zgromadzenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji 

personalnych (co jest ważne z punktu widzenia organizacji), 

– dostarczenie pracownikom informacji zwrotnych o tym, jak 

oceniania jest ich praca i możliwości rozwoju zawodowego (co jest 

istotne z punktu widzenia pracownika) 

2. Ustalenie osób 

podlegających 

ocenianiu 

Ocenie podlegają wszyscy pracownicy zarazem sieci własnych jak 

i partnerskich sprzedaży (względem innych kryteriów), którzy są 

bezpośrednio związani z działalnością sprzedażową 

3. Ustalenie osób 

przeprowadzających 

ocenę 

Ocenę przeprowadza osoba odpowiedzialna za struktury sprzedaży 

w określonym regionie (np. Regionalny Koordynator Sprzedaży lub 

Menedżer Sprzedaży) we współpracy z działem personalnym lub 

Partner we współpracy z przedsiębiorstwem wiodącym 

4. Określenie kryteriów 

oceny 

W przypadku własnych sieci sprzedaży w pierwszej kolejności 

należy kierować się celami sprzedażowymi ustalonymi przez zarząd 

przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności powinno się wziąć pod uwagę 

średnią sprzedaż dla całej branży. Koszty na jednego pracownika. 

Jednakże kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w szczególności 

uwzględnić wyniki od 2012 roku, gdyż nastąpił od tego czasu spadek 

ogólnej rentowności sprzedaży. 

Oprócz samych wyników sprzedaży oraz kosztów ocena powinna 

dotyczyć: 

– jak klienci oceniają danego pracownika (opinia na temat jego 

wiedzy fachowej, ocena uprzejmości, gotowości niesienia pomocy 

klientowi, tego czy klienci mają jakieś uwagi w odniesieniu do 

porad lub obsługi przedstawiciela, 

– czy pracownik składa raporty w przewidzianych terminach, są 

kompletne i rzetelne,  

– na jakim obszarze pracuje określony przedstawiciel 

przedsiębiorstwa (w obszarach miejskich, niekiedy trudniej jest 

finalizować transakcje) 



Rozdział 2 56 

Etap Opis 

W przypadku partnerskich sieci sprzedaży w pierwszej kolejności 

należy kierować się celami sprzedażowymi ustalonymi przez zarząd 

przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności powinno się wziąć pod uwagę 

średnią sprzedaż dla całej branży. Koszy na jednego pracownika. 

Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w szczególności uwzględnić 

wyniki od 2012 roku, gdyż nastąpił od tego czasu spadek ogólnej 

rentowności sprzedaży: 

– jak klienci oceniają danego pracownika (opinia na temat jego 

wiedzy fachowej, ocena uprzejmości, gotowości niesienia pomocy 

klientowi, tego czy klienci mają jakieś uwagi w odniesieniu do 

porad lub obsługi przedstawiciela, 

– czy pracownik składa raporty w przewidzianych terminach, są 

kompletne i rzetelne, 

– na jakim obszarze pracuje określony przedstawiciel 

przedsiębiorstwa (w obszarach miejskich, niekiedy trudniej jest 

finalizować transakcje) 

5. Zapoznanie 

pracowników z 

kryteriami oceny 

Należy poinformować o kryteriach wszystkich pracowników 

zatrudnionych we własnej jak i partnerskiej sieci sprzedaży 

6. Ocena wszystkich 

pracowników 

względem przyjętych 

kryteriów 

Przeprowadzenie okresowej oceny, którą powinno się wykonywać, 

co kwartał, półrocze oraz rok. Jednakże oceny półroczne powinny 

w szczególności dotyczyć spełniania kryteriów przez pracowników 

7. Pochwała dla 

pracownika 

Udzielenie pisemnej pochwały pracownikom spełniającym kryteria 

oraz wyróżnienie pracowników 10 najlepszych pracowników sieci 

własnych i partnerskich w danym rejonie 

8. Ustalenie możliwości 

rozwoju pracownika 

W przypadku własnej sieci sprzedaży ustalenie przez menedżerów 

oraz osoby zarządzające siecią wraz z działem personalnym 

możliwości rozwoju pracowników np. poprzez szkolenia. W 

przypadku partnerskiej sieci sprzedaży partner we własnym 

zakresie decyduje o takich działaniach.  

9. Dodatkowe szkolenie Stanowi dodatkowe wsparcie dla pracownika, możliwość 

uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji po uzyskaniu negatywnej 

oceny. We własnej sieci sprzedaży koszty ponosi przedsiębiorstwo, 

natomiast w partnerskiej sieci sprzedaży pracownik lub partner we 

współpracy z przedsiębiorstwem wiodącym 

10. Ostrzeżenie Stanowi pisemne upomnienie pracownika o uzyskaniu negatywnej 

oceny i pouczenie zawierające sugestię zmian. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Korzyści, jakie mogą odnosić pracownicy sieci sprzedaży w rezultacie wła-

ściwie przeprowadzanej oceny mogą być następujące: 
– identyfikacja swoich dokonań na tle pozostałych pracowników, 

– zdobycie wiedzy na temat tego, co jeszcze powinien poprawić w swojej pracy, 

– dzięki porównaniu z innymi, pracownik zdobywa właściwą miarę wydatków 

służbowych, 
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– wielu zatrudnionych może niewłaściwie organizować swoją pracę, zasoby służ-

bowe lub własne, w procesie oceny takie nieprawidłowości mogą być uwydat-

nione, 

– ocena oraz następująca po niej rozmowa mogą doprowadzić do pożądanych 

zmian w zachowaniu pracownika – lepiej pojmuje on wówczas związki przy-

czynowe między na przykład pilnością a sukcesem, planowaniem a efektem, 

dalszym kształceniem a wzrostem osiągnięć, 

– istnieje możliwość, że przeprowadzona ocena przyczyni się do poprawy uzy-

skiwanych przez pracowników wyników sprzedaży. 

Jak wskazuje D. Mlkitenko (2015), psychologiczne i organizacyjne warunki po-

prawnie przeprowadzonej oceny dotyczą: 

– przejrzyście zorganizowanej struktury,  

– jasno zdefiniowanej odpowiedzialności, szczegółowego opisu obowiązków na 

danym stanowisku,  

– dostatecznego kontaktu osobistego z wszystkimi pracownikami, 

– oceny osiągnięć i postępowania pracownika dokonanej w usystematyzowanej 

formie, 

– podziału zadań między poszczególnych pracowników przeprowadzonej w niena-

gannej formie i przy dokładnym zdefiniowaniu zadania, oczekiwań i terminu 

realizacji, 

– ustalenia koniecznej kontroli w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klien-

tów i podanie tego do wiadomości, 

– wspólnego wypracowywania środków zaradczych w rozmowie z pracownikiem, 

późniejszej weryfikacji, czy kontrolowany pracownik rzeczywiście poczynił po-

stępy. 

Powyższe rozważania pokazują różne aspekty oceny sieci sprzedaży, które ob-

ligują bądź to do określenia priorytetów oceny, bądź do opracowania systemu oce-

ny zintegrowanej – przykładowo w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 3 

METODYKA BADAŃ  
 

 

3.1.  Cele i problemy badawcze 

 
Głównym celem badania jest analiza specyfiki partnerskich sieci sprzedaży oraz 

zidentyfikowanie zakresu ich oddziaływania na kształtowanie rozwoju przedsię-

biorstw branży telekomunikacyjnej w Polsce. 

Realizacja celu głównego sprowadza się do określenia zakresu oddziaływania 

sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstw, które taką sieć inicjują. W tym przy-

padku obiektem badań są zarówno przedsiębiorstwo (inicjator) jak i relacje siecio-

we z ogniwami (partnerami). 

Główny problem badawczy opisywany w tej pracy zawiera się w pytaniu: 

 Jak działanie sieci partnerskich oddziałuje na rozwój przedsiębiorstwa oraz 

w jaki sposób się to przejawia? 

Główny problem badawczy zdekomponowano na problemy szczegółowe prze-

stawione również w formie pytań: 

1. Na podstawie jakich idei (koncepcji) można analizować funkcjonowanie part-

nerskich sieci sprzedaży? 

2. Jakie są motywy powoływania sieci partnerskich przez przedsiębiorstwa tele-

komunikacyjne w Polsce? 

3. Jak oceniać funkcjonowanie sieci partnerskich w aspekcie nakładów finanso-

wych, czasu utworzenia oraz efektywności sprzedaży? 

4. Czy sieci partnerskie cechują się lepszą efektywnością niż sieci sprzedaży wła-

sne (analiza porównawcza)? 

5. Czy sieci partnerskie powodują wzrost sprzedaży, wpływają na zwiększenie 

zasobów finansowych oraz niwelują ograniczenia organizacyjne? 

6. Jaki jest zakres użyteczności programu "Pajek" do oceny rozwoju przedsiębior-

stwa tworzącego sieci własne i inicjujące lub włączające się w sieci partnerskie? 

7. Jakie są prawidłowości rozwoju sieci partnerskich w branży telekomunikacyjnej 

w Polsce? 

Podejmując badania określono następujące założenia wstępne: 

– przedsiębiorstwa, które zostaną objęte badaniem funkcjonują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
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– obiektem badań będą przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej w Polsce, 

funkcjonujące w szczególności w segmencie telefonii komórkowej, 

– przedsiębiorstwa objęte badaniem stosują sieci partnerskie, 

– sieci partnerskie, działające na zlecenie przedsiębiorstw w branży telekomuni-

kacyjnej w Polsce, realizują sprzedaż zarówno na rynku biznesowym, czyli 

osobom będącymi przedsiębiorcami, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 r. poz. 398), jak i na rynku 

klienta indywidualnego (sprzedaż osobom fizycznym), 

– badaniu będą poddane przedsiębiorstwa oferujące usługi typu „post-paid”, czyli 

usługi abonamentowe. 

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do badania na podstawie założeń wstępnych, 

wykorzystują sieci partnerskie, w związku z tym problem badawczy koncentruje 

się na relacji przynależności i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w sieci oraz od-

działywaniu sieci na rozwój przedsiębiorstwa. Warunkiem minimalnym przynależ-

ności do sieci jest umowa współpracy. 

Na potrzeby opisanych tu badań postawiono następujące hipotezy: 

 hipoteza 1: wizualizacje sieciowe wspierają badania funkcjonalności przedsię-

biorstw (sieciowych); 

 hipoteza 2: sieci partnerskie mają dodatni, stymulujący wpływ na kształtowanie 

rozwoju przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w Polsce. 

Dla zweryfikowania powyższych hipotez opracowano metodykę badawczą. 

W pracach nad rozwiązaniem problemów badawczych przewidziano: analizę 

i krytykę piśmiennictwa, dobór próby przedsiębiorstw do badań, studium przypad-

ku wsparte analizą dokumentacji (materiałów źródłowych), opracowanie prognozy 

kształtowania się sieci partnerskich w branży telekomunikacyjnej w Polsce w opar-

ciu o wyselekcjonowane czynniki i wykorzystanie programu do analizy oraz wizu-

alizacji dużych sieci „Pajek”. 

3.2. Dobór próby badawczej 

W planowanym procesie badawczym przeprowadzone zostanie wnioskowanie o 

całej zbiorowości statystycznej na podstawie informacji zebranych w trakcie bada-

nia próby statystycznej (reprezentatywnej). Wnioskowanie to dotyczyć będzie: 

wartości parametrów badanej zmiennej w populacji generalnej oraz występowania 

niezależności bądź zależności określonych zmiennych. Jako metodę wnioskowania 

zastosowano: teorię szacowania (teorię estymacji), która umożliwia wyznaczenie 

określonych parametrów populacji generalnej na podstawie próby (Wywiał, 2010, 

s. 132). 

Metoda reprezentacyjna znajduje szerokie zastosowanie w badaniach ekono-

micznych i społecznych, ponadto także w rożnych badaniach naukowych. Funda-

mentalny wkład w rozwój teorii metody reprezentacyjnej wniósł polski statystyk, 
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J. Neyman, który przedstawił najpierw swoje propozycje w 1933 roku. Dokonał on 

modyfikacji teoretycznych podstaw wnioskowania na podstawie badań częścio-

wych, wprowadzając pojęcie błędów losowych opierających się na randomizacji 

rozkładu, optymalną lokalizację próby w losowaniu warstwowym oraz przedziały 

ufności (Neyman, 1938, s. 101-116). 

Metoda reprezentacyjna (lub reprezentatywna) jest częściowym badaniem staty-

stycznym opierającym się na próbie pobranej ze zbiorowości generalnej w sposób 

losowy. Jak wskazuje J.L. Wywiał, z teoretycznego i praktycznego punktu widze-

nia, metoda ta jest najbardziej prawidłową formą badania częściowego (Wywiał 

2010, s. 132). 

W przeprowadzonych i opisanych dalej autorskich badaniach zastosowano 

technikę doboru losowego. Przeprowadzono losowanie jednostek, które określa się 

próbą i na podstawie otrzymanych wyników dokonano wnioskowania o całości. 

Zapewniono jednakowe szanse dostania się (trafienia) do próby wszystkim jed-

nostkom zbiorowości generalnej. Powodem takiego działania było to, że w przy-

padku, gdy prawdopodobieństwo wylosowania każdej jednostki jest jednakowe, 

wówczas wylosowana próba jest dobrą reprezentacją całej zbiorowości, czyli ce-

chuje się tymi samymi właściwościami i prawidłowościami ogólnymi, co zbioro-

wość generalna. Dokładność badania metodą reprezentacyjną zależy przede 

wszystkim takich czynników jak (Wywiał, 2010, s. 132): 

– struktura zbiorowości, 

– zastosowany schemat losowania, 

– dostateczna liczebność próby. 

Liczebność próby zostanie ustalona na poziomie ufności a = 0,95 (oznacza to, 

że otrzymane wyniki można przyjąć z prawdopodobieństwem 95%), wielkość 

frakcji wynosi 0,5 (jest to wartość, która określa u jakiego procentu populacji wy-

stępuje dana cecha, w przypadku gdy nie można tego oznaczyć przyjmuje się war-

tość 0,5), błąd maksymalny ustalono na poziomie 0,04 co oznacza, że wzięto pod 

uwagę 4% odchylenie od wyników. Minimalna liczebność próby wyznaczana jest 

z następującej formuły (1) (Kot, Jakubowski i Sokołowski, 2007, s. 229-232): 
 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑁𝑝(𝛼

2∙𝑓(1−𝑓))

𝑁𝑝∙𝑒
2+𝛼2∙𝑓(1−𝑓)

               (1) 

gdzie:  

𝑁𝑚𝑖𝑛 –  minimalna liczność próby, 

𝛼      –  poziom ufności dla wyników, wartość wyniku w rozkładzie normalnym dla 

założonego poziomu istotności (w tym przypadku a = 1,96), 

𝑓    –  wielkość frakcji, 

𝑒    –  założony błąd maksymalny, wyrażony w liczbie ułamkowej. 

Na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, można stwierdzić, 

że na rynku telekomunikacyjnym w Polsce funkcjonowało w 2015 roku 23 pod-

miotów gospodarczych (były to najbardziej aktualne dane w momencie realizacji 

badania). Odnosząc się jednak do założeń wstępnych rozprawy liczba przedsię-
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biorstw, spełniających te kryteria
9
 wynosi 4 (co jest jednocześnie populacją gene-

ralną badania). Określenie próby badawczej (2): 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
4(1,962 ∙ 0,5(1 − 0,5))

4 ∙ 0,032 + 1,962 ∙ 0,5(1 − 05)
=

4 ∙ 0,9604

0,0036 + 0,9604
=
3,8416

0,964
= 3,5105 

 
Próbę badawczą stanowić będą wszystkie 4 przedsiębiorstwa, które zostały wy-

selekcjonowane do badania. 

3.3. Metody wykorzystane w badaniach własnych 

Słowo „metoda” (etymologicznie pochodzi z języka greckiego) posiada wiele 

znaczeń. Jedno z nich objaśnia, że metoda jest pewnego rodzaju drogą, prowadzącą 

do celu. W literaturze przedmiotu pojęciu „metoda naukowa” nadawany jest różno-

rodny sens. Czasami różnice są na tyle poważne, że dla jednych badaczy coś jest 

techniką badawczą a dla innych metodą badawczą oraz odwrotnie (Maszke, 2008, 

s. 17). 

Metoda badawcza to taki sposób postępowania, na który złożyć się muszą okre-

ślone czynności o charakterze myślowym i praktycznym, przy czym zachowana 

musi zostać przyjęta uprzednio ścisła kolejność. Metoda powinna być dostosowana 

zarówno do osób badanych, jak i do tych czynników, które chce się poddać badaniu. 

Poznanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej wymaga metod naukowych, które 

oparte są na sprawdzonych, częstokroć poprzez wielokrotne badania, technikach
10

. 

Muszą być one w odpowiedni sposób przygotowane, a system naukowy, na któ-

rych się opierają musi być spójny w ramach jednej dziedziny, posługując się termi-

nologią, która pozwala na zupełne dookreślenie pojęć (Grabowski, 1996, s. 42). 

Zdaniem T. Pilcha, metodę badań stanowi zestaw czynności oraz zabiegów 

ukierunkowanych, na poznanie przedmiotu badań. Reasumując, można stwierdzić, 

że metoda badawcza jest to powtarzalny proces zbierania danych, który powinien 

cechować się obiektywizmem, celowością oraz zasadnością (Pilch i Bauman 2001, 

                                                      
9
 Przedsiębiorstwa, które objęto badaniem funkcjonują na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; obiektem badań będą przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej w Polsce, 

funkcjonujące w szczególności w segmencie telefonii komórkowej; przedsiębiorstwa objęte 

badaniem stosują sieci partnerskie; sieci partnerskie, działające na zlecenie przedsiębiorstw 

w branży telekomunikacyjnej w Polsce, realizują sprzedaż zarówno na rynku biznesowym, 

czyli osobom będącymi przedsiębiorcami, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 r. poz. 398), jak i na rynku klienta indywidual-

nego (sprzedaż pozostałym osobom fizycznym); badaniu będą poddane przedsiębiorstwa 

oferujące usługi typu „post-paid”, czyli usługi abonamentowe. 
10

 Technika to wzorzec postępowania, na który składają się: instrument badawczy (mo-

del lub przyrząd) i sposób wykorzystania tego instrumentu (Martyniak 1999). 
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s. 18). Przeważnie w metodologii definiuje się metodę jako zespół teoretycznie 

uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość 

postępowania badacza, zmierzających do rozważenia określonego problemu nau-

kowego: określony powtarzalny sposób rozwiązania problemu (Dutkiewicz, 2001, 

s. 69). 

Metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbiera-

nia, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, służące do uzy-

skiwania maksymalnie (lub optymalnie) uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w 

nich pytania (Nowak, 1970, s. 22). 

Metoda jest pojęciem najszerszym i nadrzędnym w stosunku do techniki  

i narzędzia badawczego. Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym wobec meto-

dy i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. To ostatnie zaś ma zakres 

najwęższy i jest pojęciem podrzędnym zarówno wobec pojęcia metody jak i poję-

cia techniki badawczej (Pilch, 1995, s. 43). 

Wykorzystanymi metodami badawczymi w niniejszej monografii były: studium 

przypadku, metoda dokumentacyjna, badanie korelacji, wizualizacje sieciowe (ana-

liza sieciowa). Przebieg (logikę) przeprowadzonych badań prezentuje rysunek 3.1. 

Dobór próby badawczej polegał na statystycznym wyznaczeniu reprezenta-

tywnej liczy przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, tak aby wyniki z prze-

prowadzonych dalszych badań można było odnieść do populacji generalnej całej 

branży telekomunikacyjnej w Polsce według stanu na 2018 rok, działało 85 pod-

miotów telekomutacyjnych, z czego pięć posiadało własną infrastrukturę (operato-

rzy MNO) (Raport... 2019, s. 18). Próbę badawczą stanowią cztery podmioty tele-

komunikacyjne. 

Studium przypadku (casy study), analiza pojedynczego przypadku, czyli 

szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego przypadku, pozwalający wyciągnąć 

wnioski, co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu 

biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych 

itp. Jest to wnioskowanie na podstawie konkretnego przypadku. Jest metodą bada-

nia, polegającą na wszechstronnym opisie pewnej zbiorowości lub jednostki, do 

którego przystępuje się bez wstępnych hipotez. Przedmiot eksploracji ma charakter 

jednostkowy. Z punktu widzenia wiarygodności najważniejszym elementem case 

study jest jakość jego zawartości merytorycznej. Jakość wyraża się tu m.in. rangą 

podnoszonych problemów, stawianych diagnoz oraz adekwatnością proponowa-

nych rozwiązań do sytuacji. 

Metoda studium przypadku oferuje możliwość dogłębnej analizy problemu 

(w przeciwieństwie do metod ilościowych). Charakteryzuje się rygorystycznymi 

wymogami, ale dopuszcza znaczną elastyczność, zwłaszcza gdy chodzi o nietypo-

wy problem badawczy. Istnieją określone reguły projektowania badania, pozyski-

wania i analizy danych oraz prezentacji wyników (Langley, 1999, s. 691-710). 

Poprawnie przeprowadzone badanie metodą studium przypadku może prowadzić 

do odkrywczych wniosków, co nierzadko stanowi pierwszy krok w procesie wery-
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fikacji teorii lub jej falsyfikacji. Jest również przydatne w opisie, testowaniu lub 

tworzeniu nowej teorii (Welch i in., 2011, s. 740-762). 

 

 

 

Rys. 3.1. Metodyka badań własnych. 

Źródło: opracowanie własne 
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wielkość przychodów rocznych generowanych przez jednego pracownika (sieci 

własnej i partnerskiej). 

Metoda dokumentacyjna polega – jak podaje S. Stachak (2007, s. 151) – na 

wykorzystaniu w badaniach naukowych informacji faktualnych, zgromadzonych 

wcześniej dla celów praktyki gospodarczej i utrwalonych w odpowiednich doku-

mentach. Dokumenty wykorzystywane w badaniach naukowych można podzielić 

według pochodzenia i przedmiotów na osobowe (dzielone na prywatne oraz urzę-

dowe) i instytucjonalne (dzielone na zewnętrzne i wewnętrzne). 

W aspekcie procesu badawczego metoda ta stanowi identyfikację stanu obecne-

go – określenie danych wejściowych do opracowania prognozy rozwoju sieci part-

nerskich, czyli identyfikację potencjalnych i możliwych ścieżek rozwoju sieci part-

nerskich poprzez zastosowanie programu do analizy oraz wizualizacji dużych sieci 

„Pajek”. Na podstawie analizy dokumentacyjnej oraz metody wywiadu określone 

zostaną czynniki (zjawiska, zasoby – rzeczowe, trendy, funkcje) oraz powiązania 

relacyjne między nimi. W tak opracowanych sieciach partnerskich sparametryzo-

wane zostaną siły poszczególnych relacji. 

Korelacja oznacza związek pomiędzy zmiennymi. Analiza korelacji służy do 

określania związku pomiędzy dwiema zmiennymi (właściwościami, cechami). 

Standardowo wynik analizy korelacji – współczynnik korelacji – dostarcza trzech 

informacji: czy wynik jest istotny statystycznie; jaka jest siła związku oraz jaki jest 

kierunek związku. Jeżeli związek jest istotny statystycznie to można powiedzieć, 

że zachodzi związek pomiędzy dwiema cechami, zmiennymi. 

Współczynnik korelacji wskazuje silę związku. Jest ona określana jako, war-

tość w przedziale od –1 do 1. Im współczynnik jest "dalej" od 0 (zarazem na plus 

jak i na minus) tym siła związku jest większa. Jeżeli współczynnik korelacji jest 

dodatni to można powiedzieć, że gdy wzrastają wartości jednej zmiennej to wzra-

stają wartości drugiej zmiennej (i na odwrót, maleją jednej zmiennej – maleją rów-

nież drugiej). Jeżeli współczynnik korelacji jest ujemny to można powiedzieć, że 

gdy wzrastają wartości jednej zmiennej to maleją wartości drugiej zmiennej (i na 

odwrót, maleją jednej zmiennej – wzrastają w drugiej). W monografii wykorzysta-

no korelację r-Pearsona. 

Założenia korelacji r-Pearsona (Krysicki i in., 2006, s. 230-231): 

– zmienne mają charakter ilościowy, współczynnik r-Pearsona można obliczyć 

także dla zmiennych ze złamanym założeniem o rozkładzie normalnym, 

– za pomocą korelacji określane jest podobieństwo relacji pomiędzy parą zmien-

nych, co ma zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, 

– stanowi podstawę zaawansowanych metod analitycznych, np.: analiza czynni-

kowa, analiza regresji, analiza dyskryminacyjna. 

Wartość bezwzględna współczynnika korelacji określa siłę zależności pomiędzy 

zmiennymi, gdzie 0 to brak zależności natomiast 1 to idealna korelacja (Krysicki 

i in., 2006, s. 230-231). 

Analiza sieciowa jest metodą wykrywania, opisywania i identyfikacji związ-

ków wśród grup ludzi lub organizacji (Wassermann i Faust, 2007). Jest to interdy-
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scyplinarna metoda, wykorzystująca elementy teorii grafów, statystyki, algebry 

macierzowej, jak również socjologii, psychologii społecznej czy antropologii, sku-

piająca się przede wszystkim na strukturze zaistniałych relacji między podmiotami 

społecznymi (ludźmi, zespołami, organizacjami, regionami, itp.). Stosując tę meto-

dę, powinno się pamiętać o ograniczeniach, wynikających ze społecznego charak-

teru analizowanych struktur (nie wszystkie rozpatrywane wielkości można zmie-

rzyć, agregować, czy poddawać analizom statystycznym). Analiza sieciowa jest 

praktycznie wykorzystywana (głównie w procesach analitycznych) w naukach 

o zarządzaniu i jakości, zarówno na poziomie ponad organizacyjnym, w tym mię-

dzyregionalnym (Reid, Smith i Carroll, 2008, s. 345-352), jak i w odniesieniu do 

szeroko rozumianej działalności przedsiębiorstw (Kijkuit, van den Ende, 2010, 

s. 451-479).  

W części badawczej monografii wykorzystane zostaną następujące wskaźniki 

analizy sieciowej: 

– pośrednictwo (ang. betweeness) węzła, jest to stosunek liczby najkrótszych 

ścieżek między dowolnymi dwoma węzłami, przechodzących przez dany węzeł, 

do łącznej liczby wszystkich najkrótszych ścieżek; niekiedy pośrednictwo jest 

normalizowane w taki sposób, aby maksymalne pośrednictwo w sieci wynosiło 

1, pośrednictwo wskazuje, które węzły są najważniejsze, czyli określa prawdo-

podobieństwa z jakim, dany czynnik (element) jest kluczowy dla całości przy-

pływów w sieci; 

– bliskość (ang. closeness) danego węzła, stanowi średnią długość najkrótszych 

ścieżek między tym węzłem i wszystkimi pozostałymi węzłami (jest to oczeki-

wana odległość między danym węzłem oraz dowolnym innym węzłem), jest 

także miarą zasięgu oddziaływania (ang. reach) danego węzła; 

– skumulowana wartość wektora – stanowi zsumowane wartości wszystkich po-

łączeń z danego węzła sieci, parametryzuje zakres oddziaływania danego czyn-

nika na przepływy w sieci. 

Omawiana metoda wspomagana jest przez różnorodne aplikacje informatyczne, 

takie jak między innymi program „Pajek”. Analiza sieciowa pozwala oceniać 

struktury sieci, dokonując analiz powiązań na różnym poziomie, identyfikując luki 

strukturalne oraz wyodrębniające się podgrupy połączone szczególnie silną struktu-

rą relacji, a także oceniając znaczenie poszczególnych osób w badanych procesach 

społecznych. Istnieje możliwość określenia takich parametrów sieci jak jej gęstość 

czy spójność. Podstawową strukturą w analizie jest sieć relacji zilustrowana 

w postaci wierzchołków oraz ich połączeń (grafy). Przedstawione relacje mogą być 

ukierunkowane (łuki posiadające swój początek i koniec) lub nie (proste, wskazu-

jące zaistnienie danej relacji, lecz bez określenia np. jej inicjatora). 

Analiza sieciowa jest połączeniem teorii grafów, statystyki, informatyki oraz 

algebry macierzowej i jest stosowana m.in. w ekonomii (Wasserman i Faust, 

1994). Podejście takie można zaklasyfikować jako połączenie w badaniach aspektu 

ilościowego i jakościowego, w którym pozyskane dane ilościowe zostają poddane 

jakościowej analizie i interpretacji (Scott, 2000). 
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Wyniki analizy zostaną przedstawione w odniesieniu do stymulującej i desty-

mulującej siły oddziaływania na funkcjonowanie partnerskich sieci sprzedaży na 

rozwój przedsiębiorstwa. Monografii zostanie uznana za zakończoną po zrealizo-

waniu wszystkich celów, uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze 

oraz po weryfikacji hipotezy. 

W zaprojektowanym badaniu wskazać należy na dwa istotne elementy – pierw-

szym jest określenia stanu obecnego (którego identyfikacja następuje w oparciu 

o dobór próby badawczej, studium przypadku, metodę dokumentacyjną, korelacje 

i wizualizacje sieciową) – zob. rozdział 4, a także wyznaczenie prawdopodobnej 

ścieżki rozwoju partnerskich sieci sprzedaży wykorzystując program Pajek – zob. 

rozdział 5. 

W odniesieniu do formułowania możliwych scenariuszy rozwoju sieci partner-

skich, z uwagi na deficyt podobnych badań, bezpośrednio po ich wykonaniu nie 

będzie możliwości bezpośredniej weryfikacji poprawności wyników. Takowa bę-

dzie prawdopodobna poprzez realizację dalszych badań nad rozwojem sieci part-

nerskich w branży telekomunikacyjnej w Polsce, poprzez weryfikację ustalonego 

w procesie badawczym możliwego stanu w przyszłości. 

 

 

 

 



Rozdział 4 

MAPOWANIE SIECI PARTNERSKICH  
 

 

4.1. Specyfika przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego 

 
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne jest podmiotem gospodarczym uprawnio-

nym do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług teleko-

munikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do (Dz. 

U. 2020 r., poz. 374): 

– świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”; 

– dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzy-

szących, zwany jest „operatorem”. 

Dostawcą usług i operatorem może być ten sam podmiot – w niniejszej mono-

grafii, wszystkie opisane i przebadane przedsiębiorstwa są jednocześnie dostawcą 

usług i operatorem. 

Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zostaje się po dokonaniu wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej (UKE). Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączane 

do tego wniosku oraz wpis do rejestru, a także zaświadczenie o wpisie do rejestru 

nie podlegają opłacie skarbowej. Prezes UKE jest zobligowany do wpisu do reje-

stru w ciągu 7 dni, o ile wniosek nie zawiera błędów formalnych (Dz. U. 2020 r., 

poz. 374). 

Działalność w zakresie telekomunikacji mogą prowadzić także jednostki samo-

rządu terytorialnego pod warunkiem zarejestrowania się w rejestrze jednostek sa-

morządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 

prowadzonym przez Prezesa UKE. Wpis do tego rejestru odbywa się na identycz-

nych zasadach jak rejestracja przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz. U. 

2020 r., poz. 374). 

Każdego roku zmienia się liczba działających na polskim rynku operatorów te-

lefonii mobilnej. W 2018 roku odnotowanych zostało 85 podmiotów telekomuta-

cyjnych, z czego 5 posiadało własną infrastrukturę (operatorzy MNO), natomiast 

80 korzystało z sieci wybranego partnera technologicznego (operatorzy MVNO) 

(Raport... 2019, s. 18). 
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Odnosząc się do sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, można wska-

zać, że w latach 1997-2018 nastąpił jego istotny wzrost (rys. 4.1). 

 

 

Rys. 4.1. Nominalna liczna użytkowników telefonii komórkowej w Polsce [mln]. 

Źródło: Raport..., 2006, s. 51; Raport..., 2009, s. 41; Raport..., 2015, s. 23; Raport..., 2017, s. 20; 

Raport...., 2019, s. 18 

 
W 1997 roku ilość użytkowników telefonii komórkowej w Polsce wynosiła 0,9 mln 

osób. W kolejnych latach zauważalny jest intensywny wzrost wartości. W 2001 roku 

było to 10 mln osób, w 2004 roku 23,1 mln osób. W 2010 roku liczba ta wynosiła 

47 mln osób, a w 2014 roku 57,8 mln osób. 
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Do 2018 roku nastąpił spadek do 51,6 mln osób. Zmienną bezpośrednio zwią-

zana z liczbą użytkowników jest poziom penetracji rynku (liczba aktywnych kart 

SIM względem populacji danego kraju). Ten element także uległ znacznemu wzro-

stowi. W 1997 roku poziom penetracji polskiego rynku telekomunikacyjnego wynosił 

2,1%. W 2000 roku było to 17,6%, w 2004 roku 60,4%. Następnie w 2010 roku 

123,2% oraz w 2014 roku 150,2%, z kolei w kolejnych latach nastąpiło zmniejsze-

nie do 134,30% (2018 rok) (rys. 4.2). 

 

 

Rys. 4.2. Nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce [%]. 

Źródło: Raport..., 2006, s. 51; Raport..., 2009, s. 41; Raport..., 2015, s. 23; Raport..., 2017, s. 20; 

Raport...., 2019, s. 18 
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segment rynku telekomunikacyjnego, generujący największy przychody. W 2014 ro- 

ku przychody telefonii mobilnej stanowiły 45% wartości całego rynku. Ich łączna 

wartość wyniosła ok. 17,6 mld zł, co jednocześnie oznacza spadek względem po-

przedniego roku o ponad 5,1%. W 2016 roku, wartość rynku wyniosła 16,7 mld 

złotych, a w 2018 roku 13,8 mld złotych. Powodem zmniejszenia tej kwoty był 

głownie spadek przychodów z tytułu świadczenia usługi wysyłania wiadomości 

SMS oraz połączeń głosowych (Raport..., 2015, s. 23-31; Raport..., 2019, s. 18-22). 

Przyczyną takiego stanu rzeczy był rozwój ofert „nielimitowanych”, a także po-

jawienie się ofert oferujących coraz większe pakiety danych, szczególnie w sie-

ciach szybkiego Internetu mobilnego. Spadki nie zostały zrekompensowane przez 

wyższe przychody z abonamentu, transmisji danych oraz roamingu pasywnego. 

Zdecydowanie największą część przychodów generowali klienci post-paid (usług 

abonamentowych) (Raport..., 2015, s. 23-31). 

Przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego, realizują specyficzne funkcje 

związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Istnieje wiele różnorod-

nych klasyfikacji funkcji przedsiębiorstwa (Pawłowski i Trzcieliński 1987; Krzy-

żanowski 1985; Trocki 2001; Greaver 1999), w których zazwyczaj dokonuje się 

podziału na trzy kategorie funkcji: naczelne, główne oraz wykonawcze (lub po-

mocnicze). W kontekście analiz dotyczących przedsiębiorstw branży telekomuni-

kacyjnej w Polsce, autorzy proponują podział następujący: 

– funkcje naczelne: 

 kształtowanie rozwoju, 

 kształtowanie (organizacji systemu zarządzania przedsiębiorstwem), 

 bieżące sterowanie, 

– funkcje główne: 

 sprzedaż, 

 działalność podstawowa usługowo-produkcyjno-handlowa, 

 techniczne przygotowanie (działalności podstawowej usługowo-handlowej), 

– funkcje wykonawcze (pomocnicze): 

 marketing, 

 gospodarowanie środkami trwałymi, 

 zasilanie przedsiębiorstwa w media, energię i wodę, 

 zaopatrzenie materiałowo-techniczne i gospodarowanie materiałami, 

 magazynowanie zasobów, 

 transport zasobów, 

 sterowanie jakością, 

 zarządzanie zasobami ludzkimi, 

 obsługa administracyjno-gospodarcza przedsiębiorstwa, 

 gospodarowanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa. 

Funkcją naczelną każdego przedsiębiorstwa jest racjonalne rozbudzanie i efek-

tywne zaspokajanie zapotrzebowania na oferowane klientom produkty (Boszko, 

1999, s. 99). Tak sformułowana funkcja naczelna jest dekomponowana pomiędzy 

jednostki organizacyjne i poszczególnych wykonawców, integrując i ukierunkowu-
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jąc ich poczynania zawodowe. Kategoria ta związana jest z działalnością przedsię-

biorstwa na poziomie strategicznym i zaspokajaniem potrzeb rynkowych oferowa-

nymi usługami oraz kreowaniem systemu zarządzania i sterowaniem procesami 

podstawowymi przedsiębiorstwa. Są one związane bezpośrednio z funkcjonalno-

ścią przedsiębiorstwa, z obraną strategią i kierunkiem działania, czy też planami na 

przyszłość. 

Funkcje główne odnoszą się do istotny działalności jednostki gospodarczej 

– w tym ujęciu do świadczenia i sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Dotyczą 

właśnie sprzedaży, technicznego przygotowania i działalności usługowo-handlowej. 

Natomiast funkcje wykonawcze (pomocnicze) wiążą się ze zbudowaniem 

płaszczyzny dla realizacji funkcji naczelnych i głównych przez odpowiednią alo-

kację zasobów przedsiębiorstwa. Odpowiadają za osiągnięcie celów postawionych 

względem kształtowania rozwoju, sterowania bieżącego oraz formowania systemu 

zarządzania. Dotyczą marketingu, sterowania jakością, transportu, magazynowania 

wyrobów, zaopatrzenia materiałowo-technicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, 

zasilania jednostki gospodarczej w media i gospodarowania zasobami finansowymi.  

4.2. Funkcjonowanie sieci partnerskich w branży 
telekomunikacyjnej w Polsce 

W analizach w niniejszym rozdziale zostały wykorzystane dane z rocznych ra-

portów o działalności poszczególnych przedsiębiorstw, sprawozdań finansowych, 

dane pozyskane z zasobów elektronicznych, ze środków masowego przekazu, dane 

pozyskane z przedsiębiorstw, a także pozyskane z podmiotów wyspecjalizowanych. 

Z uwagi na możliwość upublicznienia pewnych danych wrażliwych, wykorzy-

stano zakodowane nazwy przedsiębiorstwa. Sam okres analizy obejmuje czas od 

utworzenia sieci partnerskiej w przedsiębiorstwie do roku 2016. W rozważaniach 

pomięto zjawiska rebrandingu, przejęć i fuzji. 

Na podstawie materiału badawczego można stwierdzić, że partnerskie sieci 

sprzedaży w branży telekomunikacyjnej w Polsce, są powoływane dla realizacji 

wiązki następujących celów: 

– możliwie szybkiej penetracji rynku, 

– uzyskania i w przyszłości utrzymania przewagi konkurencyjnej, 

– przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa, 

– redukcji kosztów, 

– poprawy elastyczności działania, 

– wzmocnienia pozycji rynkowej, 

– poprawy rentowności. 

Podstawą działalności sieci partnerskich w branży telekomunikacyjnej w Polsce 

jest umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem wiodącym (operatorem, opera-

torem telekomunikacyjnym, zlecającym), a partnerem będącym wykonawcą. Part-
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ner może być określany także jako dealer. Jak zaznaczono wcześniej, aktualnie 

według stanu na rok 2020 działają w Polsce 4 podmioty, które posiadają zarazem 

własne jak i partnerskie sieci sprzedaży. W każdym przypadku sieci opierają się na 

obopólnych porozumieniach, w których obowiązuje nomenklatura specyficzna dla 

tego typu rozwiązań.  

W celu zachowania merytorycznej spójności wywodu, w tabeli 4.1 zestawiono 

najważniejsze terminy związane z funkcjonowaniem sieci partnerskich w branży 

telekomunikacyjnej. 

 
Tabela 4.1. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z funkcjonowaniem 

sieci partnerskich z branży telekomunikacyjnej 
 

Termin Wyjaśnienie terminu 

Aktywacja uaktywnienie karty sim klienta w sieci telekomunikacyjnej 

operatora telekomunikacyjnego   

Cena detaliczna cena sprzedaży produktów i/lub usług do klienta (zawiera poda-

tek od towarów i usług) 

Deaktywacja wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych przez klienta lub operatora telekomunika-

cyjnego 

Dodatkowe Wynagrodzenie kwota zwiększenia wynagrodzenia dealera naliczana i wypłaca-

na na podstawie zasad zawartych w umowie 

Karta SIM karta z mikroprocesorem stanowiąca własność operatora tele-

komunikacyjnego udostępniana klientowi w celu korzystania  

z usług telekomunikacyjnych i produktów multimedialnych 

dostarczanych przez operatora telekomunikacyjnego  

Klient podmiot, który korzysta lub zamierza korzystać z produktów lub 

usług 

Klient biznesowy klient będący przedsiębiorcą  

Obsługa posprzedażna  zespół czynności jakie dealer powinien wykonywać w relacjach 

z klientem, w szczególności: 

– obsługa reklamacji klientów dotyczących świadczenia usług, 

oraz obsługi migracji i utrzymania klienta, 

– odbieranie w imieniu operatora telekomunikacyjnego 

oświadczeń od klientów, 

– zmiany na koncie klienta (między innymi zmiany taryf 

i cesje), 

– inne czynności wykonywane w celu świadczenia usług 

Okres rozliczeniowy  miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano operacji związanych  

z klientem, za które naliczane jest wynagrodzenie 

Plan sprzedaży usług oznacza łącznie plan sprzedaży usług postpaid 

Pracownik Dealera osoba fizyczna zatrudniona przez dealera na podstawie umowy  

o pracę lub umowy cywilnoprawnej, upoważniona przez dealera 

do podpisywania dokumentów lub do realizowania zadań w 

ramach obsługi posprzedażnej lub utrzymania klienta, która 

otrzymała autoryzację operatora telekomunikacyjnego 
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Termin Wyjaśnienie terminu 

Prowizja kwotowe lub procentowe wynagrodzenie dealera wyliczone 

zgodnie z zasadami określonymi w zestawianiu stawek prowizji  

Sprzęt telekomunikacyjny  oznacza urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone 

do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do korzystania 

z usług telekomunikacyjnych i produktów multimedialnych, 

w szczególności telefony 

Telefon  oznacza aparat telefoniczny wraz z kartą multimedialną 

(o ile jest dostępna w danym modelu), baterią i ładowarką 

Usługa Postpaid świadczona przez operatora telekomunikacyjnego usługa tele-

komunikacyjna abonamentowa 

Usługa Telekomunikacyjna oznacza łącznie: usługę prepaid, usługę postpaid, usługę mix, 

usługi dodane lista grup usług telekomunikacyjnych sprzedawa-

nych przez dealera  

Wynagrodzenie oznacza sumę: prowizji oraz rozliczenia produktów specjalnych 

Zestaw Produktów oznacza: 

– sprzęt telekomunikacyjny i zestaw startowy sprzedawane 

łącznie w związku ze sprzedażą usługi prepaid,  

– sprzęt telekomunikacyjny i karta sim sprzedawane łącznie  

w związku z zawarciem umowy dla usług postpaid lub sprzęt 

telekomunikacyjny i zestaw startowy sprzedawane łącznie w 

związku z zawarciem umowy dla usługi mix; 

– sprzęt telekomunikacyjny sprzedawany w związku zawarciem 

umowy utrzymaniowej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Umowy współpracy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwem wiodącym, a part-

nerem zawierają rozdziały, działy paragrafy lub ustępy dotyczące: 

– przedmiotu umowy, 

– obowiązków dealera w zakresie świadczenia sprzedaży produktów i usług, 

– zobowiązania dealera w zakresie wykorzystania oznaczeń, 

– zobowiązania operatora telekomunikacyjnego (przedsiębiorstwa wiodącego), 

– wynagrodzenie dealera, 

– odpowiedzialność i kary umowne, 

– załączniki, 

– zasady wynagradzania i rozliczeń dealera. 

Przedmiot umowy 

Przedsiębiorstwo wiodące powierza dealerowi (partnerowi) prowadzenie sprze-

daży produktów lub usług, w oparciu o pewne reguły: 

– sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów będzie realizowana przez 

partnera we własnym imieniu i na własne ryzyko; 

– partner może sprzedawać w imieniu operatora telekomunikacyjnego usługi 

przedpłacone (prepaid); 
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– partner może sprzedawać w imieniu operatora telekomunikacyjnego produkty 

multimedialne zgodnie z procedurą sprzedaży takich produktów; 

– partner może sprzedawać w imieniu operatora telekomunikacyjnego produkty 

specjalne zgodnie z procedurą sprzedaży takich produktów; 

– partner będzie sprzedawał w imieniu operatora telekomunikacyjnego usługi 

postpaid oraz usługi mix, zgodnie z procedurą sprzedaży takich produktów, 

– partner będzie realizował obsługę posprzedażną klienta dla usług postpaid, pre-

paid i mix zgodnie z procedurami; 

– partner będzie sprzedawał w imieniu operatora telekomunikacyjnego usługi doda-

ne, zgodnie z procedurą sprzedaży usług; 

– partner będzie zapewniał utrzymanie klientów, ponadto będzie podpisywał w imie-

niu operatora telekomunikacyjnego umowy utrzymaniowe, zgodnie z procedurą 

utrzymaniową. 

Przedsiębiorstwo wiodące upoważnia partnera do podpisywania w imieniu ope-

ratora telekomunikacyjnego umów i realizowania zadań w ramach obsługi po-

sprzedażnej i migracji. Zlecający dostarcza za pośrednictwem odpowiednich sys-

temów informatycznych i oprogramowania, albo w inny sposób, formularze umów, 

natomiast partner zobowiązany jest do zawierania ich wyłącznie na formularzach 

udostępnionych. Partner jest uprawniony do udzielania własnym pracownikom 

pełnomocnictw, pod warunkiem uzyskania uprzednio autoryzacji dla danego pra-

cownika. 

Obowiązki dealera w zakresie świadczenia sprzedaży produktów i usług 

Do obowiązków partnera w zakresie sprzedaży produktów i usług zazwyczaj 

należy: 

– nabywanie produktów od operatora;  

– sprzedaż produktów lub usług do klientów zgodnie z regulacjami umowy, obo-

wiązującymi załącznikami do umowy, obowiązującymi procedurami oraz z re-

gulaminami promocji i informacjami w przesyłanymi w inny sposób; 

– posiadanie odpowiedniej ilości i asortymentu produktów telekomunikacyjnych, 

zapewniającego właściwy poziom sprzedaży, zgodny z aktualną ofertą dla; 

– terminowe rozliczanie sprzedaży produktów z operatorem oraz bieżące po-

twierdzanie rozliczeń finansowych; 

– prowadzenie obsługi posprzedażnej oraz utrzymania klienta; 

– promocja i podejmowanie działań marketingowych i reklamowych każdorazo-

wo uzgodnionych z operatorem, dotyczących produktów lub usług; 

– konsultowanie z operatorem treści oraz formy materiałów marketingowych nie 

dostarczonych przez przedsiębiorstwo wiodące, jak również podejmowanych 

działań sponsoringowych oraz działań promocyjnych, dotyczących produktów 

i/lub usług,  

– publikacja lub rozpowszechnienie materiałów marketingowych nie dostarczo-

nych przez operatora lub podejmowanie jakichkolwiek działań sponsoringo-

wych, marketingowych lub promocyjnych dotyczących produktów i/lub usług 
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bez uprzedniej pisemnej zgody operatora jest zabronione i nie podlega jakim-

kolwiek refundacjom; 

– postępowania zgodnie ze wszelkimi instrukcjami i/lub wytycznymi i/lub komu-

nikatami otrzymanymi od operatora dotyczącymi wykonywania umowy, w tym 

instrukcjami i wytycznymi przesyłanymi w formie odrębnego komunikatu dro-

gą elektroniczną;  

– dostarczenie do operatora lub bezpośrednio do listem poleconym z potwierdze-

niem odbioru lub kurierem, oryginałów umów o świadczenie usług telekomuni-

kacyjnych i umów utrzymaniowych, wraz z załącznikami i innymi dokumenta-

mi wymaganymi zgodnie z procedurą zawierania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych i wykazem dokumentów. 

Partner przeważnie zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności uwz- 

ględniającej profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności przy 

zawieraniu umów w imieniu przedsiębiorstwa macierzystego. 

Zobowiązania dealera w zakresie wykorzystania oznaczeń 

Partner może posługiwać się oznaczeniami wyłącznie w celu reklamowania 

oraz promowania produktów lub usług oraz w celu realizacji obsługi posprzedażnej 

lub utrzymania klienta, w zakresie i na warunkach określonych w umowie współ-

pracy oraz w instrukcjach i wytycznych przedsiębiorstwa wiodącego, które zostaną 

przekazane partnerowi na piśmie.  

Zobowiązania operatora telekomunikacyjnego (przedsiębiorstwa wiodącego) 

Operator telekomunikacyjny w omawianych umowach współpracy zobowiązuje 

się przeważnie do: 

– zapewnienia szkoleń lub materiałów szkoleniowych partnerowi; 

– terminowego rozliczania zobowiązań wobec partnera, w tym do wypłacania 

naliczonego i należnego wynagrodzenia; 

– opracowywania i aktualizacji procedur dotyczących wykonywania zobowiązań 

partnera zawartych w procedurach i niezwłocznego przekazywania aktualnych 

wersji tych dokumentów, jak również innych dokumentów niezbędnych do wy-

konywania zapisów umowy współpracy; 

– dostarczania partnerowi materiałów marketingowych, 

– potwierdzania z partnerem sald rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami; 

– dostarczania partnerowi aktualnego cennika produktów lub usług lub informo-

wanie o miejscu publikacji takiego cennika; dostarczanie partnerowi aktualnego 

cennika lub informacja o miejscu publikacji takiego cennika; 

– informowania partnera o miejscu publikacji aktualnego regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych i o zmianach w tym regulaminie. 

Zauważalna jest silniejsza pozycja przedsiębiorstwa wiodącego, które w więk-

szości przypadków narusza warunki umowy współpracy. 
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Wynagrodzenie dealera 

Za należyte wykonanie obowiązków określonych umowie współpracy, operator 

telekomunikacyjny zobowiązuje się wypłacać partnerowi wynagrodzenie. Nato-

miast partner nie jest uprawniony do żądania od operatora zwrotu jakichkolwiek 

wydatków ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Operator tele-

komunikacyjny wypłaca wynagrodzenie partnera wyłącznie na podstawie faktur 

VAT wystawionych zgodnie z raportami rozliczeniowymi. Warunki naliczania 

i wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów lub usług innych niż usługi 

telekomunikacyjne mogą być określone w ogólnych warunkach przekazanych 

partnerowi np. w formie komunikatu przesłanego elektronicznie lub tradycyjną 

pocztą. 

Odpowiedzialność i kary umowne 

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiodącego ogranicza się przeważnie do 

odpowiedzialności za szkody rzeczywiste wyrządzone partnerowi, w szczególno-

ści. Partner jednak odpowiada zarazem za działania lub zaniechania jego pracow-

ników jak za własne działania lub zaniechania. Partner zobowiązany jest do napra-

wienia szkody jaką poniósł operator na skutek działań lub zaniechań pracownika 

partnera w związku ze sprzedażą przez partnera produktów lub usług lub realizacji 

obsługi posprzedażnej lub utrzymania klienta. 

Na pisemne żądanie operatora telekomunikacyjnego, partner będzie zobowiąza-

ny do zapłaty określonej wysokości kary umownej za każdy przypadek naruszenia 

przez partnera wybranych postanowień umowy współpracy. 

W przypadku nie przesłania przez partnera w określonym terminie od daty za-

kończenia okresu rozliczeniowego, w którym dokonano zawarcia umów o świad-

czenie usług telekomunikacyjnych, dokumentacji. Jeżeli termin nie będzie zacho-

wany partner, na pisemne żądanie operatora telekomunikacyjnego, będzie zobo-

wiązany do zapłaty kary umownej w określonej wysokości za każdy przypadek 

braku doręczenia wymaganego dokumentu.  

Ponadto nie naruszając prawa operatora do żądania od partnera zapłaty kar 

umownych zgodnie z zapisami umowy, operator ma prawo do określenia oraz 

wprowadzenia kar umownych związanych z wykonaniem obowiązków partnera 

zawartych w regulaminach promocji, z zastrzeżeniem obowiązywania w całej sieci 

sprzedaży.  

Załączniki 

Załączniki do umowy współpracy stanowią jej integralną część. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności albo sprzeczności pomiędzy postanowieniami załącz-

nika a postanowieniami umowy współpracy, rozstrzygająca jest przeważnie treść 

określonego załącznika. Zazwyczaj do załączników zalicza się: 

– odpisy i kopie dokumentów związanych z działalnością partnera i operatora,  

– listę produktów i usług, 
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– zestawy procedur, 

– szczegółowe warunki korzystania z oznaczeń,  

– zasady zamawiania i dostawy towarów zakupionych przez dealera przez opera-

tora oraz obowiązujące ceny produktów i warunki płatności, 

– zasady przetwarzania danych osobowych i informacji objętych tajemnicą tele-

komunikacyjną, 

– zasady organizacji szkoleń, 

– zasady wynagradzania i rozliczania partnera, 

– limit kredytowy, 

– szczegółowe tabele prowizyjne, 

– regulamin bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zasady udostępnia-

nia informacji będących własnością operatorów dla podmiotów zewnętrznych, 

– format okresowego raportu sprzedaży. 

Załączniki mogą różnić się w zależności od zakresu współpracy między opera-

torem a partnerem. 

Zasady wynagradzania i rozliczeń dealera 

Prowizja naliczana jest przez operatora na podstawie danych z systemów infor-

matycznych, za każdy okres rozliczeniowy i przesyłana do partnera drogą elektro-

niczną w formie określonego zestawienia Szczegółowego, które zawiera kwotę 

wynagrodzenia prowizyjnego dotyczące danego okresu rozliczeniowego. Jest pod-

stawą wystawienia przez partnera faktury VAT dla operatora. 

Wysokość prowizji za sprzedaż usługi jest uzależniona od liczby zawartych 

umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w danym okresie rozliczenio-

wym.  Prowizja naliczana jest wyłącznie za poprawnie zawarte umowy o świad-

czenie usług telekomunikacyjnych, sporządzone zgodnie z obowiązującymi regu-

laminami, procedurami i komunikatami. Rozliczeniu podlegają umowy o świad-

czenie usług telekomunikacyjnych, wyłącznie kompletne oraz dostarczone w wy-

maganym terminie, zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi weryfi-

kacji i kompletowania dokumentów.  

Partnerska sieć sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych może być zło-

żona z salonów dealerskich oraz dealerów (nieposiadających wyposażonego salonu 

zgodnie z wytycznymi i procedurami, a organizujący własne biura i działalność 

według własnego uznania), którzy w szczególności zajmują się obsługą klientów 

biznesowych. Jak zaznaczono już wielokrotnie w monografii, ten typ struktur 

sprzedażowych opiera się na kilku ideach wiodących, których charakterystykę 

zawiera tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Charakterystyka idei wiodących partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstw 

telekomunikacyjnych 
 

Idea Opis 

Alianse strate-

giczne 

Na podstawie umowy współpracy zawierany jest „sojusz”, porozumienie po-

między stronami (przedsiębiorstwem wiodącym i partnerem), w celu osiągania 

obustronnych korzyści. Wspólnym celem jest możliwie wysoki poziom sprzeda-

ży. Zauważalna jest ponadto pewna autonomia działania, gdyż w większości 
przypadków partner decyduje o sposobie własnej działalności 

Zasoby dzielo-

ne 

Każdy operator telekomunikacyjny udostępnia partnerskiej sieci sprzedaży 

własne oprogramowanie, w którym następuje pełna obsługa klienta – od etapy 

przygotowania oferty, finalizowania transakcji oraz etap posprzedażowy. Ponad-

to istotna jest możliwość korzystania przez partnera z oznaczeń, między innymi 

w zakresie: 

– posługiwania się w obrocie znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami 

dla potrzeb sprzedaży produktów; 

– nazewnictwa, umieszczania oznaczeń na dokumentach, wystawianych w związ-

ku z prowadzoną w imieniu operatora lub operatora telekomunikacyjnego 

działalnością gospodarczą (np. na pieczątkach, formularzach, papierze firmo-

wym, wizytówkach i innych dokumentach) zgodnie z wspólnie ustalonymi 

zasadami. 

Wspólne są przeważne magazyny, z których zamawiane są określone urządzenia 

elektroniczne, materiały reklamowe. 

Kooperacja W oparciu o unormowania umowy współpracy, następuje istotne współdziałanie 
pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych 

Kontrakting Forma współpracy, która potwierdzona jest umową cywilną pomiędzy podmio-

tami, a nie np. umową o pracę, także pracownicy partnera zazwyczaj zatrudniani 

są na podstawie umów współpracy 

Partnering Przedsiębiorstwo wiodące można porównać do klienta, natomiast partnera do 

dostawcy wyniku – czyli zapewnienia określonego poziomu sprzedaży. Strony 
dążą w ten sposób do osiągania obopólnych korzyści 

Outsourcing 

procesów 

sprzedaży 

Polega na wykorzystywaniu zasobów zewnętrznych, zlecaniu wyspecjalizowa-

nym podmiotom zewnętrznym procesów sprzedażowych. W pewnym sensie 

realizowany jest outsourcing kontraktowy, jednakże nie można mówić o pełnym 

spełnieniu warunków definicyjnych, gdyż zasoby własne sprzedaży nie są li-

kwidowane, tylko funkcjonują równolegle 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Własne i partnerskie sieci sprzedaży funkcjonują w oparciu o różne założenia i 

podstawy. W przedsiębiorstwach wiodących następuje koncentracja przede 

wszystkim na skuteczności i efektywności ich działania. W związku z tym w ko-

lejnym podrozdziale przeprowadzono analizę porównawczą sieci partnerskich oraz 

sieci własnych. 
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4.3. Analiza porównawcza sieci partnerskich oraz sieci własnych11 

 
Analizie porównawczej zostaną poddane następujące podmioty: Przedsiębior-

stwo A, Przedsiębiorstwo B, Przedsiębiorstwo C, Przedsiębiorstwo D
12

. Rozważa-

nia opierają się głównie na trzech wartościach: średniej rocznej liczbie aktywacji 

na jednego pracownika (uaktywnienie karty SIM klienta w sieci telekomunikacyj-

nej operatora telekomunikacyjnego), następnie średni roczny koszt na jednego 

pracownika, który w przypadku pracowników sieci własnej składa się z wynagro-

dzenia wraz z narzutami, premiami, delegacjami, kosztami paliwa, zakupu floty 

samochodów, telefonów służbowych, laptopów służbowych i innych koniecznych 

do pracy elementów. Natomiast w odniesieniu do pracowników sieci partnerskiej 

jest to koszt prowizji oraz ewentualny bonusy za uzyskanie wysokich wyników 

sprzedażowych. Średni przychód na jednego pracownika, jest to napływ środków 

finansowych wynikających z wszystkich aktywacji. Są to usługi abonamentowe, 

czyli klient ponosi comiesięczne koszty użytkowania określonej karty SIM, do tego 

należy doliczyć jednorazowe aktywacje oraz zakup usług dodatkowo płatnych. 

Przedsiębiorstwo A wykorzystuje sieci partnerskie od 2008 roku, wówczas za-

trudniało 33 osoby we własnej sieci sprzedaży i 70 w partnerskiej sieci sprzedaży. 

Natomiast w 2016 roku w przedsiębiorstwie było zatrudnionych 956 osób, których 

codzienne obowiązki bezpośrednio związane są ze sprzedażą we własnej sieci 

sprzedaży (salony oraz przedstawiciele handlowi), a w sieci partnerskiej 1356 

osób. Warto zaznaczyć, że do 2012 roku następował znaczący przyrost salonów 

sprzedaży i zatrudnienia zarówno w sieci własnej jak i partnerskiej. W kolejnych 

latach następował systematyczny spadek liczby salonów i zatrudnienia w obu ro-

dzajach sieci sprzedaży. 

Przedsiębiorstwo B wykorzystuje sieci partnerskie od 1999 roku. W 2016 roku 

łączna liczna pracowników sieci własnej wynosiła 665. Natomiast w przypadku 

sieci partnerskiej było to 1340 osób. Liczba salonów własnych w 2016 roku wyno-

siła 220, a w sieci partnerskiej było ich 530.  Także liczba przedstawicieli handlo-

wych w sieci partnerskiej w 2016 roku była znacznie wyższa (420 osób), niż w 

przypadku własnej sieci sprzedaży (225 osób). 

Przedsiębiorstwo C uruchomiło partnerską sieć sprzedaży w 2001 roku. Podmiot 

ten posiada najbardziej rozbudowane struktury sprzedaży w porównaniu z przedsię-

biorstwami A, B i D. W 2016 roku funkcjonowało 270 salonów własnych i 850 

partnerskich. Łączna liczba pracowników sieci własnej wynosiła 1000, a sieci part-

nerskiej 2130. 

                                                      
11

 Wyniki badań zostały częściowo opublikowane (Brzeziński, 2018; Brzeziński, Wy-

rwicka, 2019; Brzeziński, Cyplik i Wyrwicka, 2020; Brzeziński, Cyplik, 2020). 
12

 Badane przedsiębiorstwa nie wyraziły zgody na ujawnianie ich nazw oraz szczegóło-

wych charakterystyk. 
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Przedsiębiorstwo D uruchomiło partnerską sieć sprzedaży w 2002 roku. W tym 

samym roku zatrudniano we własnej sieci sprzedaży 200 pracowników. W 2016 

roku liczba ta wynosiła 1095. W sieci partnerskiej w 2002 roku zatrudniano 190 

osób, a w 2016 roku 950. 

Średnia liczba pracowników w całym analizowanym okresie wynosiła 1197,67. 

Średnia liczba aktywacji na jednego pracownika 174 sztuk (mediana 169 sztuk). 

Średni koszt na jednego pracownika wynosił 63587,13 zł. Średni przychód na jed-

nego pracownika wynosił 219661,87 zł. Natomiast rentowność sprzedaży wynosiła 

245,27% (tabela 4.3). 

 
Tabela 4.3. Wybrane elementy statystyki opisowej dla liczby aktywacji, kosztów  

i przychodów własnej i partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D 

 

Własna sieć sprzedaży 

Wyszczególnienie: 

– dla okresu 15 lat 

– od 2002-2016 

Liczba pra-

cowników 

Średnia 

liczba akty-

wacji na 

jednego 

pracownika 

[szt] 

Średni 

koszt na 

jednego 

pracownika 

[PLN] 

Średni przy-

chód na 

jednego 

pracownika 

[PLN] 

Rentowność 

sprzedaży 

[%] 

Średnia 1036,67 162,80 103772,93 214874,20 1,12 

Błąd standardowy 97,66 8,17 4060,02 18141,55 0,19 

Mediana 1155,00 160,00 104940,00 193130,00 1,17 

Odchylenie stan-

dardowe 378,24 31,66 15724,40 70261,91 0,73 

Zakres 1250,00 114,00 48704,00 206390,00 2,16 

Minimum 200,00 108,00 74796,00 133980,00 0,09 

Maksimum 1450,00 222,00 123500,00 340370,00 2,24 

Suma 15550,00 2442,00 1556594,00 3223113,00 16,83 

Licznik 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Partnerska sieć sprzedaży 

Średnia 1197,67 174,00 63587,13 219661,87 2,45 

Błąd standardowy 126,87 8,75 2923,066 17466,72 0,21 

Mediana 1300,00 169,00 63000,00 188160,00 2,32 

Odchylenie stan-

dardowe 491,36 33,87 11320,98 67648,32 0,80 

Zakres 1510,00 125,00 39186,00 179895,00 2,49 

Minimum 190,00 103,00 40170,00 149565,00 1,21 

Maksimum 1700,00 228,00 79356,00 329460,00 3,70 

Suma 17965,00 2610,00 953807,00 3294928,00 36,79 

Licznik 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Zestawienie średnich wartości z czterech przedsiębiorstw objętych badaniem, 

dotyczącym własnej sieci sprzedaży zawiera tabela 4.4. 
 

Tabela 4.4. Zestawienie średnich wartości dla własnej sieci sprzedaży  

w analizowanych przedsiębiorstwach 
 

Przedsiębior-

stwo 

Liczba 

pracowni-

ków 

Średnia 

liczba 

aktywacji 

na jednego 

pracowni-

ka [szt] 

Średni 

koszt na 

jednego 

pracownika 

[PLN] 

Średni 

przychód 

na jednego 

pracownika 

[PLN] 

Rentow-

ność sprze-

daży [%] 

Przedsiębior-

stwo A 
757,00 145,00 92486,67 169851,10 0,92 

Przedsiębior-

stwo B 
708,00 137,44 77202,22 1843710 1,64 

Przedsiębior-

stwo C 
1001,00 148,63 88841,00 195496,20 1,327 

Przedsiębior-

stwo D 
1037,00 162,80 103772,90 214874,20 1,12 

Źródło: Opracowanie własne.. 

 

Średnia liczby pracowników własnych sieci sprzedaży, we wszystkich przed-

siębiorstwach objętych badaniem wynosiła 877,00 (mediana 879,00). Średnia licz-

ba aktywacji sprzedanych przez jednego pracownika wynosiła 148,47 sztuk. Średni 

kosz pracodawcy przypadający na jednego pracownika wynosiła 90575,70 zł. Na-

tomiast średni przychód na jednego pracownika wynosił 191148,10 zł. Rentowność 

sprzedaży kształtowała się na poziomie 125,12% (tabela 4.5). 
 

Tabela 4.5. Wybrane elementy statystyki opisowej dla liczby aktywacji, kosztów  

i przychodów, własnej sieci sprzedaży analizowanych przedsiębiorstw 
 

Wyszczególnienie 
Liczba pra-

cowników 

Średnia 

liczba akty-

wacji na 

jednego 

pracownika 

[szt] 

Średni koszt 

na jednego 

pracownika 

[PLN] 

Średni przy-

chód na 

jednego 

pracownika 

[PLN] 

Rentowność 

sprzedaży 

[%] 

Średnia 876,00 148,47 90575,70 191148,10 1,25 

Błąd standardowy 84,00 5,31 5474,78 9492,65 0,15 

Mediana 879,00 146,81 90663,83 189933,60 1,22 

Odchylenie stan-

dardowe 167,00 10,63 10949,55 18985,30 0,31 

Zakres 328,00 25,36 26570,71 45023,09 0,73 

Minimum 708,00 137,44 77202,22 169851,10 0,92 

Maksimum 1037,00 162,80 103772,90 214874,20 1,64 

Suma 3503,00 593,87 362302,80 764592,50 5,00 

Licznik 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Zestawienie średnich wartości z czterech przedsiębiorstw objętych badaniem, 

dotyczącym partnerskiej sieci sprzedaży zawiera tabela 4.6. 

 
Tabela 4.6. Zestawienie średnich wartości dla partnerskich sieci sprzedaży  

w analizowanych przedsiębiorstwach 
 

Przedsiębior-

stwo 

Liczba pra-

cowników 

Średnia 

liczba 

aktywacji 

na jednego 

pracownika 

[szt] 

Średni 

koszt na 

jednego 

pracownika 

[PLN] 

Średni 

przychód 

na jednego 

pracownika 

[PLN] 

Rentow-

ność 

sprzedaży 

[%] 

Przedsiębior-

stwo A 
1267,00 185,00 62395,56 228990,00 2,70 

Przedsiębior-

stwo B 
1374,00 184,17 65443,28 248108,70 2,91 

Przedsiębior-

stwo C 
2228,00 163,06 59551,88 212447,80 2,62 

Przedsiębior-

stwo D 
1198,00 174,00 63587,13 219661,90 2,45 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Średnia liczba pracowników sieci partnerskich wszystkich analizowanych 

przedsiębiorstw wynosiła 1517,00 osób, ponadto średnia sprzedaż aktywacji na 

jednego pracownika wynosiła 176,56 sztuk. Średni koszt jednego pracownika wy-

nosił 62744,46 zł, a średni przychód na jednego pracownika 22702,10 zł. Rentow-

ność sprzedaży wynosiła 266,71% (tabela 4.7). 

 
Tabela 4.7. Wybrane elementy statystyki opisowej dla liczby aktywacji, kosztów  

i przychodów własnych sieci sprzedaży analizowanych przedsiębiorstw 

 

Wyszczególnie-

nie 

Liczba pra-

cowników 

Średnia 

liczba ak-

tywacji na 

jednego 

pracownika 

[szt] 

Średni 

koszt na 

jednego 

pracownika 

[PLN] 

Średni 

przychód 

na jednego 

pracownika 

[PLN] 

Rentow-

ność 

sprzedaży 

[%] 

Średnia 1517,00 176,56 62744,46 227302,10 2,67 

Błąd standar-

dowy 
240,00 5,15 1235,18 7717,87 0,09 

Mediana 1321,00 179,08 62991,34 224325,90 2,66 

Odchylenie 

standardowe 
479,00 10,29 2470,36 15435,75 0,19 

Zakres 1030,00 21,94 5891,41 35660,90 0,45 
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Minimum 1198,00 163,06 59551,88 212447,80 2,45 

Maksimum 2228,00 185,00 65443,28 248108,70 2,91 

Suma 6067,00 706,23 250977,80 909208,40 10,67 

Licznik 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Porównując obliczane parametry dla własnych i partnerskich sieci sprzedaży, 

należy zaznaczyć, że w przypadku tych drugich zatrudnionych jest znacznie więcej 

pracowników (o 73,19%). W odniesieniu do średniej liczby aktywacji w ujęciu 

średniorocznym, to pracownicy sieci partnerskiej sprzedawali ich o 18,92% więcej. 

Koszty przypadające na jednego pracownika w sieci partnerskiej były o 30,73% 

niższe niż w przypadku sieci własnej. Średnie przychody na jednego pracownika 

sieci partnerskiej były o 18,91% wyższe w porównaniu do własnych sieci sprzeda-

ży. Rentowność sprzedaży w sieci partnerskiej jest o wiele wyższa niż w przypad-

ku sieci własnej - o 141,69 punktów procentowych. Zestawienie porównawcze 

wartości sieci własnych i partnerskich prezentuje tabela 4.8. 

 
Tabela 4.8. Zestawienie porównawcze parametrów własnych i partnerskich sieci sprzedaży 

w przedsiębiorstwach objętych badaniem 
 

Wyszczególnienie 
Element statystyki 

opisowej 

Własna sieć 

sprzedaży 

Partnerska sieć 

sprzedaży 

Liczba pracowni-

ków [os.] 

Średnia 875,71 1516,67 

Mediana 878,90 1320,75 

Wartość minimalna 708,33 1197,67 

Wartość maksymalna 1036,67 2227,5 

Średnia liczba ak-

tywacji na jednego 

pracownika [PLN] 

Średnia 148,47 176,56 

Mediana 146,82 179,08 

Wartość minimalna 137,44 163,06 

Wartość maksymalna 162,80 185,00 

Średni koszt na 

jednego pracownika 

[PLN]  

Średnia 90575,70 62744,46 

Mediana 90663,83 62991,34 

Wartość minimalna 77202,22 59551,88 

Wartość maksymalna 103772,90 65443,28 

Średni przychód na 

jednego pracownika 

[PLN] 

Średnia 191148,10 227302,10 

Mediana 18985,30 224325,90 

Wartość minimalna 169851,10 212447,80 

Wartość maksymalna 214874,20 248108,70 

Rentowność 

sprzedaży [%] 

Średnia 125,12% 266,81% 

Mediana 122,43% 265,69% 

Wartość minimalna 91,55% 245,27% 

Wartość maksymalna 164,06% 290,58% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W tabeli 4.8 zestawione zostały uśrednione wartości z całego okresu funkcjo-

nowania poszczególnych sieci partnerskich. W każdym z badanych elementów 

sieci partnerskie osiągały korzystniejsze wyniki. Od 2012 roku nastąpił znaczący 

padek przychodów za poszczególne usługi telekomunikacyjne, a w związku z tym 

i rentowności. Taka sytuacja była spowodowana w szczególności wprowadzeniem 

tak zwanych "usług nielimitowanych", gwarantujących odbiorcy np. nieograniczo-

ne połączenia na numery komórkowe, stacjonarne, użytkowanie Internetu, wysyła-

nie wiadomości tekstowych w stałej z góry określonej cenie zawartej w umowie 

oświadczenie usług telekomunikacyjnych i regulaminach określonych promocji. 

Wtym przypadku marża operatora ulega znaczącemu zmniejszeniu, a w niektórych 

przypadkach określony klient może okazać się po prostu nierentowny. Znacznej 

redukcji, w rezultacie walki konkurencyjnej, uległy także ceny poszczególnych 

usług telekomunikacyjnych, co dodatkowo potęguje opisywany trend. 

Przeprowadzone rozważania dotyczyły całkowitego wkładu sieci własnych 

i partnerskich w działalność przedsiębiorstwa, jednakże - dokonując oceny sieci 

sprzedaży, w opinii autorów, należy uwzględnić także najnowsze trendy rynkowe, 

co zostanie zaprezentowane w kolejnym rozdziale. 

4.4. Ustalenie wpływu sieci partnerskich na rozwój 
przedsiębiorstw 

Rozwój przedsiębiorstwa, jak już wspomniano uprzednio, oznacza skoordyno-

wane zmiany jakościowe systemów w przedsiębiorstwie, dostosowujące je do dy-

namicznego otoczenia. Działania są skuteczne, jeżeli zapewniają przedsiębiorstwu 

przetrwanie lub osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, co stanowi 

niezbędny warunek do utrzymania się na rynku.  

Ponadto rozwój traktuje się, jako występowanie zmian jakościowych, ocenia-

nych pozytywnie z punktu widzenia celu, którego dotyczą, czyli z uwzględnieniem 

wartościowania zmian (Romanowska i Trocki, 2002, s. 14). 

W celu określenia wpływu sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstwa podję-

to próbę kategoryzacji tego pojęcia i za J. Myszewskim (2014, s. 56-65) opisano 

rozwój jako funkcję (1): 

 

𝑅𝑃 = 𝑓(𝐿𝐾 ↑, 𝐿𝐾 − 𝑝 ↑, 𝑆 ↑, 𝑆 − 𝑝 ↑,𝑊 ↑,𝑊 − 𝑝 ↑, 𝑅 ↑, 𝑅 − 𝑝 ↑, 𝑃 ↓, 𝑃 − 𝑝 ↓, 𝑄 ↓,
𝑄 − 𝑝 ↓)                                             (1) 

gdzie: 

LK – liczba klientów liczona jest, jako liczba aktywnych kart „SIM” (nume-

rów) zarejestrowanych w bazie danych, 

LK-p – liczba klientów (aktywnych kart SIM) pozyskanych przez pracowni-

ków sieci partnerskiej,  
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S – realizacja celów strategicznych, liczona jako stopień realizacji celów  

w danym okresie, 

S-p – stopień realizacji celów strategicznych w sieci partnerskiej,  

W – liczba pracowników - to liczność zatrudnionych,  

W-p – liczność zatrudnionych pracowników w sieci partnerskiej,  

R – przychody, są liczone jako wielkość przychodów przedsiębiorstwa,  

R-p – przychody generowane przez sieć partnerską, 

P – problemy organizacji – liczba zgłoszonych reklamacji i skarg przez klien-

tów, 

P-p – problemy organizacji – liczba zgłoszonych reklamacji i skarg przez klien-

tów pozyskanych przez pracowników sieci partnerskiej,  

Q – problemy nierozwiązane – kłopoty, które powtarzały się w następnym ba-

danym okresie,  

Q-p – problemy nierozwiązane – kłopoty, które powtarzały się w następnym 

badanym okresie w sieci partnerskiej. 

Strzałki oznaczają dążność poszczególnych zmiennych i tak w przypadku LK, 

LK-p, S, S-p, W, W-p, R, R-p dążą do maksymalizacji wartości, a w zakresie 

P, P-p  i Q-p (będącymi przejawem problemów organizacji) wartość powinna być 

możliwie najniższa. Poszczególne elementy formuły walidacji rozwoju przedsię-

biorstwa nie są sumowane.  

Do analizy sieciowej i wizualizacji zastosowano program "Pajek" opracowany 

przez V. Batagejla oraz A. Mrvara (http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/, 

dostęp: 28.08.2015), dzięki któremu możliwe jest odzwierciedlenie relacji i oddzia-

ływania pomiędzy zmiennymi oraz wyliczenie wartości pośrednictwa i wartości 

wektora. Aby wykonać wizualizację sieciową, a także dalsze obliczenia parame-

trów i wskaźników sieci, konieczne jest stworzenie odpowiedniego wiersza pole-

ceń i kodu. 

Wartość pośrednictwa wskazuje prawdopodobieństwo z jakim dana zmienna 

jest kluczowa dla kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa (obliczana jest na pod-

stawie wszystkich połączeń w sieci, maksymalna wartość dla danej zmiennej to 1). 

Im wyższa wartość pośrednictwa, tym większe znaczenie danej zmiennej czynnika. 

Wartość wektora określa siłę oddziaływania czynnika na wskaźnik. Poszczególne 

wartości zmiennych zostały określone dla całego przedsiębiorstwa oraz dla part-

nerskich sieci sprzedaży. Kolejno zaprezentowane zostaną wizualizacje dla pod-

miotów objętych badaniem. Mechanizm działania programu "Pajek" wymaga, aby 

dane liczbowe były zaokrąglone do liczba całkowitych i w takiej formie zawarte są 

w poszczególnych tabelach.  

Dane dla sześciu zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A zestawiono 

w tabeli 4.9. 
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Tabela 4.9. Dane dla zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A 

 

Wielkość zatrudnienia (W) [os.] 

Rok Ogółem Partnerska sieć sprzedaży 

2016 2420 1356 

2015 2410 1440 

2014 2450 1880 

2013 2400 1710 

2012 2366 1750 

2011 2238 1500 

2010 1054 1200 

2009 1850 500 

2008 1500 70 

Stopień realizacji celów (S) [%] 

2016 85% 80% 

2015 80% 85% 

2014 70% 80% 

2013 75% 85% 

2012 90% 90% 

2011 80% 95% 

2010 80% 85% 

2009 80% 75% 

2008 95% 70% 

Przychody (R) [PLN] 

2016 6120000000 800000000 

2015 5360000000 720000000 

2014 4392000000 500000000 

2013 3597000000 410000000 

2012 3440000000 630000000 

2011 2672000000 496125000 

2010 2005000000 259128000 

2009 1340000000 103935000 

2008 844000000 113400000 

Skargi i problemy (P) [szt.] 

2016 243000 22750 

2015 249000 23620 

2014 246000 24600 

2013 230000 27600 

2012 195000 21450 

2011 168000 15960 
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2010 161000 13685 

2009 115500 17325 

2008 30000 3900 

Skargi i problemy nierozwiązane (Q) [szt.] 

2016 25410 1812 

2015 26360 2125 

2014 36900 2214 

2013 29900 2093 

2012 19500 1755 

2011 13440 1478,4 

2010 27370 821,1 

2009 15015 600,6 

2008 4800 336 

Liczba klientów (LK) [l. nr w bazie danych] 

2016 14410000 503410 

2015 14150000 421320 

2014 12300000 372240 

2013 10000000 338580 

2012 7800000 428750 

2011 7000000 337500 

2010 4600000 212400 

2009 3500000 84500 

2008 1000000 8400 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wizualizację funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A prezentuje rysunek 4.3.  
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Rys. 4.3. Wizualizacja funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A. 

Źródło: opracowanie własne  
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Zastosowano następujące oznaczenia (analogicznie jak w formule (1)): 

W – wielkość zatrudnienia – jasnoniebieski romb z oznaczeniem wartości zmien-

nych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku), W-p jest to wielkość zatrud-

nienia w partnerskiej sieci sprzedaży – ciemnoniebieski romb z oznaczeniem war-

tości zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); S – stopień reali-

zacji celów przedsiębiorstwa wiodącego – ciemnozielony trójkąt z oznaczeniem 

wartości zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku), S-p – stopień 

realizacji celów partnerskiej sieci sprzedaży – jasnozielony trójkąt z oznaczeniem 

wartości zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); R – przychody 

przedsiębiorstwa wiodącego – ciemnofioletowy okrąg z oznaczeniem wartości 

zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); R-p – przychody gene-

rowane przez partnerską sieć sprzedaży – jasnofioletowy okrąg z oznaczeniem 

wartości zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); P – skargi, 

reklamacje i problemy przedsiębiorstwa wiodącego – jasnoczerwony kwadrat 

z oznaczeniem wartości zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 ro-

ku); P-p – skargi, reklamacje i problemy partnerskiej sieci sprzedaży – ciemno-

czerwony kwadrat z oznaczeniem wartości zmiennych dla kolejnych okresów (od 

2008 do 2016 roku); Q – nierozwiązane skargi, reklamacje i problemy przedsię-

biorstwa wiodącego – różowy kwadrat z oznaczeniem wartości zmiennych dla 

kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); Q-p nierozwiązane skargi, reklamacje 

i problemy partnerskiej sieci sprzedaży – jasnożółty kwadrat z oznaczeniem warto-

ści zmiennych dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); LK – liczba klien-

tów przedsiębiorstwa – różowy romb z oznaczeniem wartości zmiennych dla ko-

lejnych okresów (od 2008 do 2016 roku), LK-p – liczba klientów pozyskanych 

przez partnerską sieć sprzedaży – żółty romb z oznaczeniem wartości zmiennych 

dla kolejnych okresów (od 2008 do 2016 roku); RP - rozwój przedsiębiorstwa – 

czarny kwadrat. 

Strzałki od poszczególnych zmiennych skierowane są do centrum rysunku, 

w którym oznaczony został rozwój przedsiębiorstwa. Wartości z poszczególnych 

lat skierowane są w pierwszej kolejności do ogólnych – zagregowanych wskaźni-

ków dla zmiennych z całego okresu. Wektory zmiennych P, P-p, Q oraz Q-p jako 

negatywnie oddziałujące na rozwój przedsiębiorstwa oznaczono wartościami 

ujemnymi (na rysunku przerywane łączenia). 

Wizualizację zagregowanych wartości wektorów dla poszczególnych zmien-

nych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A prezentuje rysunek 4.4. 
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Rys. 4.4. Wizualizacja zagregowanych wartości wektorów zmiennej funkcji rozwoju 

przedsiębiorstwa A. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Na rysunku 4.4 występujące okręgi przy oznaczeniu poszczególnych zmiennych 

dotyczą skumulowanych wartości wektorów. Zauważalne jest, że największe okrę-

gi występują w zakresie ogólnych przychodów przedsiębiorstwa oraz przychodów 

generowanych przez partnerskie sieci sprzedaży. Zestawienie wartości wektorów 

dla zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A zawiera tabela 4.10. 
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Tabela 4.10. Wartość wektorów zmiennych funkcji 

rozwoju przedsiębiorstwa A 

 

Zmienna Wartość wektora 

RP 29842943974,00 

W 7282,00 

W-p 11406,00 

S 735,00 

S-p 745,00 

R 25737412000,00 

R-p 4032588000,00 

P -1466610,00 

P-p -170890,000 

Q -185459,00 

Q-p -13235,00 

LK 72052900,00 

LK-p 2707100,00 

          Źródło: Opracowanie własne. 

 
Zsumowane wartości wszystkich zmiennych – wartość wektora funkcji rozwoju 

– wynosiła 29842943974,00000. Największy udział miały zmienne R i R-p 

(wartość kolejno 25737412000,00000 i 4032588000,00000), następnie LK i LK-p 

(wartość kolejno 72052900,00000 i 2707100,00000) oraz W i W-p (po 7282,00000  

i 11406,00000). 

Wpływ poszczególnych, analizowanych zmiennych na kształtowanie rozwoju 

przedsiębiorstwa jest możliwe do określenia w oparciu na wskaźnik pośrednictwa, 

który parametryzuje znaczenie węzłów sieci - w niniejszym badaniu – w tworzeniu 

wektora funkcji rozwoju. Ponadto wskaźnik ten określa stosunek liczby najkrót-

szych ścieżek pomiędzy dowolnymi dwoma węzłami przechodzących przez węzeł 

v do łącznej liczby wszystkich najkrótszych ścieżek. Zazwyczaj pośrednictwo jest 

normalizowane tak aby maksymalnie pośrednictwo w sieci wynosiło 1. 

Zestawienie wskaźnika pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych funkcji 

rozwoju przedsiębiorstwa zawiera tabela 4.11. 
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Tabela 4.11. Wskaźnik pośrednictwa dla poszczególnych 

zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa A 
 

Zmienna Wartość pośrednictwa 

W 0,000630 

W-p 0,000630 

S 0,000630 

S-p 0,000630 

R 0,000630 

R-p 0,000630 

P 0,000560 

P-p 0,000630 

Q 0,000630 

Q-p 0,000630 

LK 0,000630 

LK-p 0,000630 

                                  Źródło: Opracowanie własne. 

 
Należy zaznaczyć, że praktycznie wszystkie zmienne (oprócz P – problemów 

organizacji), cechuje taka sama wartość wskaźnika pośrednictwa – 0,000630. 

Oznacza to, że wskazane zmiennie w równym stopniu implikują rozwój przedsię-

biorstwa. Zatem z takim samym prawdopodobieństwem mogą być kluczowe 

w kształtowaniu rozwoju badanego przedsiębiorstwa. 

Dane dla sześciu zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B zestawiono  

w tabeli 4.12. 

 
Tabela 4.12. Dane dla zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B 

 

Wielkość zatrudnienia (W) [os.] 

Rok Ogółem Partnerska sieć sprzedaży 

2016 3600 1340 

2015 3720 1580 

2014 3800 1700 

2013 3750 1710 

2012 3800 1750 

2011 3950 2400 

2010 4100 2100 
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2009 3900 2250 

2008 3700 1980 

2007 3400 1900 

2006 3376 1800 

2005 2900 1820 

2004 2700 1500 

2003 2500 1200 

2002 2100 750 

2001 1800 530 

2000 1700 390 

1999 1200 85 

Stopień realizacji celów (S) [%] 

2016 75 80 

2015 85 80 

2014 80 70 

2013 85 68 

2012 90 69 

2011 81 75 

2010 75 80 

2009 75 88 

2008 78 90 

2007 85 85 

2006 85 87 

2005 90 79 

2004 91 90 

2003 90 82 

2002 89 80 

2001 77 65 

2000 70 60 

1999 65 50 

Przychody (R) [PLN] 

2016 6148000000 1450000000 

2015 6411000000 1320000000 

2014 5713000000 1199730000 

2013 6110000000 1099800000 

2012 7478000000 1271260000 



Rozdział 4 94 

2011 7706000000 1618260000 

2010 7200000000 1296000000 

2009 7745000000 1936250000 

2008 7100000000 1207000000 

2007 6500000000 1105000000 

2006 5700000000 1311000000 

2005 4940000000 988000000 

2004 5636000000 958120000 

2003 4532000000 951720000 

2002 3460000000 795800000 

2001 2390000000 478000000 

2000 1582100000 237315000 

1999 800000000 80000000 

Skargi i problemy (P) [szt.] 

2016 266120 25470 

2015 241320 22320 

2014 231915 23192 

2013 321300 38556 

2012 312795 34407 

2011 199198 18924 

2010 4006750 340574 

2009 351366 52704 

2008 375000 48750 

2007 368255 47873 

2006 295861 38462 

2005 278802 36244 

2004 211019 27432 

2003 333408 4334 

2002 222400 28912 

2001 160000 20800 

2000 72072 9369 

1999 55000 7150 

Nierozwiązane skargi i problemy (Q) [szt.] 

2016 28320 1530 

2015 28170 1590 

2014 27830 1670 

2013 32130 2249 

2012 34407 3097 

2011 13944 1534 
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2010 360608 10818 

2009 42164 1687 

2008 63750 4463 

2007 40508 2836 

2006 35503 2485 

2005 30668 2147 

2004 23212 1625 

2003 56679 3968 

2002 42256 2958 

2001 20800 1456 

2000 12973 908 

1999 10450 732 

Liczba klientów (LK) [l. nr w bazie danych] 

2016 15990000 456000 

2015 15906000 423000 

2014 15461000 374000 

2013 15300000 398430 

2012 14895000 428750 

2011 14228400 600000 

2010 160270000 466200 

2009 15276800 479250 

2008 15000000 376200 

2007 14163658 342000 

2006 12327530 315000 

2005 9957200 316680 

2004 7276500 253500 

2003 5556800 193200 

2002 4448000 108750 

2001 3200000 79500 

2000 1848000 50310 

1999 1000000 9775 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wizualizację funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B prezentuje rysunek 4.5.  
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Rys. 4.5. Wizualizacja funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B. 

Źródło: opracowanie własne 
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Wizualizację zagregowanych wartości wektorów dla poszczególnych zmien-

nych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B prezentuje rysunek 4.6. 

 

 
 

Rys. 4.6. Wizualizacji zagregowanych wartości wektorów zmiennej funkcji rozwoju przed-

siębiorstwa B. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Zastosowano analogiczne oznaczenia elementów rysunku (formuła (1)): 

W – wielkość zatrudnienia – jasnoniebieski romb, W-p jest to wielkość zatrudnie-

nia w partnerskiej sieci sprzedaży – ciemnoniebieski romb; S – stopień realizacji 
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celów przedsiębiorstwa wiodącego – ciemnozielony trójkąt, S-p – stopień realizacji 

celów partnerskiej sieci sprzedaży – jasnozielony trójkąt; R – przychody przedsię-

biorstwa wiodącego – ciemnofioletowy okrąg; R-p – przychody generowane przez 

partnerską sieć sprzedaży – jasnofioletowy okrąg; P – skargi, reklamacje i proble-

my przedsiębiorstwa wiodącego – jasnoczerwony kwadrat; P-p – skargi, reklama-

cje i problemy partnerskiej sieci sprzedaży – ciemnoczerwony kwadrat; Q – nie-

rozwiązane skargi, reklamacje i problemy przedsiębiorstwa wiodącego – różowy 

kwadrat; Q-p nierozwiązane skargi, reklamacje i problemy partnerskiej sieci sprze-

daży – jasnożółty kwadrat; LK – liczba klientów przedsiębiorstwa – różowy romb, 

LK-p – liczba klientów pozyskanych przez partnerską sieć sprzedaży – żółty romb; 

RP – rozwój przedsiębiorstwa – czarny kwadrat. Dla zmiennych przyjęto oznacze-

nia dla kolejnych okresów (od 1999 do 2016 roku). 

Wektory zmiennych kolejnych okresów skierowane są do zagregowanych ozna-

czeń danego elementu funkcji, a następnie do funkcji rozwoju przedsiębiorstwa.  

W odniesieniu do analizy przedsiębiorstwa B, należy wskazać, że obejmuje ona 

znacznie szerszy okres czasowy wynikający z wcześniejszego uruchomienia dzia-

łalności i sieci partnerskich (od 1999 roku). Siła oddziaływania między zmiennymi 

- na wykresie oznaczona została odcieniem linii łączącej - im jest ciemniejsza tym 

wartość jest wyższa. 

Na rysunku 4.6. największe okręgi (skumulowane wartości) odnotowano w za-

kresie ogólnych przychodów przedsiębiorstwa oraz przychodów generowanych 

przez partnerskie sieci sprzedaży. Znacznie mniejsze są okręgi pozostałych zmien-

nych. Wartości wektorów zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B zawiera 

tabela 4.13. 

 
Tabela 4.13. Wartość wektorów zmiennych funkcji rozwoju 

przedsiębiorstwa B 
 

Zmienna Wartość wektora 

RP 116792135879,00 

W 55996,00 

W-p 26785,00 

S 1466,00 

S-p 1378,00 

R 97151100000,00 

R-p 19303255000,00 

P -8302581,00 

P-p -825473,00 

Q -904372,00 

Q-p -47753,000 

LK 342104888,00 

LK-p 5670545,00 

                              Źródło: Opracowanie własne. 
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Zsumowane wartości wszystkich zmiennych – wartość wektora funkcji rozwoju 

– wynosiła 1116792135879,0000. Największy udział miały zmienne R i R-p (war-

tość kolejno 97151100000,000000 i 19303255000,000000), następnie LK i LK-p 

(wartość kolejno 342104888,000000 i 5670545,000000) oraz W i W-p (po 

55996,000000 i 26785,000000). 

Zestawienie wskaźnika pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych funkcji 

rozwoju przedsiębiorstwa zawiera tabela 4.14. 

 
Tabela 4.14. Wskaźnik pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych 

funkcji rozwoju przedsiębiorstwa B 
 

Zmienna Wartość pośrednictwa 

W 0.000345 

W-p 0.000345 

S 0.000345 

S-p 0.000345 

R 0.000654 

R-p 0.000448 

P 0.000345 

P-p 0.000345 

Q 0.000345 

Q-p 0.000345 

LK 0.000368 

LK-p 0.000345 

                              Źródło: Opracowanie własne. 

 
Kluczową zmienną dla kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa B, jest  

R – przychody (wskaźnik pośrednictwa 0.000654). Ponadto zmienna R-p (przy-

chody generowane przez partnerską sieć sprzedaży) również należy do istotnych 

determinant rozwojowych (wskaźnik pośrednictwa 0.000448). Wyższą wartość 

w zakresie wskaźnika pośrednictwa odnotowano także w przypadku zmiennej LK 

– liczby klientów (wartość pośrednictwa 0.000368). Natomiast wszystkie pozostałe 

zmiennie cechowy się taką samą wartością współczynnika pośrednictwa 

(0.000345), w związku z tym można wskazać, że w równym stopniu wpływają na 

rozwój przedsiębiorstwa.  

Dane dla sześciu zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa C zestawiono  

w tabeli 4.15. 
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Tabela 4.15. Dane dla zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa C 
 

Wielkość zatrudnienia (W) [osoby] 

Rok Ogółem Partnerska sieć sprzedaży 

2016 2820 2130 

2015 2930 2450 

2014 3050 2650 

2013 3192 2750 

2012 3192 2800 

2011 4088 2750 

2010 3666 2800 

2009 3652 2700 

2008 3602 2900 

2007 3355 3100 

2006 3396 2900 

2005 3388 2200 

2004 3053 1600 

2003 3001 1100 

2002 2917 700 

2001 2663 110 

Stopień realizacji celów (S) [%] 

2016 80 90 

2015 85 85 

2014 95 85 

2013 92 85 

2012 93 90 

2011 88 92 

2010 85 92 

2009 80 75 

2008 85 75 

2007 78 80 

2006 82 80 

2005 85 85 

2004 80 70 

2003 75 70 

2002 69 68 

2001 66 65 
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Przychody (R) [PLN] 

2016 6730427000 923000000 

2015 6516643000 889000000 

2014 6570000000 722700000 

2013 6680000000 801600000 

2012 7133000000 641970000 

2011 7587697000 682892730 

2010 8096702000 898733922 

2009 8340338000 1000840560 

2008 8954157000 1029728055 

2007 8170062000 898706820 

2006 7619748000 761974800 

2005 6818910000 750080100 

2004 6215864000 745903680 

2003 5557155000 666858600 

2002 5120482000 563253020 

2001 4450557000 467308485 

Skargi i problemy (P) [szt.] 

2016 273000 25123 

2015 258000 24357 

2014 252000 27720 

2013 296730 32937 

2012 318297 35967 

2011 398460 39447 

2010 449216 54355 

2009 438635 57022 

2008 504844 60581 

2007 667250 93415 

2006 455556 60588 

2005 316750 42444,5 

2004 196000 24500 

2003 145000 17110 

2002 119350 14083 

2001 80000 11280 
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Nierozwiązane skargi i problemy [szt.] 

2016 43050 3247 

2015 46420 3389 

2014 47880 3351 

2013 47476,8 3798 

2012 41378,61 4137 

2011 43830,6 4383 

2010 62890,24 3144 

2009 61408,9 3684 

2008 75726,6 6058 

2007 86742,5 6939 

2006 63777,84 5102 

2005 47512,5 3801 

2004 35280 2822 

2003 24650 1972 

2002 16709 1503 

2001 14400 1152 

Liczba klientów (LK) [l. nr w bazie danych] 

2016 11677000 338000 

2015 11932000 294000 

2014 14000000 207000 

2013 14130000 212400 

2012 13839000 284080 

2011 13740000 336400 

2010 14038000 216600 

2009 14149500 236880 

2008 14023457 227500 

2007 13345000 159600 

2006 11111111 139100 

2005 9050000 115200 

2004 7000000 120800 

2003 5000000 87000 

2002 3850000 52000 

2001 2500000 16800 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wizualizację funkcji rozwoju przedsiębiorstwa C prezentuje rysunek 4.7.  
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Rys. 4.7. Wizualizacja funkcji rozwoju przedsiębiorstwa C 

Źródło: opracowanie własne  
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Zastosowano identyczne oznaczenia rysunku jak w przypadku przedsiębiorstw 

A i B. Wektory zmiennych są skierowane do centrum sieci, w której zlokalizowane 

jest oznaczenie rozwoju przedsiębiorstwa. Okres analizy obejmuje lata od 2001 do 

2016 roku (okres od uruchomienia sieci partnerskich). 

Siła oddziaływania została oznaczona odcieniem linii łączącej poszczególne 

zmienne - im jest ciemniejsza tym wartość jest wyższa. Wizualizację zagregowa-

nych wartości wektorów dla poszczególnych zmiennych funkcji rozwoju przedsię-

biorstwa C prezentuje rysunek 4.8. 
 

 

 

Rys. 4.8. Wizualizacji zagregowanych wartości wektorów zmiennej funkcji rozwoju przed-

siębiorstwa C 

Źródło: opracowanie własne  
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Na rysunku 4.8 największe okręgi (skumulowane wartości) odnotowano w za-

kresie ogólnych przychodów przedsiębiorstwa oraz przychodów generowanych 

przez partnerskie sieci sprzedaży. Znacznie mniejsze są okręgi pozostałych zmien-

nych. Wartości wektorów zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa C zawiera 

tabela 4.16. 

 
Tabela 4.16. Wartość wektorów zmiennych funkcji rozwoju 

przedsiębiorstwa C 

 

Zmienna Wartość wektora 

RP 123156203778,00  

W  51965,00  

W-p  35640,00  

S  1318,00  

S-p  1287,00  

R  110541742000,00  

R-p  12444550772,00  

P  - 5169088,00  

P-p  - 620929,00 

Q  - 759133,00 

Q-p  - 58482,00 

LK  173385068,00 

LK-p  3043360,00 

                              Źródło: Opracowanie własne. 

 
Zsumowane wartości wszystkich zmiennych - wartość wektora funkcji rozwoju 

– wynosiła 123156203778,0000. Największy udział miały zmienne R i R-p (war-

tość kolejno 110541742000,000000 i 12444550772,000000), następnie LK i LK-p 

(wartość kolejno 173385068,000000 i 3043360,000000) oraz W i W-p (po 

51965,000000 i 35640,000000). 

Zestawienie wskaźnika pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych funkcji 

rozwoju przedsiębiorstwa zawiera tabela 4.17. 
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Tabela 4.17. Wskaźnik pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych 

funkcji rozwoju przedsiębiorstwa C 

 

Zmienna Wartość pośrednictwa 

RP 0,000435 

W 0,000435 

W-p 0,000435 

S 0,000435 

S-p 0,000435 

R 0,000435 

R-p 0,000435 

P 0,000435 

P-p 0,000435 

Q 0,000435 

Q-p 0,000435 

LK 0,000435 

LK-p 0,000435 

                             Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wszystkie analizowane zmienne z takim samym prawdopodobieństwem, mogą 

być kluczowe dla kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa.  

Dane dla sześciu zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D zestawiono  

w tabeli 4.28. 

 
Tabela 4.18. Dane dla zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D 

 

Wielkość zatrudnienia (W) [osoby] 

Rok Ogółem Partnerska sieć sprzedaży 

2016 3720 950 

2015 4050 975 

2014 4400 1300 

2013 4500 1350 

2012 4760 1600 

2011 5057 1650 

2010 5282 1700 

2009 5451 1680 

2008 5510 1650 

2007 5300 1590 

2006 4565 1200 
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2005 4359 1100 

2004 4047 700 

2003 3803 330 

Stopień realizacji celów (S) [%] 

2016 91 80 

2015 87 82 

2014 97 80 

2013 80 80 

2012 78 85 

2011 74 85 

2010 73 80 

2009 84 85 

2008 81 90 

2007 81 90 

2006 85 90 

2005 80 80 

2004 85 75 

2003 74 70 

2002 82 70 

Przychody (R) [PLN] 

2016 6490000000 848000000 

2015 6460000000 797000000 

2014 6623000000 728530000 

2013 6649000000 797880000 

2012 7023000000 632070000 

2011 7156400000 644076000 

2010 7345000000 815295000 

2009 7602000000 912240000 

2008 7920000000 910800000 

2007 7426000000 816860000 

2006 7912029000 791202900 

2005 6975741000 767331510 

2004 7058183000 846981960 

2003 6040637000 724876440 

2002 4344896 477938 

Skargi i reklamacje (P) [szt.] 

2016 301250 33581 

2015 299784 34425 

2014 298338 32817 

2013 357949 39732 

2012 361152 40810 

2011 355725 35217 

2010 411029 49735 

2009 442200 57486 

2008 464450 55734 
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2007 762000 106680 

2006 462000 61446 

2005 370000 49580 

2004 217500 27188 

2003 168000 19824 

2002 160710 18964 

Nierowziązane skargi i problemy (Q) [szt.] 

2016 370145 3120 

2015 39852 3348 

2014 44751 3580 

2013 42954 3866 

2012 50561 5562 

2011 42687 4696 

2010 61654 3699 

2009 70752 4245 

2008 78957 7107 

2007 114300 10287 

2006 78540 7069 

2005 59200 5328 

2004 34800 3132 

2003 30240 2722 

2002 24107 2411 

Liczba klientów (LK) [l. nr w bazie danych] 

2016 10634000 278441 

2015 12056000 256487 

2014 15702000 230100 

2013 15563000 228150 

2012 15048000 323200 

2011 13175000 354750 

2010 13259000 280500 

2009 13400000 383040 

2008 13270000 336600 

2007 12700000 310050 

2006 11000000 238800 

2005 10000000 178200 

2004 7500000 105000 

2003 5600000 42240 

2002 4870000 19570 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Wizualizację funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D prezentuje rysunek 4.9. 
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Rys. 4.9. Wizualizacja funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D. 

Źródło: opracowanie własne  
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Zastosowano identyczne oznaczenia rysunku jak w przypadku przedsiębiorstw 

A, B i C. Wektory zmiennych są skierowane do centrum sieci. Osiągane wartości 

w zakresie zmiennych z poszczególnych lat w pierwszej kolejności tworzą zagre-

gowane wartości oznaczone szarymi okręgami i literami, a następnie są skierowane 

do oznaczenia rozwoju przedsiębiorstwa. Okres analizy obejmuje lata od 2002 do 

2014 roku (okres od uruchomienia sieci partnerskich). Pomiędzy danymi występują 

znaczące różnice wartości, jednakże ich siła oddziaływania została oznaczona od-

cieniem linii łączącej - im jest ciemniejsza tym wartość jest wyższa. 

Wizualizację zagregowanych wartości wektorów dla poszczególnych zmien-

nych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D prezentuje rysunek 4.10. 

 

 
Rys. 4.10. Wizualizacja zagregowanych wartości wektorów zmiennej funkcji rozwoju 

przedsiębiorstwa D. 

Źródło: opracowanie własne  
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Największe okręgi (skumulowane wartości) odnotowano w zakresie ogólnych 

przychodów przedsiębiorstwa oraz przychodów generowanych przez partnerskie 

sieci sprzedaży. Znacznie mniejsze są okręgi pozostałych zmiennych. Wartości 

wektorów zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D zawiera tabela 4.19. 

 
Tabela 4.19. Wartość wektorów zmiennych funkcji rozwoju 

przedsiębiorstwa D 
 

Zmienna Wartość wektora 

RP 109889074827,000000 

W 64804,000000 

W-p 17775,000000 

S 1232,000000 

S-p 1222,00 

R 98685334896,00 

R-p 11033621748,00 

P -5432087,00 

P-p -663219,00 

Q -1143500,00 

Q-p -70172,00 

LK 173777000,00 

LK-p 3565128,00 

                               Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Zsumowane wartości wszystkich zmiennych - wartość wektora funkcji rozwoju 

– wynosiła 109889074827,000000. Największy udział miały zmienne R i R-p 

(wartość kolejno 98685334896,000000 i 11033621748,000000), następnie LK 

i LK-p (wartość kolejno 173777000,000000 i 3565128,000000) oraz W i W-p (po 

64804,000000 i 17775,000000). 

Zestawienie wskaźnika pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych funkcji 

rozwoju przedsiębiorstwa zawiera tabela 4.20. 
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Tabela 4.20. Wskaźnik pośrednictwa dla poszczególnych zmiennych 

funkcji rozwoju przedsiębiorstwa D 
 

Zmienna Wartość pośrednictwa 

W 0,000352 

W-p 0,000463 

S 0,000463 

S-p 0,000463 

R 0,000768 

R-p 0,000542 

P 0,000463 

P-p 0,000463 

Q 0,000463 

Q-p 0,000463 

LK 0,000452 

LK-p 0,000487 

                             Źródło: Opracowanie własne. 

 
Największe prawdopodobieństwo wpływu na rozwój przedsiębiorstwa stwier-

dzono w przypadku zmiennej R - przychody, a także R-p – przychody generowane 

przez partnerską sieć sprzedaży. Ponadto należy wymienić również zmienną LK-p, 

czyli klientów pozyskiwanych przez partnerską sieć sprzedaży. Są czynniki, które 

w głównej mierze wpływają na rozwój badanego przedsiębiorstwa. 

Analizując wartości liczbowe można bezsprzecznie wskazać, że partnerskie sie-

ci sprzedaży przedsiębiorstw A, B, C i D przyczyniają się do ich rozwoju. Zmien-

nymi o najwyższej wartości wektora była R i R-p, LK i LK-p oraz W i W-p. Zatem 

były to przychody, liczba klientów oraz liczba pracowników. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy sieciowej można także stwierdzić,  

w oparciu o uzyskane wartości pośrednictwa, że wszystkie badane zmienne mogą 

być kluczowe dla kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa. Jednocześnie dzięki 

parametryzacji wartości funkcji przedsiębiorstwa istnieje możliwość oszacowania 

współczynnika korelacji liniowej Pearsona - co jednocześnie stanowi triangulację 

opracowanej metody badawczej. Umożliwia to analizę współzależności (wzajem-

nych powiązań) pomiędzy poszczególnymi zmiennymi (tabela 4.21).  
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Tabela 4.21. Współczynnik korelacji Pearsona między funkcją rozwoju przedsiębiorstwa  

a badanymi zmiennych w analizowanych przedsiębiorstwach 

 

Korelacja 

między 

funkcją 

rozwoju 

Przedsiębiorstwo 

A 

Przedsiębiorstwo 

B 

Przedsiębiorstwo 

C 

Przedsiębiorstwo 

D 

W 0,76518 0,96051 0,821319 0,625169 

W-p 0,949052696 0,965993208 0,899404 0,710494467 

S -0,623 0,38808 0,517989 -0,0241 

S-p 0,528800098 0,655493941 0,54134 0,672831587 

R-p 0,858041278 0,938000283 0,886412505 0,947504798 

R 0,995622751 0,995676789 0,998034401 0,999185487 

P-p -0,86402 -0,344167526 -0,856734573 -0,487273624 

P -0,94807 -0,306520559 -0,92878839 -0,551721127 

Q-p -0,98502 -0,395744871 -0,8396331 -0,47611644 

Q -0,76602 -0,303103065 -0,920391346 -0,550086809 

LK-p 0,917701 0,952281256 0,718848704 0,670214084 

LK 0,9824482 0,927339122 0,859165422 0,592501472 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Najwyższą wartością współczynnika korelacji cechowała się zmienna R (przycho-

dy) osiągając wartości bliskie jedności. Następnie wyróżnić można zmienną R-p 

(przychody generowane przez sieć partnerską), która szczególnie wysoka była 

w przedsiębiorstwie D (0,947504798) i B (0,938000283), natomiast nieco niższe 

korelacje były w przedsiębiorstwie C (0,886412505) i A (0,858041278). Zmienne 

S (realizacja celów strategicznych) i S-p (realizacja celów strategicznych w sieci 

partnerskiej) cechowały się niską wartością korelacji. W przedsiębiorstwach A i B 

liczba pracowników sieci partnerskich korelacja osiągnęła wysoką wartość (kolej-

no 0,949052696 i 0,965993208), natomiast w podmiotach C i D nieco niższe 

(0,899404 i 0,710494467). Zmienne dotyczące problemów, reklamacji i skarg, 

czyli P (problemy organizacji), P-p (problemy generowane przez sieć partnerską), 

Q (problemy nierozwiązane) i Q-p (problemy nierozwiązane w sieci partnerskiej) 

charakteryzowały się korelacją odwrotną, w której wzrost lub spadek wartości 

funkcji rozwoju przedsiębiorstwa powoduje odwrotny efekt w wartości zmiennej. 

Liczbę klientów przedsiębiorstwa LK (liczba klientów) oraz tych pozyskanych 

przez pracowników partnerskich sieci sprzedaży także można uznać za znaczące 

w kreowaniu rozwoju przedsiębiorstwa (szczególnie wysokie były w przedsiębior-

stwa A i B, natomiast w C i D były znacznie niższe). 
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Konkludując, w odniesieniu do wpływu analizowanych zmiennych na rozwój 

przedsiębiorstwa, w przypadku analizy sieciowej zastosowano wskaźnik pośrednic-

twa (który parametryzuje znaczenie węzłów sieci w tworzeniu wektora funkcji 

rozwoju).  

W przedsiębiorstwie A, wszystkie zmienne (prócz P – problemów organizacji – 

wartość pośrednictwa 0,000560), cechowała taka sama wartość wskaźnika pośred-

nictwa – 0,000630. Dlatego też można stwierdzić, że zmienne z podobnym praw-

dopodobieństwem kształtują rozwój przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstwa B, 

zasadniczą zmienną pobudzającą kształtowanie rozwoju, były R – przychody 

(wskaźnik pośrednictwa 0.000654). Duże znaczenie miały także zmienna R-p 

(przychody generowane przez partnerską sieć sprzedaży) i LK – liczba klientów. 

W przedsiębiorstwie C, wszystkie badane zmienne z takim samym prawdopodo-

bieństwem, mogą wpływać na rozwój przedsiębiorstwa. Z kolei w przedsiębior-

stwie D, kluczowe dla rozwoju były zmienne R – przychody, a także R-p – przy-

chody generowane przez partnerską sieć sprzedaży. Warto również wskazać, na 

zmienną LK-p (liczba klientów sieci partnerskiej). 

Na podstawie badań z wykorzystaniem wizualizacji sieciowej – w zakresie 

czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, moż-

na zdecydowanie stwierdzić, że partnerskie sieci sprzedaży pobudzają rozwój 

podmiotów uczestniczących w badaniu.  

Dodatkowo w oparciu o współczynnik korelacji Pearsona wykazano istotne sta-

tystycznie zależności. W przypadku każdego przedsiębiorstwa zmienne R (przy-

chody) oraz R-p (przychody generowane przez sieć partnerską) wpływały na roz-

wój. Z kolei zmienne P (pracownicy) i LK (liczka klientów) miały istotne znacze-

nie dla rozwoju w podmiotach A i B. 
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WIZUALIZACJA ORAZ ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI 
PARTNERSKICH ZA POMOCĄ PROGRAMU „PAJEK” 

 

 

5.1. Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstw 
objętych badaniem 

 
W analizach w niniejszym rozdziale zostały wykorzystane dane z rocznych ra-

portów o działalności poszczególnych przedsiębiorstw (wielkość zatrudnienia), 

sprawozdań finansowych (przychody), dane pozyskane z zasobów elektronicznych 

(liczba aktywnych kart „SIM”), ze środków masowego przekazu (liczba salonów), 

dane pozyskane z przedsiębiorstw (stopień realizacji celów, liczba zgłoszonych 

skarg, reklamacji, problemy, problemy nierozwiązane, średni koszt przypadający 

na pracownika, średni przychodów przypadający na pracownika, liczba dealerów, 

czynniki stymulujące rozwój, czynniki destymulujące rozwój sieci partnerskich)
13

. 

Z uwagi na brak możliwości upublicznienia pewnych danych wrażliwych, wy-

korzystano zakodowane nazwy przedsiębiorstwa. Sam okres analizy obejmuje czas 

od utworzenia sieci partnerskiej w przedsiębiorstwie do 2016 rok. W rozważaniach 

pomięto zjawiska rebrandingu, przejęć i fuzji.  

Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży z wykorzystaniem programu „Paek” 

w celu ukazania ich ilościowego i dynamicznego wzrostu od początku ich działal-

ności. Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży analizowanych przedsiębiorstw 

zawarto w Załączniku 2. 

Wizualizacje sieci partnerskich przedsiębiorstwa A, zaprezentowano na rysun-

kach 5.1 (2008 rok), 5.2 (2010 rok), 5.3 (2012 rok), 5.4 (2014 rok) oraz 5.5 

(2016 rok). 

Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B, zaprezentowano 

na rysunkach 5.6 (1999 rok), 5.7 (2005 rok), 5.8 (2011 rok), 5.9 (2014 rok) oraz 

5.10 (2016 rok). 

Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C, zaprezentowano 

na rysunkach 5.11 (2001 rok), 5.12 (2007 rok), 5.13 (2011 rok), 5.14 (2014 rok), 

oraz 5.15 (2016 rok)  

                                                      
13 Wyniki badań zostały częściowo opublikowane (Brzeziński, 2018; Brzeziński, Wy-

rwicka, 2019; Brzeziński, Cyplik i Wyrwicka, 2020; Brzeziński, Cyplik, 2020). 
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Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D, zaprezentowano 

na rysunkach 5.16 (2002 rok), 5.17 (2006 rok), 5.18 (2010 rok), 5.19 (2014 rok) 

oraz 5.20 (2016 rok). 

Zastosowano następujące oznaczenia: czarny kwadrat – osoba zarządzająca 

partnerską siecia sprzedaży (np. Menedżer Sprzedaży lub Dyrektor Sieci Dealer-

skiej); P – fioletowe okrąg – pracownik punktu sprzedaży (salonu) z oznaczeniem 

liczbowym; D – zielony trójkąt – dealer, który zazwyczaj nie posiada własnego 

punktu sprzedaży, zarządza jednak grupą przedstawicieli handlowych działających 

w terenie z oznaczeniem liczbowym; S – niebieski romb – salon sprzedaży z ozna-

czeniem liczbowym; PH – różowy okrąg – przedstawiciel handlowy, zatrudniony 

zazwyczaj u dealera z oznaczeniem liczbowym. 

Analizując opracowane wizualizacje należy przede wszystkim wskazać znaczą-

cy wzrost ilościowy pracowników tam zatrudnionych. W przedsiębiorstwie A, 

liczba pracowników w 2008 roku wynosiła 70 (w tym 25 przedstawicieli handlo-

wych). Liczba pracowników wzrastała do 2012 roku (1750 pracowników, w tym 

1050 przedstawicieli handlowych). Do 2016 roku liczba pracowników sieci part-

nerskiej zmniejszyła się do 1356 osób (w tym 750 przedstawicieli handlowych). 

W odniesieniu do przedsiębiorstwa B, liczba pracowników w 1999 roku wynosiła 

85 (w tym 45 przedstawicieli handlowych). Do 2011 roku liczba pracowników 

wzrosła do 24 osób (1100 przedstawicieli handlowych). W kolejnym latach ilość 

pracowników zmniejszała się, a w 2016 roku wynosiła 1340 osób (420 przedstawi-

cieli handlowych). 

W przedsiębiorstwie C, liczba pracowników w 2001 roku wynosiła 110 (30 przed-

stawicieli handlowych). Z pewnymi wahaniami ilość pracowników do 2012 roku 

wzrastała do 2800 osób (680 przedstawicieli handlowych). Natomiast w kolejnych 

latach liczba pracowników zmniejszyła się do 2130 osób (590 przedstawicieli han-

dlowych). W przedsiębiorstwie D, w 2002 roku zatrudnionych było łącznie 190 

osób (w tym 90 przedstawicieli handlowych). W kolejnych latach następował 

wzrost do 1700 pracowników w 2010 roku (w tym 700 przedstawicieli handlo-

wych). 

W kolejnych latach następowało zmniejszenie ilości zatrudnionych osób – do 

950 (w tym 510 przedstawicieli handlowych) w 2016 roku. Stworzone wizualizacje 

partnerskich sieci sprzedaży – zawierające strukturę pracowników, wskazują na 

znaczącą dynamikę wzrostu pracowników w kolejnych latach. Praktyczne w każ-

dym przedsiębiorstwie wzrost ilości osób zatrudnionych w sieci partnerskiej 

zwiększał się do 2010-2012 roku. Po tym okresie następował spadek zatrudnienia. 

Zjawisko to może być związane z wprowadzeniem na rynek usług „nielimitowa-

nych” (w których w określonej cenie, klienci mogą wykonywać dowolną ilość 

połączeń, czy też przesłanych wiadomości). Pogorszyło to znacząco sytuację ryn-

kową badanych podmiotów. 
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5.2. Identyfikacja determinant zmian rozwojowych 
sieci partnerskich 

Projekcje możliwych zmian, tendencji i kierunków w przyszłości sporządzone 

zostaną w oparciu o wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstw A, 

B, C i D. Prognoza jest średniookresowa i obejmuje okres najbliższych 5 lat (czyli 

do 2022 roku). Dla identyfikacji siły oddziaływania przyjęto skalę powszechnie 

wykorzystywaną w metodach scenariuszowych, posiadającą ugruntowanie w litera-

turze przedmiotu (zob. Giereszewska i Romanowska, 2002). W trakcie procesu 

badawczego wyselekcjonowano czynniki unikalne dla każdego z podmiotów, któ-

rych siła oddziaływania jest stymulująca (pozytywna siła wpływu) od 1 do 5 (gdzie 

1 to bardzo słabe oddziaływanie, a 5 bardzo mocne oddziaływanie) lub destymulu-

jąca (negatywna siła wpływu) -1 do -5 (gdzie -1 to bardzo słabe oddziaływanie, 

a -5 bardzo mocne oddziaływanie). 

W przypadku każdego przedsiębiorstwa określony został indywidualny zestaw 

czynników (które mogą być stymulujące bądź destymulujące). Czynniki wybrano 

na podstawie wywiadu pogłębionego przeprowadzonego w związku z metodą stu-

dium przypadku z osobą zarządzającą partnerską siecią sprzedaży w przedsiębior-

stwie. Wynika to ze specyfiki funkcjonowania każdego podmiotu i innych uwarun-

kowań partnerskich sieci sprzedaży.  

W trakcie wywiadu osoba zarządzającą siecią partnerską u danego operatora 

wymieniała poszczególne czynniki oraz to czy siła jest stymulująca, czy destymu-

lująca i w jakim zakresie. Poszczególne miary sił oddziaływania obliczono jako 

wynik: ważona ocena osoby zarządzającej partnerską siecią sprzedaży (oz) i ocena 

autora (oa) – współczynniki kolejno 0,6 i 0,4 – a następnie zaokrąglone do pełnych 

wartości, co też wyrażono wzorem (2): 
 

𝑠𝑖ł𝑎 𝑜𝑑𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑦𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑜𝑧∙0,6+𝑜𝑎∙0,4

𝑜𝑧+𝑜𝑎
              (2) 

 

Czynniki i siłę ich oddziaływania na sieci partnerskie badanych przedsiębiorstw 

prezentuje tabela (tabela 5.1). 

 
Tabela 5.1. Czynniki oraz siła ich oddziaływania na sieci partnerskie 

przedsiębiorstw A, B, C i D 
 

Czynniki 
Podmiot 

A B C D 

Absencje -3 -3 -3 -3 

Atrakcyjność oferty – 5 5 3 

Baza klientów – 2 – – 

Błędy podczas pracy -3 -2 – – 

Brak w dokumentacji do umowy -2 – – – 
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Braki oczekiwanych produktów w magazynie -4 – – – 

Dążenie do redukcji kosztów – 4 – – 

Decyzje kierownika 3 3 4 3 

Dodatkowe zadania -2 -2 -1 -2 

Filozofia rozwoju – – – 5 

Forma składania zamówień 2 – – – 

Ilość klientów 4 – – – 

Inwestowanie w technologie szybkiego 

bezprzewodowego Internetu 
– – 5 – 

Ilość pracy bieżącej 2 4 2 4 

Kompletność dokumentów 3 3 – – 

Konsolidacja usług telekomunikacyjnych 

i energetycznych 
– 4 – – 

Liczba pracowników – 5 3 3 

Marka przedsiębiorstwa – – 5 4 

Modernizacja sieci – – – 4 

Metody pracy – 4 – – 

Obłożenie pracą 3 – – – 

Obniżenie prowizji za sprzedaż -5 – -5 -5 

Oczekiwania klientów – 4 – – 

Odpowiedzialność za poziom obsługi 2 3 2 2 

Odpowiedzialność za realizację celów 3 – 4 4 

Organizacja pracy 2 – – – 

Partnerstwo  z innych podmiotem 

telekomunikacyjnym 
4 – – – 

Planowana redukcja salonów i dealerów – -5 -5 -4 

Powstawanie nowych salonów 1 – – – 

Posiadanie certyfikatu zarządzania 

środowiskowego ISO 14001:2004 
– – – 5 

Preferencje kontaktu z klientem 3 – – – 

Program zwolnień pracowniczych – -5 – – 

Promocje 5 – – – 

Przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne 5 4 4 5 

Redukcja sieci partnerskiej -5 – – – 

Reklama ze znanymi osobistościami 4 – – – 

Reklamacje -2 -3 -2 -3 

Spotkania i zebrania 2 – – 3 

Sposób składania zamówień – 3 – – 

Standardy sprzedaży 3 2 – – 

Staż pracy -2 2 3 3 

Stosowanie Standardu ISO 9001:2008 

w obsłudze klienta 
– – 3 – 

Stres -3 -3 2 -2 
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Uruchomienie sieci szybkiego Internetu 

z pokryciem większości kraju 
– – – 5 

Uruchomienie usług bankowych – – – 5 

Walka cenowa 2 – – -3 

Wartości przedsiębiorstwa 3 4 – – 

Wdrożenie nowej strategii – 4 – – 

Wielkość zatrudnienia 3 – – – 

Wizerunek przedsiębiorstwa 3 – – – 

Współpraca z innymi działami 1 – – – 

Wyjazdy służbowe 3 2 2 3 

Wytyczne komunikacyjne dla pracowników 2 – – – 

Zarządzanie zespołem -2 3 3 2 

Zebrania kierownictwa – 3 3 – 

Zgłaszanie reklamacji przez klientów 4 – – – 

Znajomość oferty przez klienta 4 5 5 5 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Celem identyfikacji czynników, które w przyszłości będą miały największy 

wpływ na partnerskie sieci sprzedaży przedsiębiorstw objętych badaniem, zasto-

sowane zostaną trzy wskaźniki z zakresu analizy sieciowej: wartość pośrednictwa, 

wartość bliskości oraz skumulowana wartość wektora. 

Wskaźnik pośrednictwa węzła v określa stosunek liczby najkrótszych ścieżek 

pomiędzy dowolnymi dwoma węzłami przechodzących przez węzeł v do łącznej 

liczby wszystkich najkrótszych ścieżek. Niekiedy pośrednictwo jest normalizowane 

tak aby maksymalnie pośrednictwo w sieci wynosiło 1. Wskaźnikiem bliskości węzła 

v nazywa się średnią długość najkrótszych ścieżek między węzłem v i wszystkimi 

pozostałymi węzłami (innymi słowy jest to oczekiwana odległość pomiędzy wę-

złem v i dowolnym innym węzłem). Jest to miara zasięgu (ang. reach) określonego 

węzła, czyli miara czasu jaki jest potrzebny, ażeby z danego węzła dotrzeć do in-

nych węzłów. Skumulowana wartość wektora stanowi łączną wartość zadeklaro-

waną w połączeniach (krawędziach) skierowanych do danego ogniwa sieci.  

Na podstawie oszacowania opisanych wskaźników możliwe jest wykazanie 

czynników, które w przyszłości mogą być wiodące dla kształtowania i funkcjono-

wania partnerskich sieci sprzedaży. Wskaźnik pośrednictwa określa prawdopodo-

bieństwo z jakim dany czynnik może być kluczowych dla całej sieci. Bliskość 

oznacza zasięg jaki dany czynnik posiada (jak może wpływać na pozostałe ogniwa 

sieci). Natomiast skumulowana wartość wektora wskazuje rolę jaką dany czynnik 

ogrywa w sieci. 

Dla każdego przedsiębiorstwa określono zatem wartości pośrednictwa, bliskości 

i skumulowanego wektora, a także stworzono wizualizację partnerskiej sieci sprze-

daży – zawierającą oprócz struktury pracowników także wpływ (stymulujący lub 

destymulujący) poszczególnych czynników. 
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Wartości pośrednictwa, bliskości, a także skumulowanego wektora dla przed-

siębiorstwa A, zawiera tabela 5.2. 
 

Tabela 5.2. Wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora – 

przedsiębiorstwo A (kolejność alfabetyczna) 
 

Czynnik Pośrednictwo Bliskość 
Skumulowany 

wektor 

Absencje 0,003184 0,580743 -226,000000 

Błędy podczas pracy 0,044993 0,986342 -5270,000000 

Brak w dokumentacji do umowy 0,017035 0,769142 -3760,000000 

Braki oczekiwanych produktów 
w magazynie 

0,017035 0,769142 -7520,000000 

Decyzje kierownika 0,017035 0,769142 5640,000000 

Dodatkowe zadania 0,017035 0,769142 -3760,000000 

Forma składania zamówień 0,017035 0,769142 3760,000000 

Ilość klientów 0,044993 0,986342 10540,000000 

Kompletność dokumentów 0,017035 0,769142 5640,000000 

Obłożenie pracą 0,045026 0,986706 7908,000000 

Obniżenie prowizji za sprzedaż 0,045026 0,986706 -13180,000000 

Odpowiedzialność za poziom 

obsługi 

0,017035 0,769142 3760,000000 

Odpowiedzialność za realizację 

celów 

0,003184 0,580743 2268,0000 

Organizacja pracy 0,045026 0,986706 5272,000000 

Partnerstwo z innych podmiotem  0,045026 0,986706 10544,000000 

Powstawanie nowych salonów 0,003184 0,769142 756,000000 

Praca bieżąca 0,045026 0,986706 5272,000000 

Preferencje kontaktu z klientem 0,017035 0,769142 5640,000000 

Promocje 0,045026 0,986706 1318,000000 

Przetargi na częstotliwości 

telekomunikacyjne 

0,045026 0,986706 13180,000000 

Redukcja sieci partnerskiej 0,017035 0,769142 -9400,000000 

Reklama ze znanymi 

osobistościami 

0,017035 0,769142 7520,000000 

Reklamacje 0,017035 0,769142 -3760,000000 

Spotkania i zebrania z 

kierownictwem 

0,045026 0,986706 5272,000000 

Standardy sprzedaży 0,045026 0,769142 5272,000000 
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Czynnik Pośrednictwo Bliskość 
Skumulowany 

wektor 

Staż pracy 0,045026 0,986706 7908,000000 

Stres 0,045026 0,986706 -5272,000000 

Walka cenowa 0,045026 0,986706 -7908,000000 

Wartości przedsiębiorstwa 0,045026 0,986706 5272,000000 

Wielkość zatrudnienia 0,003184 0,580743 2268,000000 

Wizerunek przedsiębiorstwa 0,045026 0,986706 7908,000000 

Współpraca z innymi działami 0,003184 0,580743 2268,000000 

Wyjazdy służbowe 0,003184 0,580743 756,000000 

Wytyczne komunikacyjne dla 

pracowników 

0,017035 0,769142 5640,000000 

Zarządzanie zespołem 0,003184 0,580743 1512,000000 

Zgłaszanie reklamacji przez 

klientów 

0,003184 0,580743 -1512,000000 

Znajomość oferty przez klienta 0,017035 0,769142 7520,000000 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pod względem wartości pośrednictwa czynnikami o najwyższych wartościach 

były: organizacja pracy, obłożenie pracą, spotkania i zebrania z kierownictwem, 

staż pracy, obniżenie prowizji za sprzedaż, praca bieżąca, stres, wartość przedsię-

biorstwa, standardy sprzedaży, partnerstwo z innym podmiotem telekomunikacyj-

nym, walka cenowa, przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne oraz wizerunek 

przedsiębiorstwa (wszystkie po 0,45026). 

W zakresie bliskości były to promocje, organizacja pracy, obłożenie pracą, ilość 

klientów, obniżenie prowincji za sprzedaż, praca bieżąca, stres, błędy podczas pra-

cy, wartość przedsiębiorstwa, partnerstwo  z innych podmiotem telekomunikacyj-

nym, walka cenowa, wizerunek przedsiębiorstwa (wszystkie po 0,986706).  

Najwyższą destymulującą (ujemną) skumulowaną wartość wektora miały takie 

czynniki jak obniżenie prowizji za sprzedaż (-13180,000000) oraz redukcja sieci 

partnerskiej (-9400,000000). Natomiast najwyższe wartość dodatnie (stymulujące) 

miały ilość klientów (10540,000000), partnerstwo z innych podmiotem telekomu-

nikacyjnym (10544,000000) oraz przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne 

(13180,00000). 

Wizualizację partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A oraz jej determi-

nant prezentuje rysunek 5.21. Należy zaznaczyć, że w trakcie analiz powstały nie-

zwykle rozbudowane sieci zależności. Oprócz relacji między pracownikami, za-

warte zostały wpływy czynników zestawionych w tabeli 5.1. W przedsiębiorstwie 

A, liczba elementów tworzących sieć wynosiła 2673, natomiast liczba wszystkich 

połączeń (relacji) wynosiła 83243. Taka ilość relacji jest trudna do odzwierciedle-

nia na rysunku 5.1. 
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Rys. 5.1. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A oraz jej determinant. 

Źródło: opracowanie własne  
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Obliczenia wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora dla 

przedsiębiorstwa B, prezentuje tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3. Wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora – 

przedsiębiorstwo B (kolejność alfabetyczna) 
 

Czynnik Pośrednictwo Bliskość 
Skumulowany 

wektor 

Absencje 0,003926 0,582853 -2097,000000 

Atrakcyjność oferty 0,057056 0,988192 11990,000000 

Baza klientów 0,022249 0,767552 3400,000000 

Błędy podczas pracy 0,022249 0,767552 -3400,000000 

Dążenie do redukcji kosztów 0.057100 0,988595 9596,000000 

Decyzje kierownika 0,022249 0,767552 5100,000000 

Dodatkowe zadania 0,057100 0,988595 -4798,000000 

Ilość pracy bieżącej 0,057100 0,988595 9596,000000 

Kompletność dokumentów 0,022249 0,767552 5100,000000 

Konsolidacja usług telekomunikacyjnych 

i energetycznych 
0,057100 0,988595 9596,000000 

Liczba pracowników 0,003926 0,582853 3495,000000 

Metody pracy 0,057100 0,988595 9596,000000 

Oczekiwania klientów 0,022249 0,767552 6800,000000 

Odpowiedzialność za poziom obsługi 0,003926 0,582853 3495,000000 

Odpowiedzialność za realizację celów 0,057100 0,988595 9596,000000 

Planowana redukcja salonów i dealerów 0,057056 0,988192 -11990,000000 

Program zwolnień pracowniczych 0.022249 0,767552 -8500,000000 

Przetargi na częstotliwości telekomuni-

kacyjne 
0,057100 0,988595 9596,000000 

Reklamacje 0,022249 0,767552 -5100,000000 

Sposób składania zamówień 0,022249 0,767552 5100,000000 

Standardy sprzedaży 0.003926 0,582853 1398,000000 

Staż pracy 0,057100 0,988595 4798,000000 

Stres 0,057100 0,988595 -7197,000000 

Wartości przedsiębiorstwa 0,057100 0,988595 9596,000000 

Wdrożenie nowej strategii 0,003926 0,582853 2796,000000 

Wyjazdy służbowe 0,003926 0,582853 1398,000000 

Zarządzanie zespołem 0,003926 0,582853 2097,000000 

Zebrania kierownictwa 0,057100 0,988595 7197,000000 

Znajomość oferty przez klienta 0,022249 0,767552 8500,000000 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wizualizację partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B oraz jej determi-

nant prezentuje rysunek 5.2. Należy zaznaczyć, że w trakcie analiz powstały niezwy-

kle rozbudowane sieci zależności. Oprócz relacji między pracownikami, zawarte 

zostały wpływy czynników zestawionych w tabeli 5.1. W przedsiębiorstwie B, liczba 

elementów tworzących sieć wynosiła 2428, a liczba połączeń (relacji) 61004. 
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Rys. 5.2. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B oraz jej determinant. 

Źródło: opracowanie własne 
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Czynniki o najwyższej wartości pośrednictwa to dodatkowe zadania, ilość pracy 

bieżącej, odpowiedzialność za realizację celów, metody pracy, udział w zebraniach 

kierownictwa, staż pracy, stres, wartości przedsiębiorstwa, przetargi na częstotli-

wości telekomunikacyjne, dążenie do redukcji kosztów oraz konsolidacja usług 

telekomunikacyjnych i energetycznych (wszystkie po 0,57100).  

Czynniki o najwyższej wartości wskaźnika bliskości to dodatkowe zadania ilość 

bieżącej pracy, odpowiedzialność za realizację celów metody pracy, staż pracy, 

stres, wartości przedsiębiorstwa, przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne, 

dążenie do redukcji kosztów oraz konsolidacja usług telekomunikacyjnych i ener-

getycznych (wszystkie po 0,98595).  

Odnosząc się do wartości skumulowanego wektora, warto wyróżnić takie czyn-

niki symulujące jak atrakcyjność oferty, wartość przedsiębiorstwa, konsolidację 

usług telekomunikacyjnych i energetycznych, metody pracy, dążenie do redukcji 

kosztów, a także ilość pracy bieżącej. Z kolei destymulujące to program zwolnień 

pracowniczych, stres, planowana redukcja salonów i dealerów, błędy podczas pra-

cy, dodatkowe zadania, absencje.  

Wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora dla przedsiębior-

stwa C, prezentuje tabela 5.4. 

 
Tabela 5.4. Wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora – 

przedsiębiorstwo C (kolejność alfabetyczna) 
 

Czynnik Pośrednictwo Bliskość 
Skumulowany 

wektor 

Absencje 0,006102 0,585064 -3318,000000 

Atrakcyjność oferty 0,088078 0,994731 18780,000000 

Decyzje kierownika 0,030735 0,768730 10600,000000 

Dodatkowe zadania 0,088078 0,994731 7512,000000 

Ilość pracy bieżącej 0,088078 0,994731 7512,000000 

Inwestowanie w technologie szybkiego bez-

przewodowego Internetu 0,088078 0,994731 18780,000000 

Liczba pracowników 0,006102 0,585064 3318,000000 

Marka przedsiębiorstwa 0,006102 0,585064 2212,000000 

Obniżenie prowizji za sprzedaż 0,030735 0,768730 -13250,000000 

Odpowiedzialność za poziom obsługi 0,030735 0,768730 5300,000000 

Odpowiedzialność za realizację celów 0,006102 0,585064 4424,000000 

Planowana redukcja salonów i dealerów 0,030735 0,768730 -13250,000000 
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Przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne 0,088078 0,994731 18780,000000 

Reklamacje 0,030735 0,768730 -5300,000000 

Staż pracy 0,088078 0,994731 11268,000000 

Stosowanie Standardu ISO 9001:2008 

w obsłudze klienta 0,030735 0,768730 7950,000000 

Stres 0,088078 0,994731 7512,000000 

Wyjazdy służbowe 0,030735 0,768730 5300,000000 

Zarządzanie zespołem 0,006102 0,585064 3318,000000 

Zebrania kierownictwa 0,088078 0,994731 11268,000000 

Znajomość oferty przez klienta 0,030735 0,768730 13250,000000 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Do czynników o najwyższej wartości pośrednictwa zalicza się inwestowanie 

w technologie szybkiego bezprzewodowego Internetu, dodatkowe zadania, ilość 

pracy bieżącej, atrakcyjność oferty, spotkania z kierownictwem, staż pracy, stres, 

przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne (wszystkie po 0,88078). Najwyższą 

wartość bliskości odnotowano w następujących czynnikach: inwestowanie w tech-

nologie szybkiego bezprzewodowego Internetu, dodatkowa zadania, ilość pracy 

bieżącej, atrakcyjność oferty, zebrania kierownictwa, staż pracy, stres oraz przetar-

gi na częstotliwości telekomunikacyjne (wszystko po 0,994731). W zakresie zsu-

mowanego wektora o sile dodatniej, najwyższą wartość inwestowanie w technolo-

gie szybkiego bezprzewodowego Internetu, atrakcyjność oferty oraz przetargi na 

częstotliwości telekomunikacyjne (18780,000000). Największy wpływ destymulu-

jący miały planowana redukcja salonów i dealerów i obniżenie prowizji za sprze-

daż (oba po -13250,000000). 

W przedsiębiorstwie C, liczba elementów tworzących sieć wynosiła 3777,  

a liczba połączeń (relacji) 71825. Należy zaznaczyć, że w trakcie analiz powstały 

niezwykle rozbudowane sieci zależności. Oprócz relacji między pracownikami, 

zawarte zostały wpływy czynników zestawionych w tabeli 5.1. 

Wizualizację sieci zależności pomiędzy elementami sieci partnerskiej  

i wyselekcjonowanymi czynnikami dla przedsiębiorstwa C prezentuje rysunek 5.3. 
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Rys. 5.3. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C oraz jej determinant. 

Źródło: opracowanie własne  
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Wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora dla przedsiębior-

stwa D prezentuje tabela 5.5. 

 
Tabela 5.5. Wartości pośrednictwa, bliskości i skumulowanego wektora – przedsiębiorstwo 

D (kolejność alfabetyczna) 
 

Czynnik Pośrednictwo Bliskość 
Skumulowany 

wektor 

Absencje 0,003818 0,576923 -1473,000000 

Atrakcyjność oferty 0,059049 0,986949 5373,000000 

Decyzje kierownika 0,025570 0,777302 3900,000000 

Dodatkowe zadania 0,059049 0,986949 -3582,000000 

Filozofia rozwoju 0,059049 0,986949 8955,000000 

Ilość pracy bieżącej 0,059049 0,986949 7164,000000 

Liczba pracowników 0,003818 0,576923 1473,000000 

Marka przedsiębiorstwa 0,059049 0,986949 7164,000000 

Modernizacja sieci 0,059049 0,986949 7164,000000 

Obniżenie prowizji za sprzedaż 0,025570 0,777302 -6500,000000 

Odpowiedzialność za poziom 

obsługi 
0,025570 0,777302 2600,000000 

Odpowiedzialność za realizację 

celów 
0,003818 0,576923 1964,000000 

Planowana redukcja salonów 

i dealerów 
0,025570 0,777302 -5200,000000 

Posiadanie certyfikatu zarządzania 

środowiskowego ISO 14001:2004 
0,059049 0,986949 8955,000000 

Przetargi na częstotliwości tele-

komunikacyjne 
0,059049 0,986949 8955,000000 

Reklamacje 0,025570 0,777302 -3900,000000 

Spotkania i zebrania 0,003818 0,576923 1473,000000 
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Czynnik Pośrednictwo Bliskość 
Skumulowany 

wektor 

Staż pracy 0,059049 0,986949 5373,000000 

Stres 0,059049 0,986949 -3582,000000 

Uruchomienie sieci szybkiego 

Internetu z pokryciem większości 

kraju 

0,058989 0,986413 8950,000000 

Uruchomienie usług bankowych 0,058989 0,986413 8950,000000 

Walka cenowa 0,059049 0,986949 -5373,000000 

Wyjazdy służbowe 0,025570 0,777302 3900,000000 

Zarządzanie zespołem 0,003818 0,576923 982,000000 

Znajomość oferty przez klienta 0,025570 0,777302 6500,000000 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wizualizację sieci zależności pomiędzy elementami sieci partnerskiej i wyse-

lekcjonowanymi czynnikami dla przedsiębiorstwa D prezentuje rysunek 5.4. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie analiz powstały niezwykle rozbudowane sieci 

zależności. Oprócz relacji między pracownikami, zawarte zostały wpływy czynni-

ków zestawionych w tabeli 5.1. W przedsiębiorstwie D, liczba elementów two-

rzących sieć wynosiła 1816, a liczba połączeń (relacji) 42027. 

Do czynników o najwyższej wartości pośrednictwa zaliczono filozofię rozwoju, 

modernizację sieci, posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 

14001:2004, dodatkowe zadania, ilość pracy bieżącej, atrakcyjność oferty, staż 

pracy, stres, markę przedsiębiorstwa, przetargi na częstotliwości telekomunikacyj-

ne oraz walkę cenową (wszystkie po 0,059049).  

Do czynników o najwyższej wartości bliskości zaliczono filozofię rozwoju 

(70/20/10), modernizację sieci, posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowe-

go ISO 14001:2004, dodatkowe zadania, ilość pracy bieżącej, atrakcyjność oferty, 

staż pracy, stres, markę przedsiębiorstwa oraz walkę cenową (wszystkie po 

0,986949).  

Skumulowany wektor o dodatnim wpływie na funkcjonowanie sieci, najwyższy 

był w zakresie przetargów na częstotliwości telekomunikacyjne (8955,000000), 

filozofię rozwoju (70/20/10) (8955,000000) oraz posiadanie certyfikatu zarzą- 

dzania środowiskowego ISO 14001:2004 (8955,000000). Do czynników o najwyż-

szej o destymulującej sile wpływu zaliczono obniżenie prowizji za sprzedaż 

(-6500,000000). 
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Rys. 5.4. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D oraz jej determinant. 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyselekcjonowane czynniki oraz siła ich oddziaływania na poszczególne ele-

menty sieci zostanie wykorzystana do opracowania prognozy rozwoju sieci part-

nerskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce.  

Możliwy scenariusz rozwoju sieci partnerskich zostanie sformułowany w kon-

tekście ich roli w podmiotach telekomunikacyjnych w najbliższych latach, w związku 

z tym będzie opierał się na bieżącej i przyszłej sytuacji rynkowej badanych przed-

siębiorstw, a także efektywności działań sprzedażowych.  

5.3. Możliwe scenariusze rozwoju sieci partnerskich  

W poprzednim rozdziale zostały określone czynniki i zależności między nimi 

oraz elementy sieci partnerskich, które występują wewnątrz przedsiębiorstw obję-

tych analizą. Wyselekcjonowano czynniki, które – w oparciu o najwyższe wartości 

wskaźników analizy sieciowej – będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłego 

stanu poszczególnych partnerskich sieci sprzedaży – w perspektywie średniookre-

sowej do 2022 roku. 

Przedsiębiorstwo A 

Odnosząc się do prawdopodobnego scenariusza rozwoju partnerskich sieci 

sprzedaży przedsiębiorstwa A, czynnikami o najwyższej sile destymulującej było: 

– obniżenie prowizji za sprzedaż; 

– redukcja sieci partnerskiej. 

W okresie najbliższych pięciu lat następować będzie zmniejszenie liczby osób 

zaangażowanych w działalność partnerskiej sieci sprzedaży. Związane jest to ze 

zmniejszającą się dynamiką wzrostu rynku telekomunikacyjnego oraz pogorsze-

niem rentowności sprzedaży. Przedsiębiorstwo A przoduje w pozyskiwaniu klien-

tów, którzy zmieniają operatora. W związku z tym proces zmniejszania liczby pra-

cowników sieci partnerskiej powinien następować do 2022 roku powolnie. 

Najwyższe wartości dodatnie (stymulujące) miały: 

– liczba klientów; 

– partnerstwo z innym podmiotem telekomunikacyjnym; 

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne. 

Ważnym elementem przyczyniającym się nie tylko do zachowania dotychcza-

sowego poziomu sprzedaży, ale i jego zwiększenia jest planowane partnerstwo 

z innym podmiotem telekomunikacyjnym (chodzi i telefonię stacjonarną). Rozsze-

rzy to ofertę oraz zakres świadczonych usług. Pracownicy sieci partnerskiej zyska-

ją znaczne grono potencjalnych klientów zarówno indywidualnych, jak i bizneso-

wych. Przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne będą znacząco wpływać na 

całą branżę. W szczególności chodzi o dostęp do szybkiego Internetu. Przetarg ten 

był już unieważniany, a możliwość wdrożenia usług szybkiego, mobilnego Interne-

tu jest ważnym aspektem walki konkurencyjnej. 
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Czynnikami o najwyższym poziomie pośrednictwa były: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: organizacja 

pracy, obłożenie pracą, spotkania i zebrania z kierownictwem, staż pracy, praca 

bieżąca, stres, wartość przedsiębiorstwa, standardy sprzedaży, wizerunek przed-

siębiorstwa; 

– obniżenie prowizji 

– partnerstwo z innym podmiotem telekomunikacyjnym,  

– walka cenowa,  

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne. 

Wpływ partnerstwa z innym podmiotem telekomunikacyjnym, przetargi na czę-

stotliwości telekomunikacyjne oraz obniżenie prowizji za sprzedaż zostały opisane 

przy analizie wpływu stymulującego i destymulującego. Walka cenowa została 

zaliczona do czynników kluczowych. Systematycznie następuje obniżenie cen za 

usługi, przy jednoczesnym zwiększeniu ich zakresu. Powoduje do niższą rentow-

ność i w rezultacie przyczynia się do obniżenia prowizji. Opisane zjawiska oddzia-

łują na elementy wewnętrznej organizacji. Pracownicy będą poddawani coraz 

większej presji związanej z wynikami. Za określony poziom sprzedaży będą 

otrzymywali niższe wynagrodzenie. To z kolei przyczyni się do zwiększenia po-

ziomu stresu (związanego np. z obawą o poziom życia).  

Czynnikami o najwyższym poziomie wskaźnika bliskości były: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: organizacja 

pracy, obłożenie pracą, praca bieżąca, stres, błędy podczas pracy, wartość przed-

siębiorstwa,  

– walka cenowa 

– promocje, 

– obniżenie prowizji za sprzedaż, 

– partnerstwo z innym podmiotem telekomunikacyjnym,  

– walka cenowa. 

Oprócz omówionych powyżej czynników, na podstawie analizy, wyróżniono 

także promocje. Stanowią one niezwykle istotną determinantę działalności całej 

sieci sprzedaży (nie tylko partnerskiej). Posiadanie oferty, która ma unikalne cechy 

wyróżniające daną usługę lub produkt wśród konkurentów jest walorem, który 

trudno przecenić. Z promocjami powiązana jest walka cenowa, która w najbliż-

szych latach będzie narastać. 

Synteza możliwego scenariusza rozwoju: do 2022 roku w partnerskiej sieci 

sprzedaży nastąpi zmniejszenie liczby pracowników oraz obniżenie prowizji za 

sprzedaż. Wynika to przede wszystkim z obniżenia rentowności sprzedaży i dyna-

miki wzrostu aktywnych kart SIM w Polsce. W rezultacie wyników przetargów na 

częstotliwości telekomunikacyjne oraz partnerstwa z innym podmiotem telekomu-

nikacyjnym przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do świadczenia nowych usług, 

co może spowolnić proces obniżenia marży sprzedaży. 
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Przedsiębiorstwo B 

Konstruując możliwy scenariusz rozwoju dotyczący przyszłego stanu sieci part-

nerskich czynnikami o najwyższej wartości destymulującej były: planowana re-

dukcja salonów i zmniejszenie liczby dealerów. Do 2020 roku struktury sieci part-

nerskiej zostaną uszczuplone. Jest to element, który znacząco wpływa na wszyst-

kich uczestników, którzy będą pracować ze świadomością zagrożenia utraty pacy. 

Natomiast czynnikiem o najwyższej sile pozytywnego oddziaływania jest atrak-

cyjność oferty. Jest to fundamentalna kwestia dla zachowania pożądanej dynamiki 

sprzedaży pomimo redukcji zasobów zaangażowanych w sprzedaż. W okresie naj-

bliższych pięciu lat przyrost nowych kart SIM w Polsce nie będzie znaczący, na-

tomiast zasadnicza walka konkurencyjna będzie odbywać się o klientów, którzy 

zmieniają operatorów. W związku z tym atrakcyjna oferta wydaje się być główną 

przesłanką pobudzania partnerskiej sieci sprzedaży. 

Czynnikami o najwyższym poziomie pośrednictwa były: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: dodatkowe 

zadania dla pracowników, ilość pracy bieżącej, odpowiedzialność za realizację 

celów, metody pracy, udział w zebraniach kierownictwa, staż pracy, stres, war-

tości preferowane w przedsiębiorstwie,  

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne,  

– dążenie do redukcji kosztów działalności, 

– konsolidacja usług telekomunikacyjnych i energetycznych  

Kierownictwo Przedsiębiorstwa B, podjęło działania związane z konsolidacją  

z przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą energii elektrycznej. Z założenia 

ma to umożliwić rozszerzenie oferty, dzięki czemu zostanie wykreowana możli-

wość wyróżnienia się względem konkurentów. W przypadku tego przedsiębior-

stwa, wśród czynników oddziałujących szczególnie na sieci partnerskie wyróżnio-

no także przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne, które będą znacząco 

wpływać na całą branżę.  Pozostałe determinanty zmian, związane są z wewnętrzną 

sytuacją organizacji, postrzeganiem podmiotu przez odbiorców.  

Czynnikami o najwyższej wartości wskaźnika bliskości były: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: dodatkowe 

zadania ilość bieżącej pracy, odpowiedzialność za realizację celów pracy, staż 

pracy, stres, wartości przedsiębiorstwa,  

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne,  

– dążenie do redukcji kosztów działalności, 

– konsolidacja usług telekomunikacyjnych i energetycznych.  

Są one w większości tożsame z wyselekcjonowanymi w oparciu o wskaźnik po-

średnictwa. 

Odnosząc się do miary bliskości należy zaznaczyć, że wyselekcjonowano iden-

tyczne czynniki jak w przypadku wskaźnika pośrednictwa. Podkreśla to ich zna-

czenie dla rozwoju sieci partnerskich na okres pięciu lat.  
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Synteza możliwego scenariusza rozwoju: w okresie do 2022 roku  jako czynniki 

najistotniejsze wyznaczono redukcję liczby salonów oraz dealerów, atrakcyjność 

oferty,  przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne, dążenie do redukcji kosz-

tów oraz konsolidację usług telekomunikacyjnych i energetycznych. Taki agregat 

zmiennych sugeruje z jednej strony ilościowe zmniejszenie liczby pracowników, 

przy jednoczesnym zamiarze zachowania przynajmniej dotychczasowego udziału 

w rynku.  

Przedsiębiorstwo C 

Określono, że największy wpływ destymulujący na partnerską sieć sprzedaży 

mają: 

– planowana redukcja liczby salonów i dealerów; 

– obniżenie prowizji za sprzedaż. 

Zarówno zmniejszenie liczby salonów, jak i dealerów, a w związku z tym redukcja 

osób zaangażowanych w sprzedaż, stanowią podstawę destymulującego oddziaływa-

nia. Zauważalna jest pewna analogia z przedsiębiorstwami A i B, w których na 

podstawie analiz wyselekcjonowano podobne czynniki. 

W zakresie dodatniego wpływu czynników, najwyższą wartość uzyskały: 

– inwestowanie w technologie szybkiego bezprzewodowego Internetu,  

– atrakcyjność oferty, 

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne.  

Zarząd przedsiębiorstwa zamierza podjąć działalność inwestycyjną dotyczącą 

stworzenia możliwości samodzielnego świadczenia usług szybkiego bezprzewo-

dowego Internetu. Jest to związane ze wzrostem znaczenia tej usługi na odbiorców. 

Atrakcyjność oferty po raz kolejny została wskazana jako fundamentalny czynnik 

dla danej sieci, podobnie jak przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne. 

W odniesieniu do wskaźnika pośrednictwa, czynnikami o największym znacze-

niu były: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: dodatkowe 

zadania, ilość pracy bieżącej, spotkania z kierownictwem, staż pracy, stres, 

– inwestowanie w technologie szybkiego bezprzewodowego Internetu,  

– atrakcyjność oferty,  

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne. 

Identyczne czynniki wyselekcjonowano w przypadku wskaźnika bliskości: 

– inwestowanie w technologie szybkiego bezprzewodowego Internetu,  

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: dodatkowa 

zadania, ilość pracy bieżącej, zebrania kierownictwa, staż pracy, stres, 

– atrakcyjność oferty,  

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne. 

Warto nadmienić, że jako kluczowe, mające największą siłę oddziaływania (za-

razem i pozytywną i negatywną) wskazano podobne czynniki jak w przedsiębior-

stwach A i B. Oznacza to ich rangę dla kształtowania partnerskich sieci sprzedaży 

w przyszłości. 
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Synteza możliwego scenariusza rozwoju: kierownictwo przedsiębiorstwa C do 

2022 roku będzie dążyło do redukcji struktury partnerskiej sieci sprzedaży, nastąpi 

ponadto zmniejszenie wypłacanych prowizji za sprzedaż produktów i usług. Podję-

te zostaną ponadto działania dotyczące stworzenia infrastruktury bezprzewodowe-

go Internetu mobilnego. Istotne będą ostateczne rozstrzygnięcia przetargów na 

częstotliwości telekomunikacyjne. 

Przedsiębiorstwo D 

Czynnikiem o najwyższej sile destymulującej było obniżenie prowizji za sprze-

daż. Jest to aspekt, który występuje praktycznie w każdym z podmiotów objętych 

badaniem. Odnosząc się do czynników o pozytywnej sile oddziaływania należy 

wskazać na filozofię przedsiębiorstwa. ponadto posiadanie certyfikatu środowi-

skowego zgodnego z normą ISO 14001:2004. Stanowią one wyróżniki względem 

przedsiębiorstw A, B i C. Do czynników o najwyższej wartości pośrednictwa zali-

czono: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: filozofię 

rozwoju, dodatkowe zadania, ilość pracy bieżącej, staż pracy, stres, markę 

przedsiębiorstwa, 

– modernizację sieci,  

– posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004,  

– atrakcyjność oferty,  

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne, 

– walkę cenową.  

Natomiast do czynników o najwyższej wartości wskaźnika bliskości zaliczono: 

– elementy wewnętrznej organizacji i postrzegania przedsiębiorstwa: dodatkowe 

zadania, ilość pracy bieżącej, staż pracy, stres, markę przedsiębiorstwa, 

– modernizację sieci,  

– posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004,  

– atrakcyjność oferty,  

– walkę cenową. 

Czynniki wyróżnione na podstawie wysokich wartości wskaźników pośrednic-

twa i bliskości były bardzo podobne. Jest to potwierdzeniem ich roli w partnerskiej 

sieci sprzedaży. 

Synteza możliwego scenariusza rozwoju: do 2022 roku - zarząd przedsiębior-

stwa D będzie podejmował działania związane z redukcją liczny pracowników 

partnerskiej sieci sprzedaży, obniżona zostanie prowizja za sprzedaż produktów 

i usług. Względem przedsiębiorstw konkurencyjnych będzie prowadzona walka 

cenowa w połączeniu z uatrakcyjnieniem oferty będzie wiązało się z próbami 

otrzymania lub poprawy pozycji na rynku - jednak już znacznie mniejszymi siłami 

sprzedaży. Istotne będą także rozstrzygnięcia przetargów telekomunikacyjnych 

i inwestycje w modernizacje infrastruktury. 
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Reasumując, należy zaznaczyć, że możliwy scenariusz rozwoju sieci partner-

skich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce, w okresie najbliższych pię-

ciu lat, będzie determinowany również przez takie czynniki jak przetargi teleko-

munikacyjne, uatrakcyjnienie oferty, inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyj-

ną. Można przypuszczać, że nastąpi dalsze obniżenie prowizji za sprzedaż produk-

tów i usług, walka konkurencyjna pomiędzy uczestnikami rynku nasili się, zmniej-

szana będzie liczba salonów, dealerów, rentowność sprzedaży również będzie ma-

lała. 

 



ZAKOŃCZENIE 

Obiektem zainteresowania autorów są czynniki rozwoju przedsiębiorstw. Celem 

przedstawionych badań było zidentyfikowanie zakresu oddziaływania sieci part-

nerskich na kształtowanie rozwoju przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w 

Polsce. Badanie wykonano wykorzystując model Myszewskiego i analizę sieciową 

wspomagana programem „Pajek”, prowadząc je w aspekcie rozwoju, odnosząc się 

do zawartych w monografii rozważań, wywodów i analiz oraz do przesłanek pod-

jęcia tematyki, czyli celu, problemów badawczych i hipotez.  

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie wnio-

sków związanych z postawionymi na łamach niniejszej monografii problemami 

badawczymi. 

Partnerskie sieci sprzedaży zostały ukształtowane w oparciu o outsourcing pro-

cesów sprzedaży. Jednakże na podstawie analizy sposobu działania można wskazać 

kilka idei przewodnich, które kreują oś integracji, czy też formę organizacyjną 

współpracy partnerów. Są to:  

– alianse strategiczne,  

– zasoby dzielone,  

– kooperacja,  

– kontrakting,  

– partnering, 

– wspomniany - outsourcing procesów sprzedaży. 

Alians to związek kilku przedsiębiorstw będących konkurentami i działających 

na tym samym rynku, zwykle o długotrwałym charakterze, którego celem jest rea-

lizacja wspólnego przedsięwzięcia. Pojęcie zasobów dzielonych odnosi się do 

wspólnego wykorzystywania infrastruktury przedsiębiorstwa macierzystego przez 

jego pracowników jak i podmioty świadczące usługi outsourcingu procesów sprze-

daży. Kooperacja to: współdziałanie wielu podmiotów zmierzające do osiągnięcie 

wspólnego celu, a poszczególne podmioty wzajemnie się wspomagają w jego rea-

lizacji. Kontrakting jest alternatywną formą zatrudnienia względem umów o pracę. 

Z osobami mającymi realizować określonego działania podpisywane są umowy 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Koncepcja partneringu określa wza-

jemne relacje między klientem i dostawcą w wyniku, których obie strony dążą do 

uzyskania obopólnych korzyści.  

Podmioty tworzące partnerską sieć sprzedaży są przedsiębiorstwami. Zatem 

podmiot wiodący – przedsiębiorstwo macierzyste (tworzące sieć) nawiązuje 

współpracę na podstawie umów handlowych (umów współpracy) z partnerami, 
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którzy na rzecz przedsiębiorstwa macierzystego mają realizować procesy sprzeda-

ży produktów i usług. 

Powoływanie partnerskich sieci sprzedaży odbywa się właśnie na zaprezento-

wanej płaszczyźnie, która jest obszarem nachodzenia na siebie wspomnianych 

rozwiązań oraz pojęć.  

Partnerska sieć sprzedaży stanowi alternatywne albo łączne rozwiązanie - będą-

ce uzupełnieniem - w odniesieniu do własnych sieci sprzedaży. Jest to struktura 

składająca się z podmiotów, które realizują działania sprzedażowe na rzecz przed-

siębiorstwa zlecającego, korzystają z jego zasobów, jednakże nie wchodzą bezpo-

średnio w zakres organizacyjny zleceniodawcy, a ich wynagrodzenie opiera się 

zazwyczaj na prowizji. Partnerskie sieci sprzedaży powoływane są przez badane 

przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej w Polsce dla realizacji następujące-

go zestawu celów: 

– zwiększenia szybkości dotarcia produktów i usług do odbiorców, 

– uzyskania w przyszłości przewagi konkurencyjnej, 

– zwiększenia dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa, 

– zmniejszania ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo, 

– zwiększenia szybkości dostosowania funkcjonowania organizacji do potrzeb 

rynku, 

– utrzymania albo poprawy pozycji rynkowej, 

– poprawy rentowności sprzedaży. 

Badania wykazały, że sieci partnerskie są korzystne z punktu widzenia rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

Należy zaznaczyć, że funkcjonowanie sieci sprzedaży zależy od szerokiego 

spektrum zmiennych. Jednak wśród zasadniczych wyróżnić można: pracowników 

(osoby w nich zatrudnione), asortyment produktów – dostarczenie odpowiedniej ofer-

ty dla odbiorców, środki pracy - zapewnienie wsparcia dla pracowników w postaci 

narzędzi informatycznych, alokacji zasobów materialnych w postaci przykładowo 

biur i ich wyposażenia. Ponadto lokalizacja punktów obsługi w obszarze objętym 

działaniami sprzedażowymi powinna opierać się na bieżących potrzebach i tren-

dach występujących na rynku. 

Zazwyczaj jedynym miernikiem oceny działania partnerskiej sieci sprzedaży 

jest określenie, czy dany pracownik wywiązuje się z planów sprzedażowych. Jeżeli 

tak, wtedy jest pozostawiany na stanowisku pracy, a w innym przypadku zostaje 

zwolniony.  

Podejście do określania celów i ich realizacji przez pracowników sieci sprzedaży 

różni się zależnie od perspektywy osoby, która ma z nimi do czynienia. W związku 

z tym inna będzie perspektywa członków zarządu, czy to dyrektora sprzedaży lub 

marketingu, którzy spojrzą na zagregowane dane, a inna samego przedstawiciela 

handlowego, który będzie oceniał sytuację przez pryzmat należnej mu premii. 

Dokonując próby połączenia powyższych perspektyw postrzegania funkcjono-

wania sieci sprzedaży, ponadto uwzględniając oszacowane parametry własnych 

i partnerskich sieci sprzedaży, opracowano algorytm oceny funkcjonowania sieci. 
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Proponuje się dziesięcioetapowy algorytm oceny pracowników partnerskich 

sieci sprzedaży (zob. rysunek 2.8 i tabela 2.4). W pierwszej kolejności należy usta-

lić cele, następnie osoby podlegające ocenianiu i osoby, które ocenę mają przepro-

wadzić. Istotnym etapem jest określenie kryteriów oceny. Przede wszystkim należy 

uwzględnić cele sprzedażowe, a w dalszej kolejności wziąć pod uwagę średnią 

sprzedaż dla całej branży i koszy przypadające na jednego pracownika. Dodatko-

wymi kryteriami są także ocena danego pracownika przez klientów, terminowe 

składanie raportów oraz obszar sprzedaży. 

Partnerskie sieci sprzedaży cechują się wyższym poziomem efektywności niż 

własne sieci sprzedaży. Na podstawie przedstawionych wyników badań, pracowni-

cy partnerskich sieci sprzedaży realizują większą sprzedaż – jako średnioroczna 

liczba aktywacji na jednego pracownika – o 18,92% z jednocześnie niższymi kosz-

tami przypadającymi na jednego pracownika o 30,73%. Pokazuje to znaczącą 

przewagę i zasadność tworzenia partnerskich sieci sprzedaży. Wydaje się, że pra-

cownicy sieci partnerskich - patrząc z perspektywy należnej prowizji są zmotywo-

wani do aktywniejszej działalności sprzedażowej i wykazywania większej inicja-

tywy - co też przekłada się na wynagrodzenie. Dodatkowo, uwzględniając kontekst 

przedsiębiorstwa macierzystego - niższe koszty wynikające ze specyfiki funkcjo-

nowania sieci partnerskich są dodatkowym czynnikiem skłaniającym kierownictwo 

do stworzenia takich struktur.  

Partnerskie sieci sprzedaży cechują się korzystniejszymi wartościami takich pa-

rametrów jak rentowność sprzedaży, średnia sprzedaż na jednego pracownika, 

średni koszt na jednego pracownika. Porównując partnerskie i własne sieci sprze-

daży. W partnerskich sieciach zatrudnionych jest znacznie więcej pracowników 

(o 48,94%). Pracownicy realizują większą sprzedaż - o 18,92%. Natomiast koszty 

przypadające na jednego pracownika są o 30,73% niższe. Średnie przychody na 

jednego pracownika sieci partnerskiej są o 18,86% wyższe w porównaniu do wła-

snych sieci sprzedaży. Jednocześnie rentowność sprzedaży w sieci partnerskiej jest 

o wiele wyższa niż w przypadku sieci własnej - o 143,69 punktów procentowych.  

Na tej podstawie można stwierdzić, że sieci partnerskie przyczyniają się do 

zwiększenia zasobów finansowych. Niwelują również ograniczenia organizacyjne. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prowizja naliczana za sprzedaż określonych 

usług i produktów. Taki układ kształtuje możliwość zatrudnienia odpowiedniej 

grupy osób, na dużym obszarze i dotarcie do znaczącej liczby klientów. W przy-

padku własnej sieci sprzedaży pracownicy są przeważnie zatrudnieni na podstawie 

umów o pracę, ponadto można wyróżnić szereg innych kosztów z tym związanych 

jak np. wynajem powierzchni biurowej, służbowe samochody, telefony komórko-

we itp.  

W opinii autorów program „Pajek” w skojarzeniu z modelem J. Myszewskiego 

(2014) może być wykorzystywany jako narzędzie służące do oceny rozwoju przed-

siębiorstwa, które powołuje zarazem własne sieci sprzedaży jak i partnerskie sieci 

sprzedaży. Analiza sieci, którą umożliwia "Pajek" jest interdyscyplinarnym podej-

ściem badawczym, które znajduje zastosowanie w interpretacji struktur złożonych 
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oraz przetwarzaniu danych relacyjnych. Jest połączeniem teorii grafów, statystyki, 

informatyki oraz algebry macierzowej i jest stosowana w ekonomii (Wasserman 

i Faust, 1994). Podejście takie można zaklasyfikować, jako połączenie ilościowego  

i jakościowego, w którym dane ilościowe zostają poddane jakościowej analizie  

i interpretacji (Scott, 1994) - co jest odpowiednim podejściem w badaniu rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

Program „Pajek” może być wykorzystywany do oceny funkcjonowania partner-

skich sieci sprzedaży, ponadto dzięki narzędziom analizy sieciowej, można badać 

nie tylko aktualne prawidłowości, ale wskazywać na potencjalny,  przyszły stan 

w formie możliwego scenariusza rozwoju. 

Do głównych czynników, które będą kształtować zakres działalności oraz struk-

turę badanych partnerskich sieci sprzedaży w okresie do 2022 roku, zaliczyć można: 

– redukcje liczby pracowników, salonów i dealerów, 

– obniżenie prowizji za sprzedaż, 

– przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne, 

– atrakcyjność oferty, 

– partnerstwo z innymi podmiotami w zakresie połączenia oferty i sprzedaży 

usług i produktów. 

W związku z tym można stwierdzić, że nastąpi zmniejszenie liczby pracowni-

ków w roli przedstawiciela handlowego oraz obniżenie ich prowizji za sprzedaż. 

Wynika to przede wszystkim z obniżenia rentowności sprzedaży i dynamiki wzro-

stu aktywnych kart SIM w Polsce. W rezultacie wyników przetargów na częstotli-

wości telekomunikacyjne oraz partnerstwa z innymi podmiotami, przedsiębiorstwa 

z branży telekomunikacyjnej w Polsce będą mogły uzyskać dostęp do świadczenia 

nowych usług. Atrakcyjność oferty jest to fundamentalna kwestia dla zachowania 

pożądanej dynamiki sprzedaży pomimo redukcji zasobów zaangażowanych w sprze-

daż. 

Główny problem badawczy: rozwiązano przyjmując model zmierzający do ka-

tegoryzacji rozwoju przedsiębiorstwa za J. Myszewskim (2014, s. 56-65), przed-

stawiany jako funkcja (1): 

 

𝑅𝑃 = 𝑓(𝐿𝐾 ↑, 𝐿𝐾 − 𝑝 ↑, 𝑆 ↑, 𝑆 − 𝑝 ↑,𝑊 ↑,𝑊 − 𝑝 ↑, 𝑅 ↑, 𝑅 − 𝑝 ↑, 𝑃 ↓, 𝑃 − 𝑝 ↓
, 𝑄 ↓, 𝑄 − 𝑝 ↓)          (1) 

 

Natomiast do analizy i wizualizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa sieciowe-

go zastosowano program ‘Pajek” opracowanego przez V. Batagejla oraz A. Mrvara 

(http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/, 28.08.2014), dzięki któremu moż-

liwe jest odzwierciedlenie relacji i ocena oddziaływania pomiędzy zmiennymi oraz 

wyliczenie wartości pośrednictwa oraz wartości wektora. 

Na podstawie przedstawionych w monografii badań z wykorzystaniem wizuali-

zacji sieciowej - w zakresie czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstwa, 
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można zdecydowanie stwierdzić, że partnerskie sieci sprzedaży pobudzają rozwój 

analizowanych czterech przedsiębiorstw. 

W przedsiębiorstwie A, wszystkie zmienne (prócz P – problemów organizacji 

(reklamacji) – wartość pośrednictwa 0,000560), cechowała taka sama wartość 

wskaźnika pośrednictwa - 0,000630. Dla przedsiębiorstwa B, zasadniczą zmienną 

pobudzającą kształtowanie rozwoju, były R – przychody (wskaźnik pośrednictwa 

0.000654). Duże znaczenie miały także zmienna R-p (przychody generowane przez 

partnerską sieć sprzedaży) i LK – liczba klientów. W przedsiębiorstwie C, wszyst-

kie badane zmienne z takim samym prawdopodobieństwem, mogą wpływać na 

rozwój przedsiębiorstwa. Z kolei w przedsiębiorstwie D, kluczowe dla rozwoju 

były zmienne: R – przychody, a także R-p – przychody generowane przez partner-

ską sieć sprzedaży. Warto również wskazać, na zmienną LK-p (liczba klientów 

pozyskana przez partnerską sieć sprzedaży). 

Najwyższą wartością współczynnika korelacji cechowała się zmienna R (przy-

chody), osiągając wartości bliskie jedności. Następnie wyróżnić można zmien- 

ną R-p (przychody sieci partnerskich) , która szczególnie wysoka była w przedsię-

biorstwie B (0,938000283) i D (0,947504798), natomiast nieco niższe wartości 

wykazano w przedsiębiorstwie A (0,858041278) i C (0,886412505). 

Postawioną w monografii hipotezę 1, zweryfikowano pozytywnie (zob. rozdział 

4). Przedsiębiorstwa sieciowe funkcjonują w oparciu o złożone struktury pracow-

nicze, ponadto istnieje wiele czynników, które potencjalnie mogą pobudzać lub też 

ograniczać rozwój. Wizualizacje sieciowe umożliwiają identyfikację kluczowych 

relacji w organizacji, dzięki czemu tworzone są przesłanki decyzyjne, które można 

wykorzystać w implikowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. 

Postawioną w monografii hipotezę 2, zweryfikowano pozytywnie (zob. roz- 

dział 5). Partnerskie sieci sprzedaży mają dodatni wpływ na pobudzanie rozwoju 

przedsiębiorstwa. Co zostało potwierdzone w wartościach wektorów i wskaźnika 

pośrednictwa poszczególnych zmiennych funkcji rozwoju przedsiębiorstwa. W bada-

nych podmiotach, wyselekcjonowano różne czynniki, które mogą być kluczowe 

dla ich rozwoju. 

W przedsiębiorstwie A, wszystkie zmienne (prócz P – problemów organizacji) 

charakteryzowała taka sama wartość wskaźnika pośrednictwa. W przedsiębior- 

stwie B, zasadniczą zmienną pobudzającą kształtowanie rozwoju, były R - przy-

chody (wskaźnik pośrednictwa 0.000654). Natomiast w przedsiębiorstwie C, 

wszystkie badane zmienne z takim samym prawdopodobieństwem, mogą wpływać 

na rozwój przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie D, kluczowe dla rozwoju były 

zmienne R - przychody, a także R-p - przychody generowane przez partnerską sieć 

sprzedaży. 

Dodatkowo wpływ sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstwa, został po-

twierdzony współczynnikiem korelacji liniowej Pearsoana – wykazano istotne 

statystycznie zależności, w przypadku każdego przedsiębiorstwa zmienne R (przy-

chody) oraz R-p (przychody generowane przez sieć partnerską) wpływały na rozwój.  
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W oparciu zawarte w monografii syntezy związane ze studiami literatury, anali-

zami, wnioskowaniem z badań autorskich, można stwierdzić, że cel został osią-

gnięty. Przeprowadzono analizę funkcjonalności partnerskich sieci sprzedaży, 

wskazano czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstw i pokazano możliwe scena-

riusze z perspektywą roku 2022. Oszacowano też zakres oddziaływania tej formy 

struktur (sieci) na kreowanie rozwoju przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej 

w Polsce. 

Zgodnie z przyjętą logiką rozważań teoretycznych przybliżonych w monografii, 

partnerskie sieci sprzedaży posiadają własną specyfikę, która w głównej mierze 

powiązana jest z outsourcingiem procesów sprzedaży. Powoływana przez przed-

siębiorstwo wiodące, w oparciu o własną, unikalną funkcjonalność, partnerska sieć 

sprzedaży przyczynia się istotnie do kreowania rozwoju przedsiębiorstwa. 

W opinii autorów, funkcją, która jest potwierdzeniem poprawnej realizacji za-

dań przez przedsiębiorstwo, jest sprzedaż, dzięki której zapewniane są przychody 

i byt przedsiębiorstwa. Aby dotrzeć do różnych sektorów rynku i grup klientów 

tworzone są sieci sprzedaży, w odniesieniu do których można wskazać następujące 

funkcje:  

– zapewnienie przychodów finansowych przedsiębiorstwu, 

– inicjowanie nowych możliwości sprzedaży usług i produktów, 

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami, 

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami, 

– wypracowywanie skutecznego modelu prezentacji i negocjacji, 

– monitorowanie i nadzór nad wykonaniem celów sprzedażowych, 

– zapewnienie efektywności działania poszczególnych elementów sieci sprzedaży, 

– zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń i umiejętności pracowników, 

– zwiększanie wolumenu sprzedaży, 

– gromadzenie informacji o potrzebach odbiorców produktów, 

– przekazywanie informacji o wątpliwościach lub reklamacjach. 

Wśród celów powoływania partnerskich sieci sprzedaży można wskazać między 

innymi:  

– zwiększenie szybkości dotarcia produktów i usług do odbiorców,  

– uzyskanie oraz w przyszłości utrzymanie przewagi konkurencyjnej,  

– zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa,  

– zmniejszanie ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo,  

– zwiększenie szybkości dostosowania działań organizacji do potrzeb rynku, 

– utrzymanie albo poprawa pozycji rynkowej, 

– poprawa rentowności sprzedaży.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wykazano, że partnerskie sie-

ci sprzedaży w branży telekomunikacyjnej cechują się wyższym poziomem efek-

tywności niż własne sieci sprzedaży. Pracownicy partnerskich sieci sprzedaży rea-

lizują większą sprzedaż niż w sieciach własnych. 
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Przyjęty model kategoryzacji rozwoju przedsiębiorstwa i analiza zmiennych 

pokazała pozytywny wpływ omawianej formy struktur sprzedażowych na rozwój 

przedsiębiorstwa. Zmiennymi o najwyższej wartości wektora były przychody, licz-

ba klientów oraz liczba pracowników. Parametryzacja wartości funkcji rozwoju 

przedsiębiorstwa umożliwiła oszacowanie współczynnika korelacji liniowej Pear-

sona. Najwyższą wartością współczynnika korelacji między funkcją rozwoju, 

a zmiennymi modelu rozwoju, cechowały się P – przychody i P-r – przychody 

partnerskiej sieci sprzedaży. 

Opracowane scenariusze pokazały, że partnerskie sieci sprzedaży w branży te-

lekomunikacyjnej do 2022 roku będą realizowały następujące zmiany: 

– redukcje pracowników, salonów i dealerów, 

– obniżenie prowizji za sprzedaż, 

– kosztowne przetargi na częstotliwości telekomunikacyjne, 

– działania na rzecz atrakcyjności oferty, 

– partnerstwo z innymi podmiotem w zakresie połączenia oferty lub sprzedaży 

produktów. 

W branży zauważalna jest walka cenowa, która jest korzystna dla klientów, ale 

dla pojedynczych podmiotów telekomunikacyjnych jest zdecydowanie negatywna. 

Doprowadziła ona do wprowadzenia usług nielimitowanych, a następnie obniżania 

ich jednostkowych cen. Skutkuje to pogorszeniem rentowności działania. Koncen-

tracja na bieżącej rywalizacji o klienta zahamowała inwestycje w nowoczesną in-

frastrukturę. Natomiast w najbliższym okresie będą finalizowane przetargi na czę-

stotliwości telekomunikacyjne, które wymagają poważnych nakładów finanso-

wych. Powoduje to, że otoczenie rynkowe będzie niezwykle wymagające. 

Autorzy monografii podjęli eksperyment zastosowania modelu J. Myszewskiego 

i analizy sieciowej w identyfikacji implikatorów rozwoju przedsiębiorstw z branży 

telekomunikacyjnej i roli jaką pełnią w tym zjawisku partnerskie sieci sprzedaży. 

Kierunki dalszych prac będą dotyczyły: 

– zastosowania wizualizacji sieciowych w analizie rozwoju przedsiębiorstw z in-

nych sektorów wykorzystujących partnerskie sieci sprzedaży (np. ubezpiecze-

nia, usługi finansowe), 

– tworzenia modeli rozwoju przedsiębiorstwa opartych na sparametryzowanych 

czynnikach, zmiennych, 

– zastosowaniu wizualizacji sieciowych w badaniu rozwoju przedsiębiorstw, 

– opracowania skali poziomów rozwoju dużych przedsiębiorstw, 

– zastosowania determinant rozwojowych w kreowaniu strategii organizacji. 

 

Rozwój przedsiębiorstwa jest pojęciem, które nie posiada precyzyjnej i za-

mkniętej definicji. Łączy aspekty ilościowe i jakościowe, co znacząco utrudnia 

zarówno rozważania w tej tematyce, jak i prowadzenie badań naukowych. Przekła-

da się to również na dosyć ogólnikowe identyfikowanie determinant rozwojowych, 

bez realizacji szerszych analiz z wykorzystaniem parametrycznych modeli. 
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Jednakże warto nadmienić, że szczegółowe określenie przyczyn rozwoju organi- 

zacji, może przyczynić się do korzystniejszego wykorzystania zasobów, a dzięki 

temu wypracowania przewagi rynkowej. W dłuższej perspektywie czasu wydaje 

się, że rozwój przedsiębiorstwa jest zjawiskiem koniecznym do przetrwania na 

dynamicznie zmieniających się rynkach, gustach, czy też preferencjach klientów. 
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ZAŁĄCZNIKI  

 

Załącznik 1. 

Słowniczek pojęć związanych z analizą sieci społecznych 

Słowniczek pojęć związanych z analizą sieci społecznych (http://www.cs.put.poznan.pl/ 

mmorzy/tsiss/9_Wprowadzenie_do_SNA.pdf, 28.02.2016) 

 

Pojęcie Znaczenie 

Krawędzie Reprezentują interakcje, przepływ informacji i dóbr, afiliację, podobieństwo 

albo związki społeczne. W przypadku związków społecznych miarą siły 

powiązania mogą być: częstotliwość interakcji (np. komunikacji) lub 

wolumen przepływu (wymiana); wzajemność interakcji lub przepływu; 

rodzaj interakcji lub przepływu; atrybuty łączonych węzłów lub krawędzi 

(np. Stopień pokrewieństwa); struktura sąsiedztwa łączonych węzłów (np. 
liczba wspólnych sąsiadów) 

Homofilia To tendencja do łączenia się z ludzmi o podobnych cechah (statusie, 

zainteresowaniach, przekonaniach itp.) 

Przechodniość Jest cechą powiązań, istnienie związków pomiędzy A i B, a także B i C 

sugeruje występowanie związku pomiędzy A i C: silne związki znacznie 

częściej są przechodnie niż słabe związki, istnienie przechodniości jest 

często wyraźnym sygnałem istnienia silnych związków; przechodniość 
i homofilia prowadzą do powstawania klik i pseudo-klik 

Mosty To węzły i krawędzie łączące różnorodne grupy: ułatwiają komunikację 

między grupami, zwiększają spójność, umożliwiają rozprzestrzenianie 
informacji i innowacji; mostami są najczęściej słabe związki 

Stopień 

wejściowy 

Stopniem wejściowym z ang. in-degree lub wyjściowym z ang. out-degree 

węzła nazywa się liczbę krawędzi wchodzących lub wychodzących z węzła 

(dla grafów nieskietowanych wykorzystuje się pojęcie stopnia wierzchołka)  

Centralność Według stopni wierzchołków często miedzy popularność albo wpływowość 

węzłów. Jest użyteczna do określania, które węzły są kluczowe z punktu 

widzenia rozprzestrzeniania informacji lub wpływania na węzły położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Ścieżka Z ang. path między dwoma węzłami określa się dowolną sekwencję 

unikalnych węzłów łączących dane dwa elementy 

Najkrótsza 

ścieżka 

Jest to ścieżka pomiędzy dwoma węzłami o najmniejszej liczbie krawędzi.  

Odległość Liczbę krawędzi między węzłami 

Wskaźnik 

pośrednictwa 

Z ang. betweeness węzła v określa stosunek liczby najkrótszych ścieżek 

pomiędzy dowolnymi dwoma węzłami przechodzących przez węzeł v do 
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łącznej liczby wszystkich najkrótszych ściżek. Niekiedy pośrednictwo jest 
normalizowane tak aby maksymalnie pośrednictwo w sieci wynosiło 1. 

Bliskość Z ang. closeness węzła v nazywa się średnią długość najkrótszych ścieżem 

między węzłem v i wszystkimi pozostałymi węzłami (innymi słowy jest to 

oczekiwana odległość pomiędzy węzłem v i dowolnym innym węzłem). Jest 

to miara zasięgu (ang. reach) określonego węzła, czyli miara czasu jaki jest 

potrzebny, ażeby z danego węzła dotrzeć do innych węzłów. 

Wektor własny 

węzła 

Z ang. eigenvector określa względną ważność węzła w sieci. Jest 

proporcjonalna do wartości wektorów własnych węzłów, z którymi dany 
węzeł jest bezpośrednio połączony. 

Wzajemność Z ang. receprocity to stosunek związków zwrotnych do liczby wszystkich 

związków występujących w sieci. Interpretacji konkretnej wartości miary 
wzajemnośc jest silnie zależną od kontekstu analizy.  

Gęstość Z ang. density sieci to stosunek liczby istniejących związków w sieci do 

liczby wszystkich potencjalnych związków w sieci. Jest popularną miarą 
kompletności sieci lub stopnia usieciowienia siec.  

Współczynnik 

grupowania 

Z and. clustering coefficient dla danego węzła jest gęstością bezpośredniego 

sąsiedztwa danego węzła gdzie sąsiedztwo jest zdefiniowane jako zbór 

wszystkich węzłów bezpośrednio powiązanych z danym węzłem. 

Współczynnik grupowania dla dane sieci jest średnią współczynników 
grupowania wszystkich węzłów wchodzących w skład sieci. 

Średnica sieci Z ang. diameter  jest do długość najkrótszych ścieżek łączących dowolne 

dwa węzły w sieci. Średnia sieci jest często bardziej znaczącym parametrem 

(szczególnie jeśli chodzi propagację informacji w sieci) niż liczba węzłów 

lub liczba krawędzi. Alternatywą dla średnicy sieci jest średnia odległość 

między węzłami (średnia najkrótsza ścieżek między wszystkimi pracami 
węzłów). 

Zjawisko małych 

światów 

Z ang. small world phenomenon występuje w sieciach, które w pierwszej 

chwili wyglądają na losowe, ale charakteryzują się dwoma cechami: 

posiadają stosunkowo wysoką wartość współczynnika grupowania (węzły 

tworzą lokalnie gęste grupy);  posiadają niewielką średnicę i niewielką 

średnią odległość między węzłami (każdy węzeł może być lokalna grupa 

most. Zjawisko małych światów jest bardzo częste w sieciach społecznych ze 

względu na przechodniość silnych związków i tendencję słabych związków 

do tworzenia mostów (które skracają średnią odległość między węzłami). 

Zjawisko 

preferencyjnego 

dołączania 

Z ang. preferential attachement polega na tym, że w trakcie życia sieci nowe 

związki dotyczą węzłów, które posiadają wysoki stopień: w wyniku powstaje 

sieć, w której niewielka liczba węzłów ma bardzo wysoki stopień a 

większość węzłów ma bardzo niski stopień; sieci posiadające tę własność 

charakteryzują się potęgowym rozkładem stopni wierzchołków; 

preferencyjne dołączanie zazwyczaj skutkuje pojawieniem się zjawiska 

małych światów. 

Miara 

centralizacji 

Z ang. centralization jest metryką stopnia scentralizowania:  wyliczenie 

centralizacji sieci odbywa się na podstawie różnicy stopni wierzchołków; 

scentralizowane sieci posiadają większość związków do wybranych węzłów, 

takie sieci są przydatne do rozwiązywania wielu problemów (szczególnie 

problemów wymagających koordynacji), ale są dużo struktury peryferyjne 

bardziej zawodne i narażone na ataki niż sieci zdecentralizowane 
 



 

 

 
Załącznik 2. 

Wizualizacje  sieci partnerskich 

 

 
Wizualizacje sieci partnerskich przedsiębiorstwa A, zaprezentowano na rysunkach 5.1. 

(2008 rok), 5.2. (2010 rok), 5.3. (2012 rok), 5.4. (2014 rok) oraz 5.5. (2016 rok). 

Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B, zaprezentowano na ry-

sunkach 5.6. (1999 rok), 5.7. (2005 rok), 5.8. (2011 rok), 5.9. (2014 rok) oraz 5.10. (2016 

rok). Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C, zaprezentowano na 

rysunkach 5.11. (2001 rok), 5.12. (2007 rok), 5.13. (2011 rok), 5.14. (2014 rok), oraz 65.15. 

(2016 rok). Wizualizacje partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D, zaprezentowano 

na rysunkach 5.16. (2002 rok), 5.17. (2006 rok), 5.18. (2010 rok), 5.19. (2014 rok) oraz 

5.20. (2016 rok).  

Zastosowano następujące oznaczenia:  

 czarny kwadrat - osoba zarządzająca partnerską siecią sprzedaży (np. Menedżer Sprze-

daży lub Dyrektor Sieci Dealerskiej); 

 P - fioletowe okrąg - pracownik punktu sprzedaży (salonu) z oznaczeniem liczbowym;  

 D - zielony trójkąt - dealer, który zazwyczaj nie posiada własnego punktu sprzedaży, 

zarządza jednak grupą przedstawicieli handlowych działających w terenie z oznacze-

niem liczbowym;  

 S - niebieski romb - salon sprzedaży z oznaczeniem liczbowym;  

 PH - różowy okrąg - przedstawiciel handlowy, zatrudniony zazwyczaj u dealera z ozna-

czeniem liczbowym.  
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Rys. 5.1. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A z 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.2. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A z 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.3. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A z 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.4. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A z 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.5. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa A z 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.6. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B z 1999 roku 

Źródło: opracowanie własne  



Załączniki 170 

 
Rys. 5.7. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B z 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5.8. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B z 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.9. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B z 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.10. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa B z 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.11. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C z 2001 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.12. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C z 2007 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.13. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C z 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.14. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C z 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.15. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa C z 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.16. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D z 2002 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.17. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D z 2006 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.18. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D z 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne  



Załączniki 182 

 
Rys. 5.19. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D z 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5.20. Wizualizacja partnerskiej sieci sprzedaży przedsiębiorstwa D z 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne  
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