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Wstęp 

 

Żyjemy w społeczeństwie, w którym dokonują się zmiany społeczno-ekonomiczne 

często nieprzystające już nie tylko do klasycznych teorii i koncepcji, ale także wiedzy i 

doświadczeń oraz oczekiwań jednostek i zbiorowości społecznych. Ich dynamika wywiera 

trudny do obserwacji i pomiaru wpływ zarówno na sposoby i metody działania ludzi w 

organizacji, jak i na preferowane przez nich normy i wartości oraz prezentowane postawy i 

zachowania. Są one ukierunkowane na poszukiwanie, głównie przez menedżerów, 

efektywnych rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, budowanie marki firmy oraz 

wprowadzanie innowacji usługowych i produktowych
1
, w tym rozszerzanie wewnętrznych i 

zewnętrznych sieci zaufania. Zmiany te zazwyczaj mają swoje źródła w oddziaływaniu wielu 

czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych
2
. W opinii J. Sztumskiego

3
 i 

W. Chojnackiego widoczna jest zmiana nie tylko w obszarze zapotrzebowania na nowe 

zawody, ale także wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych stawianych współcześnie 

menedżerom i pracownikom. Są one ukierunkowane na wielozawodowość (poliwalentność) i 

wielozadaniowość
4
. Skutkuje to z jednej strony zmniejszaniem się liczby profesji ujętych w 

klasyfikacji zawodów i specjalności, a z drugiej – wzrostem zapotrzebowania na nowe 

zawody i wykonywanie ich na poziomie zawodowym i specjalistycznym, co przyspiesza 

dezaktualizację wielu obszarów tradycyjnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.  

W rozprawie dokonano analizy uwarunkowań rozwoju kultury profesjonalnej 

menedżerów OVB w Polsce. Temat dysertacji uznano ze względów poznawczych i 

praktycznych za niezwykle interesujący do opisu i wyjaśnienia, głównie z trzech powodów. 

Po pierwsze, kształtowanie się kultury profesjonalnej menedżerów OVB staje się istotnym 

obszarem nie tylko dla marketingu wielopoziomowego (MLM), ale także dla rozwoju 

ekonomicznego i społecznego w wymiarze lokalnym, narodowym, międzynarodowym i 

globalnym. Po drugie, w firmach działających w systemie MLM w Polsce i krajach Unii 

Europejskiej zachodzą dynamiczne zmiany, w wyniku których pojawiają się nowe wartości, 

role i kompetencje społeczno-zawodowe, które wymuszają zarówno poszukiwanie nowych 

kompetencji, jak i definiowanie nowych oraz redefiniowanie dotychczas obowiązujących. 

                                                           
1
 A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non profit, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 49. 

2
 W. Chojnacki, A. Balasiewicz, Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa 

zawodowego i personalnego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005, s. 13-14. 
3
 J. Sztumski, Elity i ich miejsce i rola w społeczeństwie, Wyd. Śląsk, Katowice–Warszawa 2003, s. 91. 

4
 W. Chojnacki, Wojsko i społeczeństwo w erze płynnej globalizacji, Wyd. WSOWL im. T. Kościuszki, Wrocław 

2013, s. 105; J. Wilsz, Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 33-34. 
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Wyjaśnienie tego niezwykle złożonego procesu przez identyfikację głównych czynników 

wpływających na przebieg zmian w kulturze profesjonalnej menedżerów OVB jest niezwykle 

istotne nie tylko ze względów poznawczych. Po trzecie, temat rozprawy mieści się w obszarze 

socjologii, a głównie jej dwóch subdyscyplin: socjologii organizacji i socjologii pracy. 

Konkurencja w tym obszarze badawczym z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak 

ekonomia i zarządzanie czy psychologia, w wymiarze narodowym i międzynarodowym nie 

jest duża. Dotyczy to przede wszystkim Polski, gdzie brakuje badań osadzonych w polskim 

kontekście społeczno-kulturowym, a przede wszystkim w obszarze kultury profesjonalnej 

menedżerów. Dysertacja ta w pewnym zakresie próbuje wypełnić znaczącą dla nauk 

społecznych i humanistycznych lukę, a szczególnie w obszarze socjologii zawodów i 

socjologii pracy. Badań przeprowadzonych w firmach MLM jest bowiem zaledwie kilka i to 

głównie w formie prac doktorskich, co mocno utrudnia do nich dostęp oraz odnoszenie się do 

wyników. Z biogramu autorów wynika, że są to prace pisane przez nauczycieli akademickich 

wykładających na kierunkach ekonomia i zarządzanie. Uczelnie, które mają uprawnienia do 

prowadzenia kierunku socjologia, jeszcze nie ujawniły zainteresowań badawczych firmami 

działającymi w systemie MLM i w konsekwencji nie wspierają skutecznie projektów 

badawczych w tym zakresie. Brakuje więc nie tylko systematycznych badań dyscyplinarnych 

i interdyscyplinarnych oraz wyspecjalizowanej kadry naukowej, która mogłaby kształcić na 

poziomie akademickim w obszarze zawodowym i specjalistycznym studentów o kulturze 

profesjonalnej menedżerów dla firm MLM. A zatem każde badanie, tak teoretyczne, jak i 

empiryczne, przeprowadzone w Polsce, które wpisuje się w obszar socjologii i jej 

subdyscyplin, w tym przede wszystkim socjologii organizacji, socjologii pracy i socjologii 

zawodów, należy uznać za niezwykle cenne dla sfery poznawczej i praktycznej. Powyższe 

powody, a także osobiste zainteresowania i zgromadzone przez lata pracy w firmach MLM 

doświadczenia skłoniły autora do podjęcia badań teoretycznych i empirycznych, których 

wyniki stanowią kluczową część niniejszej dysertacji.  

W pracy wielostronnie i wielowymiarowo prezentowana jest kultura profesjonalna 

menedżerów, która stanowi próbę odejścia od kartezjańskiej triady podmiot – przedmiot – 

uniwersalne kryteria racjonalności na rzecz badania niezwykle złożonych relacji podmiotowo-

przedmiotowych wspartych wielowymiarową i wielopoziomową strukturą sieci społecznych 

wewnętrznych i zewnętrznych budowanych przez firmę OVB. Charakteryzuje się ona na 

poziome makrospołecznym dyrektorów krajowych i dyrektorów regionalnych standaryzacją i 

formalizacją charakterystyczną dla większości przedsiębiorstw, a na poziomie 

mikrospołecznym kierowników oddziałów i reprezentantów stopnia I-III – możliwością 
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stosowania alternatywnych rozwiązań projektowych o charakterze innowacyjnym w relacjach 

ze współpracownikami i klientami, jednakże w ramach obowiązującego systemu.     

Procesy profesjonalizacji kadry menedżerskiej OVB znajdują się w obszarze 

zainteresowań badaczy i praktyków głównie w tych krajach, w których sfera produkcji i usług 

poddawana jest silnemu oddziaływaniu modernizacji, akulturacji i konsumeryzmu. W Polsce 

sytuacja jest o tyle złożona, że od ponad 28 lat trwa proces transformacji politycznej, 

kulturowej i społeczno-ekonomicznej w kierunku gospodarki rynkowej. Jak wskazują wyniki 

badań, zauważalna jest zarówno ciągłość kulturowa i organizacyjna wynikająca z 

poprzedniego systemu, jak również wyraźna zmiana nie tylko w otoczeniu polityczno-

gospodarczym, ale również społecznym, do którego musi dostosować się firma OVB, 

działająca w systemie MLM. Zarówno potrzeby rynkowe, zewnętrzni interesariusze, 

instytucje naszego państwa, jak i korporacja będąca własnością niemieckich i włoskich 

udziałowców, starają się ukierunkowywać i przyspieszać proces profesjonalizacji (osiągania 

profesjonalizmu) przez menedżerów i współpracowników firmy OVB. Zmiany te są w dużej 

mierze wymuszone przenikaniem się kultury profesjonalnej menedżerów niemieckich i 

polskich, ale także czeskich. Badania empiryczne przeprowadzono w całości w Polsce. 

Zgodnie z przewidywaniami badany proces profesjonalizacji w kontekście kulturowym był 

niezwykle złożony, a czas i dynamika zmian były uzależnione przede wszystkim od 

czynników personalnych, strukturalnych, finansowych i infrastrukturalnych oraz przyjaznego 

otoczenia zewnętrznego. Zdecydowano, że zachodzi wręcz konieczność przeprowadzenia 

badań firmy działającej poprzez MLM w sposób systemowy z uwzględnieniem wielu 

elementów tego systemu oraz kontekstów i kierunków zmian. Ich pojawienie, odkrycie i 

wyrażenie w formie pojęć i definicji oraz opisu procesów zmian było niezwykle interesujące.  

Analiza sposobu funkcjonowania MLM w oparciu o teorie profesjonalizacji, ról i 

interakcji oraz kultury organizacyjnej i struktur sieciowych tworzyła coraz bardziej 

transparentny wizerunek kultury profesjonalnej menedżera OVB. Warto podkreślić, że 

dokonujące się zmiany polegające m.in. na różnicowaniu się ról i relacji oraz kompetencji  na 

poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej, jakie zajmują menedżerowie OVB, 

czyniły ten system coraz bardziej zrozumiałym nawet dla zewnętrznego obserwatora. Dlatego 

też opis i wyjaśnienie oraz potrzeba zrozumienia relacji oddziaływań kultury profesjonalnej 

menedżerów na poszczególnych stanowiskach w firmie OVB była ważnym motywem 

przeprowadzenia badań w przedmiotowym obszarze. Pomimo że nazwa „menedżer 

profesjonalny” została przyjęta i jest stosowana w firmie OVB od kilku lat, to nawet obecnie 

dla wielu menedżerów jest ona niezbyt jasna, a niektórzy byli trochę zaskoczeni pytaniami 
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zadanymi w trakcie przeprowadzonych otwartych wywiadów, czy czują się profesjonalistami 

na zajmowanych już od kilku lat stanowiskach. Zdiagnozowanie profesjonalizmu poprzez 

normy i wartości oraz pełnione funkcje i typy zadań, jakie wykonują, wskazało na cechy 

odróżniające ich w odniesieniu do zajmowanych stanowisk w hierarchicznej strukturze od 

dyrektora krajowego do kierownika oddziału i reprezentantów stopnia I-III, a także ujawniło, 

że określenie, jakie kompetencje potrzebne są na poszczególnych etapach ścieżki kariery w 

tym zawodzie, okazywało się dla nich niezwykle trudne.  

Główny problem badawczy dotyczył wyjaśnienia znaczenia kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych, w tym społecznych, technicznych, administracyjnych, koncepcyjnych i 

etyczno-moralnych oraz norm i wartości w osiąganiu profesjonalizmu przez menedżerów w 

firmach działających w systemie MLM. Profesjonalizacja rozumiana jako proces dochodzenia 

do profesjonalizmu dokonuje się w przestrzeni kulturowej, społecznej, a także ekonomicznej 

rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego w Polsce. Zatem niezwykle istotne było 

określenie procesu adaptacji profesjonalnego menedżera do zmieniających się ról 

zawodowych, jakie pełni on na poszczególnych stanowiskach w firmie OVB.    

Główny problem badawczy został ściśle skoordynowany z przyjętymi celami: 

poznawczym, naukowo-badawczym, społecznym i praktycznym pracy, które szczegółowo 

przedstawiono w rozdziale metodologicznym. Warto podkreślić, że kształtowanie 

proefektywnościowej kultury profesjonalnej personelu uwarunkowane jest w dużej mierze 

poziomem integracji uczestników danej organizacji rozumianych jako jednostki społeczne z 

organizacją traktowaną jako grupa społeczna o określonej kulturze powołana do osiągnięcia 

określonego celu lub celów. W prezentowanej pracy zastosowano następujące podejścia:  

1) Kulturowe – do profesjonalizmu menedżera za A. Abottem, które ukierunkowano na 

sposób, w jaki profesjonaliści zdobywają władzę w biznesie i społeczeństwie, 

wykorzystując w tym celu rolę specjalisty, fachowca lub eksperta
5
. 

2) Nowej profesji menedżerów P. Druckera
6
 i J. Burnhama

7
, których zdaniem jest to 

szybko rozwijająca się grupa zawodowa, licząca setki milionów ludzi i tworząca 

struktury społeczne jednostek zajmujące się marketingiem sieciowym na światową 

skalę.  

                                                           
5
 A. Abott, The System of Professions: An Essay on the Expert Division of Labor, University of Chicago Press, 

Chicago 1988. 
6
 P. Drucker, Post-Capitalist Society, HarperCollins, Nowy Jork 1993. 

7
 J. Burnham, Bear and dragon; what is the relation between Moscow and Peking?, National Review, Nowy 

Jork 1960. 
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3) Kultury profesjonalnej M.J. Hatch, M. Kostery i A. Koźmińskiego
8
, którzy zwrócili 

uwagę na ukształtowanie się międzynarodowej kultury menedżerskiej, mającej 

wspólne cechy w odniesieniu do procesu edukacji, w trakcie którego nabywane są 

wiedza, umiejętności i kompetencje, normy i wartości oraz styl życia, wzory 

zachowań, a także symbole i rytuały. 

4) Kultury indywidualnej A. Sitko-Lutek, która twierdzi, że istotnym nośnikiem kultury 

profesjonalnej jest menedżer w organizacji
9
.  

5) Kultur narodowych, które przenikają się nawzajem i budują kulturę organizacyjną na 

płaszczyźnie wspólnych wartości, przekonań i sposobów rozwiązywania zadań
10

; 

przykładem jest kultura organizacyjna OVB w Polsce, która bazuje na wypracowanym 

wspólnym modelu niemiecko-polskim, o czym szerzej będzie mowa w kolejnych 

rozdziałach pracy. 

 

Prezentowana praca składa się z następujących części: wstępu, czterech rozdziałów, 

wniosków z przeprowadzonych badań oraz bibliografii i załączników. 

Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne podstawy badań kultury profesjonalnej. W tej 

części przedstawione zostały m.in. teorie: profesji, profesjonalizacji i profesjonalizmu, teoria 

agencyjna, teoria ról i sieci społecznych, transakcyjna teoria wymiany, teoria ryzyka oraz 

teorie dotyczące zaufania, a także podsumowanie w postaci analizy SWOT. 

Drugi rozdział zawiera metodologiczne podstawy badań autora pracy, w tym cel i 

przedmiot, problemy oraz hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze 

oraz zmienne i ich wartości.  

W rozdziale trzecim zaprezentowane zostało otoczenie kulturowe przedsiębiorstwa 

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., analiza sektora firm działających w 

MLM z uwzględnieniem problematyki związanej z naukami społecznymi (istnieją bowiem 

opracowania z perspektywy nauk ekonomicznych, m.in. A. Warzęchy oraz A. Vogelgesang), 

a także zarys diagnozy stanu obecnego przedsiębiorstwa OVB w odniesieniu do elementów 

oceny kultury organizacyjnej organizacyjno-technicznych, takich jak: infrastruktura firmy, 

strategia, system planowania oraz struktura organizacyjna i procedury, uwzględnione zostały 

elementy otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego firmy. Ze 

                                                           
8
 M.J. Hatch, M. Kostera, A.K. Koźmiński, The Tree Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Blackwell 

Publishing, Oxford 2005. 
9
 A. Sitko-Lutek, Złożoność kultury organizacyjnej w perspektywie międzynarodowej [w:] Dyskusje o 

zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, B. Kuc, Wyd. Ementon, Warszawa 2016, s. 101. 
10

 Ibidem.
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względu na fakt, że badane przedsiębiorstwo dotyczy sektora usług finansowych, aspekty 

ekologiczne nie będą brane pod uwagę.  

W rozdziale czwartym omówione zostały wyniki badań empirycznych, przedstawione 

jako elementy personalne kultury organizacyjnej takie jak: wartości, normy, przekonania, 

motywy, postawy i zachowania, zwyczaje, obyczaje, kulturowe wzorce zachowań, elementy 

wynikowe, tj. efektywność funkcjonowania, rozwój zawodowy, stosunki interpersonalne i 

sprawność komunikowania. Na końcu pracy przedstawione zostały wnioski z 

przeprowadzonych badań i bibliografia. 
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1. KULTURA PROFESJONALNA W TEORII I PRAKTYCE  

1.1. Pojęcie i istota kultury, kultury organizacyjnej oraz kultury profesjonalnej 

 

Dyskursy o mocnych i słabych stronach redukcjonizmu metodologicznego w 

odniesieniu do możliwości wyjaśnienia zmian zachodzących w kulturze na poziomie 

makrospołecznym poprzez badanie zjawisk na poziomie kultury organizacyjnej to tematy 

podejmowane w wielu rozważaniach na gruncie socjologii. Autor zdecydował o wyborze 

redukcjonizmu w dwóch odmiennych typach występujących w obrębie teorii 

makrosocjologicznej oraz mikrosocjologicznej, aby dokonać próby wypracowania ujęcia 

antyredukcjonistycznego opartego na wielu czynnikach sytuujących się na poziomie kultury 

organizacyjnej firmy OVB
11

. Jego zastosowanie miało na celu podkreślenie zgodności i 

spójności wiedzy o sposobie organizacji i liczbie elementów kultury organizacyjnej, a nie ich 

redukowaniu do poszczególnych działań lub czynności. Konkluzje, jakie z nich wynikają, 

wskazują m.in. wyraźnie, że niski poziom kultury może być jedną z istotnych przeszkód 

utrudniających rozwój społeczno-ekonomiczny i edukacyjny. Socjolog E. Durkheim
12

 uważał, 

że człowiek rodzi się jako istota biologiczna, a staje się człowiekiem tylko dzięki wpływowi 

społecznemu, w tym prawa, religii i obyczajów. Badacze kultury, A.L. Kroeber i 

C. Kluckhohn, po przeprowadzeniu wielowarstwowej analizy pojęcia kultury zgromadzili 

168 definicji, które podzielili na 6 różnych typów: opisowo-wyliczające, historyczne, 

normatywne, psychologiczne, strukturalne oraz genetyczne. Na tej podstawie zdefiniowali oni 

kulturę jako: „historycznie wytworzony system wzorców życia, które skłonni są podzielać 

wszyscy członkowie jakiejś zbiorowości”
13

. Natomiast J. Szczepański uważa, że „Kultura to 

ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych 

sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, 

przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom”
14

. Nieco inne spojrzenie na 

atrybuty kultury prezentują badacze P. Sztompka, R. Bierstedt i Z. Baumann. Większą wagę 

przywiązują oni do roli samych członków danej zbiorowości społecznej, a kulturę traktują 

jako całość wpływów na sferę wartości i zachowań ludzi. Istotność zaś postrzegania własnych 

                                                           
11

 R. Sibeon, Contemporary Sociology and Policy Analysis: The New Sociology of Public Policy, Published by 

Academic Press, Liverpool 1997, s. 123; Biologia. Słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Warszawa 2007, s. 

298. 
12

 E. Durkheim, Professional Ethics and Civic Morals, The Free Press, Nowy Jork 1957. 
13

 A. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Papers of Peabody 

Museum, Cambridge 1952. 
14

 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963, s. 47. 
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reguł, idei i symboli przez członków społeczności ma, według naukowców, wpływ na stopień 

uświadomienia kulturowego oraz na percepcję tej kultury. Współczesne spojrzenie na 

socjologiczny model kultury prezentuje P. Sztompka
15

, który wyróżnia trzy jego składniki – 

przedstawione w tabeli 1.1.1. 

 

Tabela 1.1.1. Podział kultury na idealną, normatywną i materialną według P. Sztompki 

Kultura idealna – symboliczna
16

 Kultura normatywna
17

 Kultura materialna
18

 

idee normy obiekty materialne 

poglądy wartości narzędzia 

przekonania nakazy urządzenia 

wierzenia zakazy środki komunikacji 

znaczenia powinności ubiór 

symbole 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo 

Znak, Kraków 2012. 

 

Wykorzystując w swoich badaniach model G. Hofstedego, A. Sitko-Lutek
19

 wskazuje, 

że zmiany zawodowe w polskim społeczeństwie mają swoje korzenie w polskiej kulturze 

narodowej, w której coraz większy nacisk kładziony jest na innowacyjność i indywidualizm 

oraz zwiększanie dystansu do władzy. Cechy te są elementami kultury organizacyjnej. Mając 

to stwierdzenie na względzie, poświęcono kulturze organizacyjnej firmy MLM wiele uwagi, 

nie tylko w aspekcie analitycznym (diagnozy elementów i ich doskonalenia) i syntetycznym 

(diagnozy i doskonalenia typu kultury), ale również w badawczym i praktycznym, ponieważ 

zauważono, że właściwa diagnoza kultury organizacyjnej powinna przyczynić się do lepszego 

przygotowania menedżerów w zakresie norm i wartości oraz typu i cech ją 

charakteryzujących w badanej firmie. W definicjach kultury organizacyjnej dominują pojęcia 

abstrakcyjne, które wymykają się obiektywnej ocenie i pomiarowi, szczególnie mało 

doświadczonym badaczom. Najczęściej jest ona definiowana jako zestaw wartości, które 

pomagają zrozumieć członkom organizacji, co jest dla firmy najważniejsze
20

, czy też zbiór 

norm, wartości, postaw i przekonań podzielanych przez personel
21

, a także sposób, w jaki 

                                                           
15

 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012. 
16

 C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Hutchinson, London 1975. 
17

 T. Parsons, The Structure of social action, Free Press, London 1937-1967. 
18

 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność – o wielości strategii życia (tyt. oryg. Mortality, Immortality and Other 

Life Strategies), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. 
19

 A. Sitko-Lutek, Złożoność kultury organizacyjnej…, op. cit.  
20

 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997, s. 117. 
21

 J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 186. 
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wszystko robimy
22

. Kultura organizacyjna jest jednak różnie rozumiana przez badaczy 

socjologii, dlatego też w tabeli 1.1.2 przedstawiono definicje, które najpełniej będą się 

odnosić do organizacji dynamicznej, ciągle kształtującej się w obliczu zmian społeczno-

ekonomicznych, kulturowych czy technologicznych.  

 

Tabela 1.1.2. Wybrane definicje kultury organizacyjnej 

Autor Definicja kultury organizacyjnej 

S.P. Robbins, T.A. Judge (2010), Essentials of 

Organizational Behaviur, Pearson Education Publish 

System znaczeń przyjmowanych przez członków 

organizacji, odróżniający tę organizację od innych. 

E. Piętkiewicz, S. Kałużny (1993), Bankowcy i dobre 

obyczaje, Centrum Kreowania Liderów S.A., 

Warszawa 

Właściwy klimat organizacyjny i sposób zarządzania, 

system zachęt, kwalifikacji, stosunki międzyludzkie. 

L.W. Rue, P.G. Holland (1989), Strategic 

Management: Concepts and Experiences, McGraw 

Hill, Nowy Jork 

Zbiór wierzeń, przekonań szerzących się w firmie, 

dotyczących tego, jak prowadzić interesy, jak 

powinni zachowywać się pracownicy i jak powinni 

być traktowani. 

E.H. Schein (1986), What you need to know about 

Organizational Culture, „Training and 

Development Journal” (January) 

Całość fundamentalnych założeń, które dana grupa 

wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji 

do środowiska i integracji wewnętrznej. 

R. Deshpande, A. Parasuraman (1986), 

Organizational culture and marketing effectiveness, 

American Marketing Association, Chicago 

Niepisane, przestrzegane często podświadomie 

zasady, które wypełniają lukę między tym, co 

napisane, a tym, co się rzeczywiście dzieje. Kultura 

dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, 

przekonań, oczekiwań i norm. 

L.J. Mullins (1985), Management and 

Organisational Behaviour, Pearson Education Ltd. 

Harlow 

Zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są 

istotą wszystkiego, co się robi i myśli w organizacji. 

Jest ona zasilana przez system obrzędów, rytuałów, 

wzorców komunikowania się, nieformalnych 

struktur. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kultura organizacyjna wpływa właściwie na wszystkie zasoby (materialne, finansowe, 

ludzkie i komunikacyjne), jakimi dysponuje organizacja, i określa ramy, w jakich można 

wprowadzić zmiany. Jest to zbieżne z kulturą organizacyjną rozpatrywaną w aspekcie 

praktycznym. Zmiany wkraczające w sferę kultury określonej organizacji mają bowiem swój 

początek w jednostkach, w ich sposobie myślenia i podejmowania działań zarówno 

                                                           
22

 O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, 

s. 172. 
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indywidualnych, jak i zespołowych. Personel w organizacji może pełnić funkcję zarówno siły 

napędowej zmian, jak i skutecznie hamującej ich wprowadzenie. Jeśli jest on edukowany i 

socjalizowany w jednej homogenicznej kulturze, to może nie być dla niego oczywiste, że 

mogą istnieć alternatywne sposoby myślenia, podejmowania decyzji i wykonywania tych 

samych czynności
23

. Najczęściej w literaturze wymieniane są cztery typy kultury 

organizacyjnej: władzy, zadań, ról i jednostki
24

. Natomiast E. Schein opracował podobną 

typologię, wyróżniając cztery typy kultur: władzy, roli, osiągnięć (motywacji jednostki), 

wsparcia (oparta na zaangażowaniu i solidarności oraz zaufaniu w relacjach międzyludzkich). 

Autor ten traktuje kulturę organizacyjną jako zintegrowaną i wielopoziomową całość, która 

składa się z trzech poziomów, co przedstawia rysunek 1.1.1. 

 

Rysunek 1.1.1. Wielopoziomowy model kultury organizacyjnej E. Scheina 

 

Źródło: L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji, PWN, Warszawa 1999, s. 22. 

 

Według E. Scheina kultura organizacyjna stanowi pewnego rodzaju „wzorzec 

podstawowych założeń wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez grupę w trakcie uczenia się, 

jak radzić sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, który okazał się 

wystarczająco wartościowy i który powinni sobie przyswoić nowi członkowie jako właściwy 

sposób postrzegania, myślenia i odczuwania w aspekcie wspomnianych problemów. 

Pierwszym poziomem kultury są artefakty, czyli sztuczne wytwory danej kultury”
25

. W 

każdej kulturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa te widoczne i świadome poziomy 

kultury wymagają oddzielnej interpretacji. Ich podział wygląda następująco:   

1) artefakty językowe – język w znaczeniu i  rozumieniu żargonu branżowego oraz 

opowieści o ludziach, którzy osiągnęli sukces; 

                                                           
23

 Ch. Handy, Kultura szkoły i jej znaczenie [w:] Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, red. D. 

Elsner, Wyd. MEN, materiały programu TERM, Warszawa 1997, s. 71. 
24

 Ibidem, s. 85. 
25

 E. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco 1985. 

Artefakty 

Normy i wartości  

Założenia 
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2) artefakty behawioralne – wszelkie ceremonie, rytuały i ważne wydarzenia 

przeprowadzane w ściśle określony przez procedury, protokoły i regulaminy sposób;  

3) artefakty fizyczne – przedmioty materialne utożsamiane z organizacją oraz technika i  

technologie.  

 

Drugi poziom kultury organizacyjnej tworzą normy i wartości, które mogą być 

zarówno czynnikiem integrującym, jak i dezintegrującym w organizacji. Co warto podkreślić 

są jednakże trudniejsze do zaobserwowania i zbadania. Zazwyczaj usytuowane są one w: 

wizerunku organizacji, cechach prezentowanych przez współpracowników, celach i relacjach 

firmy z otoczeniem, typie struktury organizacyjnej, stylu zarządzania oraz w stereotypach i 

subkulturach. Normy rozumiane  jako zasady współpracy zawarte są w Kodeksie etycznym lub 

Kodeksie dobrych praktyk przedsiębiorstwa
26

. Określają one priorytety oraz sposoby działania 

powszechnie istotnych elementów funkcjonowania organizacji.  

Natomiast trzeci poziom kultury organizacyjnej tworzą założenia podstawowe 

organizacji, rozumiane jako specyficzna filozofia strategii organizacji przejawiająca się w 

relacjach międzyludzkich i stosunku do otoczenia. Ze względu na niewidoczną naturę tej 

strategii jest to najtrwalszy i najtrudniejszy do zbadania poziom kultury organizacyjnej dla 

personelu. Relacje międzyludzkie tworzą jej fundament, a jednocześnie funkcjonują w sposób 

nie do końca widoczny i uświadomiony, dlatego tym bardziej zagadnienia te są niezwykle 

interesujące z punktu widzenia socjologii organizacji
27

.  

Zdaniem J. Sikory i A. Warteckiej-Ważyńskiej
28

, wgłębiając się we wnętrze kultury 

organizacyjnej, należy również zasygnalizować, że wynikiem badań E. Scheina było 

opracowanie ogólnej klasyfikacji podziału kultur organizacyjnych według sześciu kryteriów 

kultury: 

1) Zorientowania na procesy lub zorientowania na rezultaty. Inaczej zwana kulturą 

społeczną lub proefektywnościową. Społeczna to ta, w której dominują zachowania 

kolektywne, zachowawcze oraz mało angażujące w wykonywaną pracę. Natomiast w 

kulturze proefektywnościowej, nastawionej na wyniki, liczy się efektywność 

wykonywanych zadań i zachowań współpracowników.  

                                                           
26

 Kodeks dobrych praktyk OVB stanowi załącznik nr 1. 
27

 M. Kopczewski, B. Pączek, M. Tobolski, Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

produkcyjnym, 2012, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf, data dostępu: 

15.03.2013 r. 
28

 J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Możliwości zastosowania modelu kultury organizacyjnej G. Hofstede w 

badaniach nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w Polsce [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy 

organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i 

Zarządzania, Poznań 2007. 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf
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2) Zorientowania na pracownika lub zorientowania na pracę. W nowoczesnym 

podejściu można mówić o employer brandingu, który cechuje zapewnienie 

pracownikom dobrych warunków pracy, opieki i odpowiedniego klimatu 

organizacyjnego. Kultura nastawiona na pracę może prowadzić do wywierania presji 

na bezwzględne wykonanie powierzonego zadania, plasując potrzeby pracowników na 

dalszym planie. 

3) Tradycyjna lub nowoczesna. W kulturze tradycyjnej pracownicy identyfikują się z 

firmą, natomiast organizacja internalizuje zachowania jej członków zarówno w biurze, 

jak i poza nim. Kultura nowoczesna natomiast zakłada utożsamianie się z 

wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją, zakłada także work-life balance, czyli 

równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Ideą budowania organizacji 

sprzedażowej w ramach systemu MLM jest idea budowania relacji 

wielopoziomowych, w których niemożliwe jest jednoznaczne oddzielenie sfery życia 

prywatnego i zawodowego. Ten aspekt jest jednym z fundamentalnych dla całej pracy, 

ponieważ teoria E. Scheina może być nieaktualna w rozumieniu dzisiejszej 

rzeczywistości. Będzie wobec tego stanowił jeden z pomocniczych problemów 

badawczych.  

4) Otwarta lub zamknięta. Ten podział charakteryzuje organizację pod kątem jej 

dostępności. W systemach otwartych trafienie do zespołu jest stosunkowo łatwe, 

natomiast w systemie zamkniętym tylko wybrane osoby pasują do typu kultury w 

firmie, a inne osoby napotykają trudności z integracją. W myśl idei trzeciej fali 

Tofflera obecne społeczeństwo za pomocą głównie narzędzi IT zmienia 

funkcjonowanie struktur społecznych, dlatego kluczową rolę odgrywają zdolności 

adaptacyjne danego współpracownika, co także będzie przedmiotem badań.  

5) Surowa lub łagodna kontrola. Pracownicy firmy, która charakteryzuje się łagodną 

kontrolą, nie przywiązują wagi do kosztów, ram czasowych i ścisłości wykonywania 

poleceń. Odwrotnie jest w kulturze surowej kontroli. Tutaj pracownicy są świadomi 

konieczności zarządzania czasem i efektywnej gospodarki kosztowej. W 

nowoczesnym rozumieniu profesjonalizmu możemy podążać za P. Sengem, 

twierdzącym, że profesjonaliści dążą do profesjonalizmu, a poziom motywacji 

pochodzi od wewnątrz
29

.   

                                                           
29

 P.M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

1998. 
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6) Normatywna lub pragmatyczna. To kryterium odnosi się do formalności procedur 

oraz regulacji w ramach organizacji, która w przypadku kultury pragmatycznej 

nastawiona jest na osiąganie rezultatów w praktyce.   

 

W ten sposób możemy zdefiniować i pogrupować czynniki mogące mieć wpływ na 

rozwój danej organizacji poprzez rozwój indywidualny jej członków i w ten sposób możemy 

mówić o kulturze profesjonalnej danej organizacji. Organizacja MLM staje się profesjonalna 

wtedy, gdy osoby ją tworzące mają jasno określone zadania, a sposób ich działania jest 

zgodny z wizją, misją i celem firmy. Buduje także poczucie przynależności oraz przywiązania 

do danej marki. Jednakże organizacje MLM tworzą ludzie z różnych środowisk, zatem 

istnieje potrzeba integracji, tak aby się upewnić, czy wszyscy faktycznie pracują na rzecz 

wspólnie uzgodnionych celów. Z jednej strony, kultura organizacyjna jest efektem powstałym 

w wyniku oddziaływania na siebie jednostek i grup pracowniczych oraz kultury 

społeczeństwa. A z drugiej strony, organizacja projektuje i dostosowuje wszystkie poziomy  

kultury organizacyjnej celów ujętych w strategii organizacji. Niedopasowanie poziomów 

kultury organizacyjne do zadań i celów oraz różnice kulturowe są często przyczyną wielu 

konfliktów interpersonalnych i organizacyjnych, które w zróżnicowanym stopniu mogą 

wpływać na kulturę profesjonalną zarówno pracowników zajmujących stanowiska 

wykonawcze, jak i kierownicze
30

. Przykładem jest opisana przez M. Redutę teoria M. 

Giuletti
31

, która nawiązuje do teorii kultury organizacji A.T. Jordan
32

, zawierającej cztery 

istotne cechy charakteryzujące kulturę profesjonalną (tabela 1.1.3). 

 

Tabela 1.1.3. Cechy charakteryzujące kulturę profesjonalną według M. Giuletti 

Enkulturacja profesjonalna Wzorce kulturowe Symbole Otoczenie kulturowe 

proces uczenia się danej profesji cele język, żargon polityczne 

studia ideały mity ekonomiczne 

praktyka zawodowa wartości obrzędy, rytuały społeczne 

egzamin zawodowy zachowania strój technologiczne 

 

kodeks etyczny meble 

 

  

artefakty 

 

  

wzorce zachowań 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Reduta, Zawód, profesja i kultura profesjonalna [w:] „Optimum. 

Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2(74). 

                                                           
30

 Z. Rumel-Syska, Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa 1990, s. 68-150. 
31

 M. Giuletti, Toward an Understanding of Contemporary Professional Culture, Denton, Texas 2011. 
32

 A.T. Jordan, Business anthropology, III: Waveland Press, Long Grove 2002. 
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W literaturze anglojęzycznej istnieje wiele teorii, które nawiązują do pojęcia kultury 

profesjonalnej. Jedną z klasycznych teorii jest szczegółowa koncepcja analizy funkcjonalnej, 

która jest niezbędnym narzędziem metodologicznym socjologicznej wiedzy o współczesnym 

świecie, w całej jego różnorodności. Zdaniem T. Parsonsa społeczeństwo to system 

spełniający funkcje: adaptacyjną, osiągania celów, integracyjną oraz podtrzymywania 

wzorów i redukowania napięć. System ten ma historycznie i kulturowo ukształtowaną 

strukturę i odgrywa określoną rolę społeczną poprzez pełnione funkcje, ułatwia poddawanie 

analizie zjawiska i badanie ich psychospołecznych uwarunkowań. Natomiast nie wyjaśnia 

przyczyn dynamiki zmian społecznych, ponieważ czyni założenie, że trwałe są głównie 

systemy adaptacji, wzajemnego przystosowania i integracji. Nie uwzględnia również zmian 

zachodzących w strukturze społecznej pod wpływem edukacji i rozwoju ekonomicznego, a 

szczególnie wpływu nowoczesnych technik i technologii na sferę społeczną, ekonomiczną i 

ekologiczną oraz potrzeb i aspiracji (oczekiwań ludzi), a także ich motywacji
33

.  

Dlatego też teoria strukturalna w tradycyjnej formie została potraktowana jako ogólna 

platforma do badania kultury profesjonalnej. W odniesieniu do firmy MLM bardziej 

zwrócono uwagę na rolę i zadania w budowaniu jej struktur organizacyjnych. To 

spowodowało, że nie elementy strukturalne, ale jej dynamiczne elementy, role i zadania stały 

się punktem odniesienia do budowy sieci relacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

Tak więc sieć relacji, a nie struktura zostały zastosowane do analizy kultury firm działających 

w systemie MLM. Zwrócono przede wszystkim uwagę na relacje horyzontalne oraz 

wertykalne zachodzące pomiędzy pracownikami i zajmowanymi przez nich stanowiskami w 

organizacji. Z podejścia strukturalnego została wykorzystana hierarchia i relacje poziome. 

Pozwoliły one na opis i wyjaśnienie specyfiki kultury profesjonalnej z uwzględnieniem zmian 

sytuacji, zadań, ról, relacji oraz oczekiwań i wyzwań. Nie skupiano się natomiast na 

działaniach ukierunkowanych na zachowanie status quo.  

Takie podejście do badania firmy MLM poprzez tradycyjne klasyfikacje zawodów 

ujawniło sprzeczność m.in. w asymetrii rynkowej pomiędzy zawodami deficytowymi i 

nadwyżkowymi. Obecnie w urzędach pracy prowadzone są analizy dotyczące zawodów, na 

które z jednej strony jest nadmiar ofert pracy, a z drugiej nie ma zapotrzebowania. Można 

powiedzieć, że na bazie zawodów, których przykładem jest doradca finansowy - menedżer 

MLM, zaczyna być kreowany nowy społeczny podział pracy – towarzyszą mu zmiany 

kulturowe na poziomie makro, mezo i mikro, co upodobnia go do standardów 

                                                           
33

 L.W. Zacher, (red.), Moc sprawcza ludzi w organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2016, s. 9. 
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obowiązujących w krajach Europy Zachodniej. W przeciwnym razie może postępować  

dziedziczenie podejścia etatowo-zasiłkowego i bezrobocia.   

Jest to widoczne w tradycyjnych formach (nie MLM) prowadzenia działalności, gdzie 

można zaobserwować tworzenie się społeczności przedsiębiorców (np. w klubach 

networkingowych, izbach gospodarczych czy stowarzyszeniach), tworzących funkcjonalnie 

pewną całość, co zapewnia poziom realizacji usług w obrębie danej grupy. W ujęciu 

kulturowym to głównie grupy zawodowe decydują o profesjonalizmie danej jednostki, 

akceptując lub nie poziom jakości usług, które świadczą, w rezultacie albo polecając ją dalej, 

albo tworząc konsorcja.  

W rozumieniu marketingu sieciowego tworzenie tej społeczności nie ma charakteru 

funkcjonalnego. Sieci bliskiego zaufania wykorzystywane są jako swoisty „napęd” danego 

biznesu, forma reklamy opartej na przekazie ustnym. W tej relacji jednostka korzystająca z 

usługi i zadowolona z jej wykonania poleca tę usługę dalej lub osoba, której podoba się praca 

znajomego w charakterze doradcy finansowego / agenta / konsultanta, może dołączyć do jego 

zespołu. Ważne zatem w ujęciu kulturowym są interakcje, które mają służyć budowaniu 

relacji opartej na zaufaniu, wzajemnej pomocy, przy przełamywaniu pewnych schematów 

myślowych większości osób z otoczenia danej jednostki.  

Czym w takim razie jest profesjonalizm zawodu doradcy / pośrednika finansowego, 

jeśli pracę w nim rozpocząć mogą osoby, które przede wszystkim łączy powinowactwo, 

pokrewieństwo lub stosunek towarzyski z osobą rekrutującą, natomiast ich kompetencje 

stanowią kryterium selekcji w dalszej kolejności? Można zatem stwierdzić, że w firmie 

stosującej MLM jako sposób dystrybucji produktu lub usług ma miejsce tradycyjne – 

weberowskie podejście do struktur. Jednak wymaga ono uzupełnienia o sprawne działania 

aparatu administracyjnego i właściwy dobór pracowników według kwalifikacji, podział płacy 

wewnątrz administracji, a także trwałe przepisy do merytorycznego załatwiania spraw. 

Ponieważ struktury sprzedażowe, które decydują zarówno w liczbie, jak o złożoności  i 

miejscu w hierarchii, mają podział kompetencyjny, nabyty na podstawie efektywności 

działania. Dobór współpracowników do odpowiednich zadań nie odbywa się na podstawie 

kwalifikacji, ponieważ na początku wszyscy dostają te same zadania. Natomiast awanse 

współpracowników na kolejne szczeble kariery zależą od jakości i efektywności realizacji 

tych zadań. Można stwierdzić, że kształt dzisiejszej kultury profesjonalnej menedżerów ma 

podłoże historyczne. Koncentracja kultur organizacyjnych w ostatnich 28 latach gospodarki 

rynkowej zmieniała swoje oblicze. Dominujące wzory kulturowe charakterystyczne dla 

organizacji funkcjonujących w danym okresie obrazuje tabela 1.1.4. 
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Tabela 1.1.4. Wzorce kulturowe i ich zmiany w organizacji w okresie transformacji 

w Polsce  

Nowicka 1991 Dietel 1994 Mikuła 1997 

– niechęć do pracy 

– niezdyscyplinowanie 

– niska tolerancja 

niepewności 

– szczerość 

– brak identyfikacji 

menedżerów z firmą 

– pomijanie interesów 

klienta 

– łapownictwo 

– brak akceptacji prawa 

– marnotrawienie zasobów 

– nieufność 

– potrzeba poczucia 

bezpieczeństwa i 

stabilizacji 

– niechęć do zmian 

– mała skłonność do ryzyka 

– emocjonalność 

Sułkowski 2001 Sitko-Lutek 2004 Obecne badania firm 2010 

– wspólnotowość 

– ambiwalentny stosunek do 

władzy 

– formalizm ról 

organizacyjnych 

– emocjonalność 

– unikanie niepewności 

– wewnątrzsterowność 

– orientacja na ludzi 

– mały dystans władzy 

– indywidualizm 

– niechęć do władzy 

zwierzchniej 

– preferowanie 

indywidualnego 

podejmowania decyzji 

– unikanie niepewności 

Źródło: opracowano na podstawie analizy literatury. 

 

Obecnie jest kilka powodów, dla których działalność przedsiębiorstw funkcjonujących 

z wykorzystaniem marketingu sieciowego zyskuje na popularności. Te powody wynikają z 

wniosków, które można sformułować na podstawie badań z 2010 roku przedstawionych w 

tabeli 1.1.4. Można sformułować tezę, że wzrost atrakcyjności network marketingu jest 

efektem wymieniających się wzorców kulturowych z poprzednich lat, tj. niezdyscyplinowania 

biorącego się z bardzo dużej ilości możliwości wykonywania różnych działań zarobkowych i 

pozazarobkowych, którym dana jednostka jest poddawana każdego dnia ze strony mass 

mediów, mediów społecznościowych oraz internetu, nieufności zarówno społecznej, jak 

również w relacji społeczeństwo – aparat władzy, która objawia się jednym z najniższych 

poziomów zaufania społecznego w Europie
34

 i w związku z tym występującym 

indywidualizmie wśród członków lokalnych społeczności. Natomiast to, co różni wzorce 

kulturowe występujące obecnie w stosunku do badań z 2010 roku, to unikanie niepewności 

związane z poziomem akceptowanego ryzyka (więcej na ten temat w rozdziale 1.3.4); 

                                                           
34

 European Social Survey 2012, http://www.europeansocialsurvey.org/data/. 
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świadczy o tym zwiększająca się liczba przedsiębiorców oraz uczestników organizacji 

działających w MLM
35

.  

Zatem jak zostało to przedstawione powyżej, czas oraz kontekst powodują, że zmienia 

się podejście ludzi do własnej kariery zawodowej. A to z kolei może sprawić, że klasyczne 

teorie mogą być już nieco zdezaktualizowane. W obliczu zmian kulturowych powyższa tabela 

nie do końca oddaje charakter przedsiębiorstw funkcjonujących w systemach MLM. Zdaniem 

autora metaforą profesjonalnej organizacji MLM jest jedna wielka rodzina (ze względu na 

sieci bliskiego zaufania stanowiące trzon tychże organizacji), organizacja jest skupiona na 

zadaniach – osiąganiu celów sprzedażowych własnych i struktury, a cechy noszą znamiona 

zarówno biurokracji pod kątem sformalizowanych systemów, jak również zadań, gdzie każdy 

zespół jest niezależny.     

 

1.2. Uwarunkowania kulturowe a kultura organizacyjna 

 

Powołując się na G. Hofstede, B. Pawłowska określa kulturę organizacyjną jako 

holistyczną, zdeterminowaną historycznie i stwierdza, że jest ona czymś więcej niż tylko 

sumą jej składowych
36

. Autorka pokazuje dwa nurty dotyczące badań nad kulturą 

organizacyjną. W jednym z tych nurtów umieszcza takich badaczy jak I.M. Kobi i 

H.A. Wuthrich
37

, E. Schein oraz G. Hofstede
38

 i pokazuje, że kultura organizacyjna jest 

definiowana od wewnątrz przez członków danej organizacji poprzez wierzenia, emocje, 

rytuały, które odróżniają jedną kulturę organizacyjną od drugiej i traktują je jako oddzielne 

społeczności oraz tworzą „wzorzec, który przynosi na tyle dobre rezultaty, że można go 

traktować jako obowiązujący i dlatego wpajany jest nowym członkom jako poprawny sposób 

percepcji, myślenia i odczuwania w relacji do tych problemów”
39

. Drugi z tych nurtów 

dotyczy natomiast wpływu kultury otaczającego społeczeństwa na organizację i powstał ze 

względu na rozwój organizacji firm międzynarodowych, a także ponadnarodowych oraz 

odróżnienia kultury amerykańskiej od europejskiej
40

. Jest to o tyle istotne, że większość firm 

MLM powstała w Stanach Zjednoczonych (i do tej pory te, które sprzedają najwięcej 
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 Dane statystyczne GUS 2015, stat.gov.pl.  
36

 B. Pawłowska, Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa organizacyjnego w 

Amway, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.  
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 I.M. Kobi, H.A. Wuthrich [za:] H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 52. 
38

 G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 267. 
39

 E. Schein, Organizational Culture…, op. cit., s. 6.  
40

 B. Pawłowska, Network marketing…, op. cit.  
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produktów / usług, mają pochodzenie amerykańskie), natomiast modele funkcjonowania 

jawnych struktur organizacyjnych w Europie zostały zaadaptowane na potrzeby tego rynku. 

Dlatego też w tym rozdziale przedstawiono czynniki, jakie mają wpływ na kształtowanie 

kultury organizacyjnej na poziomie elementów otoczenia bezpośredniego, dalszego oraz 

międzynarodowego, co ukazuje rysunek 1.2.1. Celem tego rozdziału nie jest dogłębna analiza 

teorii uwarunkowań kulturowych, a jedynie pokazanie elementów, które będą brane pod 

uwagę przy analizie materiału empirycznego w rozdziale 3 i 4, oraz pokazanie 

współzależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 

Rysunek 1.2.1. Elementy otoczenia kulturowego mające wpływ na kulturę profesjonalną 

menedżerów OVB 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród elementów najbliższego otoczenia będziemy wyróżniać takie elementy jak 

bezpośrednia konkurencja na rynku ubezpieczeniowym, funduszy inwestycyjnych, 

ubezpieczeń medycznych oraz kredytów hipotecznych w postaci multiagencji oraz agencji 
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wyłącznych, a także elementy sformalizowane w tychże korporacjach – szerzej opisane w 

rozdziale 3. Przez otoczenie dalsze rozumiany jest sektor zatrudnienia w Polsce, poziom 

przedsiębiorczości, zaufania społecznego oraz wzorców i przekonań na poziomie narodowym. 

Finalnie w najszerszym kontekście przedstawione będą międzynarodowe trendy sprzyjające 

powstawaniu i profesjonalizacji firm MLM oraz połączenia pomiędzy kulturą organizacyjną a 

kulturą narodową i wpływ kultury państwa założycielskiego (Niemcy) na kulturę państwa, w 

którym wykonywana jest działalność gospodarcza
41

.  

Rozpatrując uwarunkowania kulturowe od najobszerniejszego poziomu, wzięto pod 

uwagę raport Forrestera odnośnie do zmieniających się w ostatnim stuleciu strategii 

konkurencyjnych i podejścia do przedsiębiorczości
42

. Obecnie żyjemy w erze 

„klientocentryzmu”, która jest następstwem przemian gospodarczych z początków XX wieku 

z ery industrialnej, dystrybucyjnej, postindustrialnej czy informacji. Czas obowiązywania 

tych strategii przedstawia rysunek 1.2.2.   

Rysunek 1.2.2. Strategie konkurencyjne w poszczególnych okresach XX i XXI wieku  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Bernof, Competitive Strategy in the Age of the Customer, Forrester 

Research Inc., 6 czerwca 2011 r. 
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W ocenie powyższego modelu przedstawionego z punktu widzenia socjologii 

potrzebne jest wsparcie ze strony nauk o zarządzaniu. Analiza modelu pięciu sił M.E. Portera 

polega na ocenie atrakcyjności i konkurencyjności danego sektora, analizie sił dostawców, 

nabywców, substytutów i potencjalnych konkurentów wchodzących na rynek. Wskazuje ona, 

że zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach nastawione są na konieczność 

nawiązywania coraz lepszych i trwalszych relacji z klientami. Z punktu widzenia 

ekonomicznego z kolei bariery wejścia z nowym produktem / usługą na rynek są wbrew 

pozorom coraz niższe. Dzieje się tak dlatego, że będący na uprzywilejowanej pozycji klienci 

mogą łatwiej niż kiedyś znaleźć najniższe ceny produktów czy usług dostarczanych zarówno 

przez małych, jak i dużych dostawców z całego świata. To poważnie osłabia tradycyjne 

bariery wejścia, gdzie globalny outsourcing (czyli wykonywanie niektórych czynności poza 

firmą i przez inną firmę) przeciwstawia korzyści skali, a kanały on-line zwiększają siłę 

dystrybucji. W efekcie marketing szeptany zaczyna być coraz bardziej uprzemysławiany. 

Coraz więcej firm redefiniuje budżety marketingowe na bardziej skuteczne formy przekazu 

oparte na relacjach, zaufaniu oraz doświadczeniu z produktem lub usługą. Nawet największe 

instytucje, które do tej pory prowadziły jednostronną komunikację marketingową w stronę 

klientów i potencjalnych klientów, dostrzegają atuty wprowadzania dodatkowej „motywacji” 

dla klienta celem wzmagania działań dotyczących marketingu szeptanego. Niewątpliwie to 

zadanie ułatwiają media społecznościowe, które są następstwem cyfrowej transformacji 

mającej obecnie miejsce, a polega ono na zmianie łańcuchów wartości i w konsekwencji 

może doprowadzić do rozproszenia zysków w wielu branżach. Klient jest w centrum tej 

zmiany, ponieważ to właśnie jego potrzeby i postrzeganie wartości wpływają na zmianę 

dostawcy usług, który w najlepszym stopniu jest w stanie się do nich dopasować.  

Dzięki mediom społecznościowym, opiniom on-line i mobilnemu dostępowi do 

internetu klienci wiedzą więcej o produktach, usługach, konkurentach i cenach niż niejedni 

właściciele tych przedsiębiorstw. M.E. Porter stwierdził, że jeśli nabywca ma pełną 

informację o popycie, rzeczywistych cenach rynkowych, a nawet kosztach dostawcy, to 

zwykle daje to nabywcy większą dźwignię negocjacyjną
43

.  

W gospodarce opartej na wiedzy kluczowym składnikiem każdego produktu lub usługi 

jest kapitał społeczny. Aktorzy świata społecznego, bez względu na status materialny, zawód 

wyuczony czy wykonywany, reprezentujący pion handlowy czy inżynieryjny, wprowadzają 

wiedzę, pomysły i budują relacje, dzięki którym firmy jako organizacje pozostają 
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konkurencyjne. Klienci natomiast podążają za zaspokajaniem własnych potrzeb, a także 

jakością wytworzonych relacji, a nie za brandem czy firmą. Jest to związane z tym, że 

konkurenci na dzisiejszym rynku mają natychmiastowy dostęp do wzajemnych taktyk i 

strategii oraz z tym, że klienci dzielą się swoimi doświadczeniami w internecie. 

Wyszukiwarki wskazują na zainteresowanie słowami kluczowymi, a wszystko, co 

konkurencja chce wiedzieć o danej firmie, znajduje się na stronie internetowej oraz w postaci 

opinii osób, które najmocniej na danego przedsiębiorcę wpłynęły. Krótko mówiąc, klienci w 

dzisiejszych czasach przekazują przewagi konkurencyjne jednej firmy do drugiej, a to z kolei 

powoduje, że konkurencja staje się coraz trudniejsza, ponieważ może śledzić każdy ruch 

danego przedsiębiorcy
44

.  

Podsumowując, w realiach biznesowych u progu drugiej dekady XXI wieku 

budowanie barier dostępu (za pomocą czynników głównie ekonomicznych) nie jest już dobrą 

długofalową strategią, ponieważ wyposażeni w technologie informacyjne klienci mają zbyt 

silną pozycję konkurencyjną. Jedyną stałą jest właśnie lojalność zadowolonych klientów oraz 

nielojalność i czarny PR, tworzony przez tych, którzy są niezadowoleni. Dlatego też 

budowanie relacji z klientami poprzez profesjonalny poziom obsługi dostosowany do potrzeb 

klienta jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na sukces danego przedsięwzięcia.  

Popularność firm MLM w Europie wzrosła dzięki procesom modernizacji, 

westernizacji poprzez technologię, informatyzację, edukację oraz multipotencjalność 

zawodową. Oznacza to, że wzorce z kultury amerykańskiej oraz rozwiniętych państw Europy 

Zachodniej są w coraz większym stopniu przyjmowane przez polskie społeczeństwo. Rozwój 

technologii informatycznych, a wraz z tym możliwości edukacyjnych (w postaci np. studiów 

zaocznych w Anglii za pośrednictwem internetu) daje możliwości funkcjonowania poza 

granicami geograficznymi danego państwa. Multipotencjalność zawodowa oznacza, że 

kierunki zawodów wykonywanych pokrywają się z wyuczonymi w Polsce w 53%
45

, zatem 

obszary poszukiwania profesji, z której dana jednostka mogłaby się utrzymać, muszą być 

dopasowane do potrzeb rynkowych oraz spełniać kryterium zadowolenia.  

 Na poziomie mezo miała miejsce uniwersalizacja świata, gdzie współdzielenie 

wartości nastąpiło poza granicami państw narodowych. Jest to szczególnie manifestowane w 
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postaci ciągle postępującej ery globalizacji przez duże korporacje. Natomiast OVB, którego 

ekspansja w Europie sięga 14 krajów, jest tego najlepszym dowodem. Zatem jako otoczenie 

dalsze można przedstawić kulturę organizacyjną pomiędzy czynnikami, które mają wpływ na 

kształtowanie się kultury organizacyjnej, oraz elementami funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

na które owa kultura wpływa. Wpływ tych zależności przedstawia rysunek 1.2.3. 

Rysunek 1.2.3. Czynniki wpływające na kulturę organizacyjną oraz wpływ kultury 

organizacyjnej na kształt poszczególnych elementów funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Czynnikami kształtującymi otoczenie kulturowe danej organizacji są czynniki 

ekonomiczne i geograficzne oraz poziom przedsiębiorczości. Kolejnym elementem są 

wartości kulturowe, postawy i przekonania wynikające z tożsamości narodowej, dystansu 

władzy, unikania niepewności oraz bardziej indywidualizmu niż kolektywizmu. Następnie 

pod uwagę została wzięta sytuacja na rynku pracy, którą zweryfikowano za pomocą takich 

wskaźników jak poziom bezrobocia, poziom przedsiębiorczości oraz stopień aktywizacji 

zawodowej, a także wspomnianego przez G. Łukasiewicza
46

 wskaźnika fluktuacji kadr, 

świadczącego o stopniu zadowolenia z wysokości płac, kultury organizacyjnej, motywacji 

oraz relacji z przełożonym. Nie mniej istotnym czynnikiem jest demografia społeczna – 

starzejące się społeczeństwo jest powodem tego, że ludzie będą poszukiwać coraz lepszych 
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pomysłów na zabezpieczenie swojej przyszłości emerytalnej. Magazyn „Forbes” przedstawił 

system pracy w MLM jako jeden z takich sposobów
47

. Przy tym dynamika zmian typologii 

wybranych pokoleń pokazuje, że pewne doświadczenia i przekonania oraz dzielone wartości 

również przybierają inne wartości w zupełnie innym tempie niż za czasów pokolenia baby 

boomers, X czy Y
48

. Różnią się one przede wszystkim kryteriami behawioralnymi i 

ekonomicznymi. Dlatego też badacze pedagogiki, psychologii społecznej
49

 definiują takie 

pojęcia jak generacja M (Multitasking), generacja C (Connected Generation), generacja L 

(Lenie) czy net generation („nieustannie podłączeni” – pokolenie Z). Wartości wyznawane 

będą podstawą badania motywów podjęcia współpracy wśród menedżerów OVB. Ostatnim 

czynnikiem będzie kapitał ludzki oparty na zaufaniu, szerzej opisany w rozdziale 1.4. 

Powyższy model wskazuje także obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa OVB, 

które będą poddane ocenie wzajemnych wpływów zgodnie z teorią G. Hofstedego
50

, że 

uczestnicy kultury organizacyjnej są pod jej wpływem, jednocześnie ją tworząc. W 

kształtowaniu proefektywnościowej kultury organizacyjnej niewątpliwe główną rolę 

odgrywają wyniki finansowe, gdyż są one sensu stricte kryterium efektywności 

funkcjonowania danej organizacji. W przypadku firm MLM wyniki finansowe są wprost 

proporcjonalne do poziomu rekrutacji, zatem będzie to drugi czynnik poddawany ocenie. 

Wartość rekrutowanych współpracowników dla firmy oraz czas ich aktywności w firmie 

zależą z kolei od klimatu organizacyjnego. Z uwagi na uwarunkowania rozwoju 

historycznego oraz preferencje pokoleń urodzonych po 1990 roku równie istotnym elementem 

charakteryzującym daną organizację jest jej poziom innowacyjności produktowej, procesowej 

czy systemowej, jak również poziom profesjonalizmu, który często także ma wpływ na 

poziom kształtowania zmian odmienny od klasycznych profesji, w których wymagana była 

specjalistyczna wiedza.  

Dlatego też badając bezpośrednie otoczenie firm konkurencyjnych, można było 

pokazać poziom kultury organizacyjnej firmy OVB we wspomnianych powyżej aspektach, a 

w części empirycznej – przedstawić ich wzajemną korelację. Innymi słowy, można 
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sformułować konkluzję, że elementy składowe kultury organizacyjnej na wszystkich 

poziomach przenikają się. Sekwencja składników kultury organizacyjnej wzorowana na 

teoriach E. Scheina, I.M. Kobiego i H.A. Wuthricha oraz G. Hofstedego jest prezentowana  na 

rysunku 1.2.4. 

Rysunek 1.2.4. Sekwencja składników kultury organizacyjnej  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Założenia kulturowe rozumiane są jako ideologia danej organizacji – czynniki 

związane z celami organizacji, strategią jak również filozofią działania. W części empirycznej 

zanalizowana będzie orientacja organizacji na chęć służenia klientom czy też maksymalizacja 

zysków akcjonariuszy tudzież dbanie o potrzeby i oczekiwania współpracowników (szerzej 

opisane w rozdziale 1.3.1). Odniesienie się do podstawowych założeń kulturowych w 

kontekście oceny kultury organizacyjnej danej organizacji można wyrazić przez stopień 

integracji celów jednostek tworzących organizację z celami całej organizacji.  

Kolejnym elementem oceny uwarunkowań kulturowych są wartości, które dotyczą (za 

C. Kluckhohnem
51

) wyobrażeń wyraźnych lub ukrytych, wpływających na selekcję środków i 

celów działania, a także możliwych sposobów ich realizacji. To także motywy podjęcia 
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współpracy i dalszego działania w obliczu słabnącej motywacji (zgodnie z teorią K. Oberga), 

zwłaszcza w początkowym okresie współpracy w działaniach organizacji. Wartości mogą być 

wytworzone przez grupę oddolnie w ramach procesów socjalizacji lub narzucone odgórnie. 

Inaczej nazywane są wartościami wyznawanymi i realizowanymi
52

. I chociaż dla T. Parsonsa 

wartości mają wymiar uniwersalny, to w niniejszej pracy zostaną one poddane sprawdzeniu w 

odniesieniu do realiów dzisiejszej rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście zmian 

pokoleniowych, o których wspomniano.  

Normy i zasady funkcjonowania to kolejny poziom analizy kultury organizacyjnej 

wynikający z powyższych poziomów i tworzony przez kadrę menedżerską najwyższego 

stopnia. Normy to także wytyczne, reguły działania, kontrola społeczna – związana z 

przestrzeganiem pewnych standardów oraz regulacjami dotyczącymi systemów kar i nagród. 

C. Sikorski
53

 dzieli normy społeczne na moralne, zwyczajowe i prakseologiczne. W 

kontekście tej pracy będzie to także odwołanie się do opisanych norm i wartości dla zawodów 

w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, a także rozróżnienie stanowiskowe wartości 

w zależności od pełnionych funkcji oraz analiza norm związanych z kulturą formalną oraz 

nieformalną.  

Następnym poziomem są postawy, które rozumiane są jako element afektywny 

związany z emocjami, racjonalny, który wiąże się z posiadaną wiedzą, oraz wolicjonalny, 

dotyczący działania. W tym kontekście podłożem będzie także teoria ról społecznych 

związana z różnymi funkcjami, które dany menedżer pełni w ramach danego stanowiska 

(patrz rozdział 1.3.2). Postawy determinują zachowania, czyli postępowanie tzw. człowieka 

środka, w jaki sposób powinien zachowywać się w określonych sytuacjach konfliktowych, 

trudnego klienta, działań etycznych oraz sposobów oddzielania życia prywatnego od 

zawodowego, wewnętrznej integracji.  

Schodząc o jeden poziom niżej działania, podzielono na: indywidualne, związane 

m.in. z samodzielnym rozwojem czy zdolnością podejmowania decyzji oraz zespołowe, 

odnoszące się do skutecznego motywowania, budowy zespołu, czyli rekrutacji, delegowania 

zadań
54

. Co ważne, te działania mogą być różne od założonych w postawach czy 

zachowaniach – właściwie to typologie kultur są determinowane przez działania członków 

grupy ją tworzących. Są one obecne zarówno w kulturze jawnej, jak i niejawnej, szczególnie 
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istotne jest to w organizacjach, których członkowie charakteryzują się autonomią w działaniu. 

Składową działań są czynności, które są wykonywane przez każdego członka organizacji 

codziennie, stosowanie do powierzonych im zadań – to ilość i jakość tych czynności często 

decydują o poziomie efektywności w działaniach.  

Ostatnim poziomem kultury organizacyjnej są symbole. Zdaniem M.J. Hatch
55

 symbol 

to świadoma lub nieświadoma reprezentacja danego pojęcia, znaczenia czy desygnatu. Składa 

się z rzeczywistej formy oraz szerszego znaczenia, z którym jest kojarzony. Symbol jest 

czymś więcej niż tylko reprezentacją statusu materialnego, intelektu, wartości niematerialnej 

czy jakości. Symbol ma też aspekt kontekstowy i jest zależny od interpretacji rzeczywistości 

przez poszczególne jednostki. Można stwierdzić, że definicja użytkowa symbolu jest 

subiektywna. Zdaniem G. Hofstede symbole można podzielić na: manifestacje behawioralne, 

fizyczne oraz językowe, a przekładając je na język teorii E. Scheina, mówimy o sferze 

aksjologicznej, w postaci artefaktów rzeczowych, behawioralnych i językowych, tworzących 

wzorce postępowania, zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. B. Pawłowska przedstawia 

rytuały, sposoby komunikowania się, a także wierzenia, opowieści, legendy i historie jako 

elementy kultury organizacyjnej stanowiące oddzielną kategorię, w tej pracy przyjęto jednak, 

że są one elementem symbolicznym przedstawionym w trochę innym kontekście. Niemniej te 

elementy także będą analizowane w niniejszej pracy.  

Na relacje między zachowaniem a regułami zwrócił uwagę D. Beetham, którego tezę 

można przedstawić w wielopoziomowym trójkącie, uzupełniając ją o sferę wartości, aby 

pokazać kategorie, które legitymizują siłę związków w relacjach interpersonalnych. Warto 

jednak zauważyć, że wyróżnione na rysunku 1.2.5 poziomy nie są dla siebie alternatywnymi 

kategoriami, ale są wzajemnie od siebie zależne, współtworzą bowiem siłę związku / relacji 

między sobą. Najszerszą płaszczyzną są wartości, kolejną tworzą reguły zasady, wytyczne i 

procedury. Następny poziom tworzą przekonania, które zinternalizowane wywierają istotny 

wpływ na zachowania. 
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Rysunek 1.2.5. Zmodyfikowany trójkąt relacji D. Beethama 

 

Źródło: D. Beetham, The Legitimation of Power, Humanities Press International, Inc., New Jersey, 1991.  

 

Na podstawie analizy uwarunkowań kulturowych można sformułować wniosek, że 

nastawienie sieci konsumenckich, wyznawane wartości determinujące postawy, zachowania 

oraz symbolika będą pogłębiały obecnie panujący trend realizacji projektów 

rekomendacyjnych. Kształtujący się zawód budowniczego, menedżera zespołów i 

społeczności konsumenckiej, będzie szansą dla ludzi, aby skorzystać z tej branży aby  

zgromadzić środki finansowe oraz doskonalić umiejętności komunikacyjne służące do 

nawiązywania relacji. Producenci są zainteresowani  utrzymywaniem trendu „efektywnego 

marketingu”, gdyż  zazwyczaj ponoszą koszty marketingowe proporcjonalnie do efektu 

sprzedażowego. W tradycyjnych formach marketingowych budżety były wydawane na 

reklamę bez gwarancji, czy przyniesie ona wymierne korzyści w postaci zysków dla firmy, a 

w projektach rekomendacyjnych producent płaci dopiero wtedy swoim partnerom 

biznesowym, kiedy pieniądze są już w firmie, czyli po dokonaniu zakupu produktu lub usługi 

przez klienta końcowego
56

. Aby przyjrzeć się mechanizmom profesjonalizacji rozumianego 

nie tylko jako uzawodowienie, czynniki uczestnictwa kulturowego czy wykaz kompetencji, 
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które już w istniejącej literaturze zostały opisane, następny podrozdział będzie zawierał treści 

dotyczące platformy teoretycznej dysertacji.  

 

1.3. Teorie profesji, profesjonalizacji i profesjonalizmu 

 

Podążając za rozważaniami współczesnych badaczy kultur profesjonalnych, m.in. L. 

Czarkowską i U. Gulan, warto zwrócić uwagę na ich wyniki badań dotyczących procesów 

profesjonalizacji współczesnych grup zawodów oraz wykorzystać do tego celu teorie 

profesjonalizmu oraz ról społecznych. L. Czarkowska zaproponowała nowy podział teorii 

profesjonalizmu, który przedstawia rysunek 1.3.1 uzupełniony o rekomendacje autora pracy 

dotyczące dalszego podziału istniejących teorii.  

 

Rysunek 1.3.1. Podział teorii profesjonalizmu  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Czarkowska, Nowy profesjonalizm, kultura profesjonalna 

informatyków – antropologia organizacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 

 

Autorka dokonała podziału, który uwzględnia dwie główne kategorie: 

uniwersalistyczne, inaczej nomotetyczne, które uznaje zgodnie z teorią M.J. Hatch 

profesjonalizm jako zjawisko społeczne, które można sparametryzować, i na ich podstawie 
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sformułować prawa ogólne, oraz teorie kontekstualne, których celem nie jest jak 

najdokładniejsze opisanie i interpretacja zjawisk występujących w badanej grupie społecznej. 

Do tych kategorii można dołączyć jeszcze jedną – badawczą, wraz z podkategorią 

syntetyczną, dlatego że w kontekście badania kultury profesjonalnej menedżerów MLM 

można zaobserwować przenikanie się tych dwóch kategorii. Toteż w niniejszej pracy 

zastosowano ich syntezę. 

Ze względu na socjologiczny charakter pracy najbliższe są autorowi teorie kulturowe 

wraz z podkategoriami, tj. interpretatywną i postmodernistyczną, zamierzano bowiem nadać 

interpretację normom i wartościom podzielanym subiektywnie przez personel firmy OVB, 

odnosząc się do etnometodologii oraz teorii społecznej konstrukcji rzeczywistości, a także 

teorii postmodernistycznych, ponieważ problematyka tej pracy dotyczy także kultury ukrytej 

(niejawnej).   

Natomiast za pomocą teorii uniwersalistycznych zamierzono eksplorować, jakie 

kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz normy i wartości obowiązują wśród 

profesjonalistów w branży finansowej działających w systemie MLM oraz mogą uzupełnić 

opisaną w 2014 roku nową klasyfikację zawodów i specjalności (obecnie zawiera ona jedynie 

zadania zawodowe), o czym szerzej mowa w kolejnych rozdziałach.  

Zgodnie z nurtem esencjalistycznym należałoby określić, jaki zestaw charakterystyk 

zawodowych odróżnia profesje od półprofesji i czy profesjonalny menedżer MLM zalicza się 

do tych profesji, a jeśli tak, to czy proces dochodzenia do profesjonalizmu można ująć w 

modelu i zastosować uniwersalnie (działania praktyczne z modelu kontekstualnego pokazują 

bowiem, że to właśnie owa powtarzalność procesu zdobywania kolejnych awansów, a wraz z 

nimi rosnących kompetencji, norm i wartości pokazuje, że tak właśnie może być). Dlatego 

ciekawe z punktu widzenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego będzie zbadanie tego 

przenikania się teorii w kontekście profesjonalizmu menedżerów w firmie OVB.  

Aby poprawić poziom transparentności treści pracy osobom spoza środowiska 

naukowego, przyjęto także potoczne rozumienie profesjonalizmu jako zawodowe, a nie 

amatorskie uprawianie określonej dziedziny, natomiast proces prowadzący do wyodrębnienia 

się nowego zawodu, zgodnie z nomenklaturą języka polskiego, jest nazywany 

profesjonalizacją
57

. 

 Profesjonalistą można nazwać kogoś, kto ma wysokie kwalifikacje i  kompetencje 

zawodowe, kieruje się właściwymi wartościami, przestrzega jasno określonych norm i jest 
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ekspertem w swojej specjalności. Zarówno w naukach o zarządzaniu, jak również w naukach 

społecznych pojęcie profesjonalizmu jest rozumiane w dwóch perspektywach. W pierwszej 

jednostka jako aktora społeczny danej zbiorowości, poziom mikrosocjologii i analizy jego 

kompetencji, cech osobowych, podzielanych wartości. A drugiej organizacji jako całości. Tak 

więc profesjonalizm organizacji jest pochodną profesjonalizmu jej personelu. Umożliwia on 

rozwinięcie się w skali całej organizacji tzw. kluczowych kompetencji
58

. Natomiast Cz. 

Sikorski ujmuje profesjonalizm w przedsiębiorstwach komercyjnych jako element kultury 

organizacyjnej, wskazując na określone wzory kulturowe: niezależność, odpowiedzialność, 

pragmatyzm, racjonalność, potrzebę osiągnięć. W takim ujęciu profesjonalizację należałoby 

rozumieć jako upowszechnianie się wymienionych wzorów
59

. 

Główne teorie profesji, zwane również teoriami rozwoju zawodowego, zostały 

opracowane przez F. Parsonsa, E. Ginzberga, J.L. Hollanda i D. Supera
60

. Znajdują one 

zastosowanie do opisu i wyjaśniania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Kapitał 

społeczny, którego wielkość zależy m.in. od umiejscowienia jednostki w sieciach 

społecznych, przynosi wyższe zyski niż kapitał ludzki w postaci wiedzy czy kompetencji
61

. W 

literaturze opisywane są najczęściej dwa typy kompetencji. Wartość tzw. kompetencji 

miękkich takich jak: umiejętności organizacyjne, przywódcze, a przede wszystkim 

komunikacyjne, zwiększa się na rynku pracy bardziej niż tzw. twardych kompetencji. 

Kompetencje te stanowią trzon kultury organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa o rozmiarze 

korporacyjnym. Zdaniem S.P. Robbinsa w procesie kształtowania się i rozwoju kultury 

organizacyjnej szczególną funkcję pełnią
62

: 

1) Działania kierownictwa – w tym top menedżerów, którzy odpowiedzialni są za 

wprowadzanie norm rozumianych jako schematy i procedury wykonywania zadań i 

poleceń, które przenikają głównie niższe szczeble struktury stanowisk w organizacji; 

postępowanie to przejawia się w wizerunku danego menedżera, na poziomie 

artefaktów językowych i behawioralnych. 
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2) Sposoby rekrutacji, selekcji i doboru pracowników, które są dla firm MLM 

kluczowymi aspektami. Wymaga tego skuteczne wykonywanie zadań organizacji, a 

potencjalni współpracownicy muszą dysponować odpowiednią wiedzą, 

umiejętnościami i zdolnościami w szeroko rozumianej sprzedaży oraz muszą się 

wpasować do panującej kultury organizacji.  

3) Metody szkoleń i socjalizacji to procesy, w których organizacja pomaga przede 

wszystkim nowym pracownikom dostosować się do stawianych wymagań i panującej 

w niej kultury. Najważniejszy jest tu moment wstępowania do organizacji i 

przekształcenie określonej osoby w pełnoprawnego pracownika.  

 

Do wyjaśnienia tego problemu posłużono się modelem adaptacji kulturowej 

K. Oberga, który przedstawia rysunek 1.3.2. 

 

Rysunek 1.3.2. Model adaptacji kulturowej K. Oberga  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Oberg, Culture shock: adjustment to new cultural environments, 

„Practical Anthropology” 1960, nr 7, s. 177-182. 

Model ten przedstawia etapy ewolucyjnego procesu adaptacji kulturowej 

współpracowników, którzy dołączają do organizacji. Składa się on z czterech faz, które 

obrazują różny poziom entuzjazmu i nastawienia do działania w danej organizacji. Finalny 
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kształt tej krzywej zależy od prawdziwości przekazywanych informacji o danej organizacji 

nowemu adeptowi przez przełożonego oraz od szkoleń podstawowych, które są niezbędne do 

rozpoczęcia pracy w danym zawodzie. Praktyczna aplikacja tej teorii w przypadku 

współpracowników OVB będzie opisana w części empirycznej.   

Kontekst kulturowy kształtowania się profesjonalizacji dobrze ilustruje proces 

wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki 

korzystnej sieci wzajemnych kontaktów opartych na sieci bliskiego zaufania. Kultura 

organizacyjna przedsiębiorstw MLM ze względu na niezbyt pozytywny wizerunek wśród 

klientów, byłych współpracowników i w niektórych przekazach medialnych może być 

utożsamiana z antykulturą korporacyjną, czyli jednostkami i grupami pozbawionymi idei i 

celów, biernymi, niezdolnymi do samoorganizacji. W szerszym ujęciu mogą się stać 

zbiorowością społeczną upodobniającą się do ludzi pozbawionych przeszłości, tożsamości, 

poglądów, godności, ambicji, aspiracji, wiedzy i wymagań, a ostatnio także tożsamości płci
63

; 

ludzi bez ukształtowanych cech i wartości, niczym nieróżniących się od innych, 

anonimowych, posłusznych robotów, przyuczonych do wykonywania najprostszych prac 

według ustalonych algorytmów i procedur. Pozornie dlatego, że taki obraz „korporacyjnych 

szczurów”, „członków sekty naciągaczy”, „zwykłych oszustów” prezentują opisy 

uczestników forów internetowych.  

Należy pamiętać, że w przedsięwzięciach tego typu podstawową jednostkę organizacji 

tworzą dystrybutorzy / handlowcy, a sprzedaż jest jedną z najistotniejszych kompetencji, 

która nie tylko w przedsiębiorstwach MLM, ale w każdym przedsiębiorstwie funkcjonującym 

w realiach XXI wieku jest uznawana za kluczową. Co ciekawe, dopiero w nowej klasyfikacji 

zawodów i specjalności z 2016 roku proces nabywania kompetencji sprzedażowych został 

profesją, a sprzedaż sensu stricte została poddana profesjonalizacji
64

. Natomiast 

profesjonalizm danej organizacji można określić mianem poziom profesjonalizmu jej 

członków.  

Jeśli organizacja jest tworzona przez profesjonalistów, a jednocześnie na nich wpływa, 

to opisując kulturę profesjonalną w przedsiębiorstwach działających w systemie MLM oraz 

zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, należy zdefiniować profesjonalnego handlowca. 

Definicją, która najpełniej oddaje jego postawę, jest książka W. Hamana i J. Guta 
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Handlowanie to gra
65

. Opisane w niej interakcje społeczne pomiędzy handlowcami i 

klientami utożsamiają autorzy z wymianą opartą na regułach gry, przy czym w 

nieprofesjonalnym podejściu do sprzedaży jest to gra o sumie zerowej, bo interesy klienta i 

sprzedawcy są przeciwstawne. Jak zostało powiedziane na wstępie, ważne w marketingu 

sieciowym jest profesjonalne podejście do sprzedaży bezpośredniej – warunkowane 

powtarzalnymi rezultatami. Należy przy tym wspomnieć, że profesjonalni stają się także 

klienci, ze względu na powtarzalność sytuacji handlowych, w których się coraz częściej 

znajdują. Dlatego też w książce W. Hamana i J. Guta
66

 prezentowane są wytyczne, jak zostać 

profesjonalnym handlowcem / sprzedawcą w polskich realiach rynkowych. Natomiast 

A. Vogelgesang w swojej książce liderom MLM przypisała cechy dobrego sprzedawcy oraz 

eksperta z zakresu budowania relacji
67

. Jej zdaniem są to osoby, które odnoszą się z 

szacunkiem do profesjonalnego przygotowania zawodowego oraz ciągłego doskonalenia 

umiejętności społecznych i dzięki temu, że sprzedawca będzie lepiej przygotowany i bardziej 

elastyczny od konkurentów, zwiększy swoje szanse na wygraną w grze handlowej. Dba o 

swój entuzjazm, unikając negatywnego wpływu na siebie i kolegów. Nie wierzy też we 

wszystkie krytyczne uwagi klientów. Kolejnym elementem, który odróżnia profesjonalnego 

sprzedawcę od nieprofesjonalnego, jest to, że profesjonalny sprzedawca nie jest „łowcą” 

klientów ani osobą wykorzystującą asymetryczność posiadanych umiejętności i informacji. 

Jest natomiast partnerem, który dzięki rozumieniu i dostosowaniu produktu do potrzeb 

klientów osiąga określoną korzyść finansową, jednocześnie zjednując sobie klienta na długi 

czas. Podczas tego okresu opiekuje się nim, pomaga mu w trudnych sytuacjach, ponieważ ma 

na celu zarówno korzyść klienta, jak również przesłanki związane z etyką zawodową. Jest 

zainteresowany problemami i potrzebami swoich klientów, w których stara się odkryć 

prawdziwe powody i uwarunkowania kulturowe, społeczne i psychologiczne, nie podejmuje 

decyzji, bazując tylko na powierzchownych wypowiedziach. Ponadto poznaje prawdziwe 

potrzeby informacyjne klienta, dostarczając mu tylko informacji niezbędnych do podjęcia 

decyzji i zamknięcia transakcji. Umie być zrelaksowany w pracy, pozwalać sobie na pewne 

ryzyko i niekonwencjonalne zachowania. W obliczu niekonwencjonalnych zachowań ma 

także opracowane pewne strategie i taktyki działania i postępowania zarówno w typowych, 

jak i trudnych sytuacjach. Bierze na siebie odpowiedzialność za błędy swoje i firmy, starając 

się je naprawiać i dając satysfakcję klientowi. Dla profesjonalnego handlowca ważniejsze są 
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jego zachowania, postawy, normy oraz wartości które wyznaje, i które powodują, że myśli w 

określony sposób o firmie i kliencie, niż tzw. obiektywna rzeczywistość. Kluczową kwestią 

jest przekonanie i pozytywne nastawienie do branży, firmy, produktu oraz do wartości, jaką 

on sam wnosi do relacji pomiędzy firmą jako dostawcą produktu lub usługi a klientem. 

Negatywne myślenie o tych cechach sprawi, że w korzystnych dla niego okolicznościach 

będzie postępował jak osoba prosząca o atencję i wzbudzająca współczucie. Zdaniem autorów 

jednym z wyznaczników profesjonalizmu w strukturach handlowych jest odporność na tzw. 

śmieci informacyjne, które obrazują nadawanie komunikatów klientowi niezgodnych z 

prawdą. Jeden z prekursorów OVB w Polsce wyraził ten pogląd następująco: „Proszę nie 

mylić zdania większości z prawdą”.  

Profesjonalni handlowcy zatem nie tracą entuzjazmu i pozytywnego nastawienia do 

produktu, firmy oraz celów, które są przed nimi stawiane. W Polsce w dalszym ciągu 

najlepsze rezultaty w sprzedaży osiągają sprzedawcy, którzy niekoniecznie mają najwyższy 

poziom umiejętności technicznych, ale wysoki umiejętności społecznych gdyż potrafią w 

doskonały sposób budować zaufanie i profesjonalne postawy w stosunku do klienta. 

Oczywiście ten stopień trudności i zróżnicowania jest zależny od stopnia skomplikowania 

produktu lub usługi
68

.  

Zatem kolejnym wymiarem profesjonalizmu według A. Vogelgesang jest 

przeciwstawianie się często niewłaściwym przekonaniom o sprzedaży, w szczególności 

uwarunkowanym kulturowo i adekwatnym do określonej społeczności lokalnej lub 

regionalnej. W Polsce sprzedaż kojarzona jest dość często negatywnie, a sama interakcja 

społeczna nie przebiega jedynie na polu profesjonalnym, ale również (a może i przede 

wszystkim) interpersonalnym i organizacyjnym. Dlatego też opinie i oceny formułowane 

przez klientów oddziałują na sprzedawców. Wynika to z tradycji handlowych i wielu 

nawyków powstałych w czasach gospodarki centralnie planowanej, kiedy to występował 

niedobór podaży i producent dyktował warunki dotyczące ceny, czasu dostawy czy terminu 

płatności.  

Obserwowana jest także u handlowców niechęć do brania odpowiedzialności za swoje 

porażki, brak sukcesów i związane z tym uwarunkowania kulturowe, w tym np. skłonność do 

narzekania. W porównaniu z kulturami profesjonalnymi w zagranicznych, głównie 

zachodnich przedsiębiorstwach duży nacisk kładzie się na pozytywne nastawienie. Osoba, 

która stale narzeka, nie ma szans dłużej utrzymać się w firmie. W Polsce rozmowa na temat 
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negatywnych rzeczy, utożsamiana kulturowo z narzekaniem, sprawia, że poprzez narzekanie 

handlowiec może zbudować nić porozumienia z klientem, przez co bywa nieraz skutecznym 

sprzedawcą.  

W profesjonalnych organizacjach ważna jest również rola przełożonego jako coacha, 

który stanowi wsparcie dla handlowca po kolejnych nieudanych wizytach, odroczonej decyzji 

o zakupie lub po trudnym spotkaniu z klientem nastawionym negatywnie. Na 

nieprofesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów wpływają przede wszystkim 

pracownicy działu sprzedaży, którym nie powiodło się w sytuacjach handlowych i którzy nie 

zauważają winy za taki stan rzeczy w sobie. Te aspekty profesjonalizmu są także 

przedmiotem badań w rozdziale 4.  

Zgodnie z modelem typów profesji T. Brante podzielił zawody na wolne, biznesowe, 

polityczne, publiczne, akademickie i dyspozycyjne
69

; dystrybutorów i menedżerów 

działających w przedsiębiorstwach typu MLM należy zaliczyć do grupy wolnych profesji 

zorientowanych na rynek i klienta, aczkolwiek formalna struktura organizacyjna tych firm 

bywa równie zbiurokratyzowana jak w tradycyjnych profesjach. Jednakże sam zawód 

wymaga innego podejścia, jest w dużej mierze związany z samodyscypliną, samodzielnością, 

mniejszą kontrolą oraz sporadycznymi kontaktami.  

W książce o profesjonalizacji informatyków L. Czarkowska określiła profesjonalistów 

jako osoby wykorzystujące w swojej praktyce umiejętności specjalistyczne, których 

nabywanie wymaga wieloletniego kształcenia, aby spełniać najwyższe standardy jakości; 

celem jest postrzeganie ich jako jednostek i grup zawodowych mogących zapewniać lepszą 

przyszłość
70

. Natomiast zdaniem R. Collinsa
71

 jest to tzw. zbiurokratyzowany model 

kontynentalny oparty na wiedzy profesjonalistów zatrudnionych na eksperckich 

stanowiskach, stanowiący swoisty łącznik między światem nauki a światem biznesu.  

W organizacjach typu MLM bliższe jest podejście R. Collinsa, mówiące o rynkowym 

modelu anglosaskim – tzw. training on the job, które w historii  i obecnie jest postrzegane i 

kojarzone z  odbywaniem wieloletniej praktyki u mistrza (profesjonalisty) oraz przynależność 

do stowarzyszeń niezależnych od państwa. W tym modelu profesje tworzą elitarne grupy 
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statusowe, które się samoorganizują, mają własną ideologię, kodeks, etyczny i podzielany styl 

życia. To stanowi podstawę ich samoświadomości, identyfikacji z grupą i poczucia 

odrębności w relacjach ze światem zewnętrznym. Zdaniem R. Collinsa duże znaczenie ma 

poczucie wolności w określaniu własnych praktyk zawodowych, które dotąd zarezerwowane 

było dla przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy czy architekci. W 

kontekście analizy środowisk profesjonalnych firm MLM dużo większą wagę mają interakcje 

międzyludzkie i związane z nimi kompetencje miękkie niż tradycyjna wiedza specjalistyczna 

(akademicka), nabywana latami. Jednak należy podkreślić, że przedsiębiorstwa MLM, 

szczycące się kilkudziesięcioletnią historią działalności rynkowej, działają w sposób 

zorganizowany i usystematyzowany. 

Dlatego też celem prezentowanych w dysertacji treści jest ich wsparcie wybranymi 

teoriami naukowymi i wnioskami z nich wynikającymi oraz wynikami badań empirycznych 

podbudowanych praktyczną wiedzą w odniesieniu do ich możliwości opisowych i 

wyjaśniających profesjonalny rozwój zawodowy w klasycznym ujęciu. Ponadto, opracowany 

został model kultury profesjonalnej menedżerów firm strukturalnych (inaczej MLM) poprzez 

identyfikację kluczowych czynników wpływających na kreowanie proefektywnościowej 

kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa MLM. W pracy dokonano również diagnozy 

poziomu profesjonalizacji zawodu menedżera MLM oraz określenia zarysu głównych 

kierunków zmian w obszarze kwalifikacji i kompetencji zawodowych menedżerów. 

 Warto zwrócić uwagę, że problemy związane z profesjonalizmem są rozwijane na 

gruncie teorii strategicznych, które stopniowo zyskują sobie popularność od lat 70. XX wieku. 

Stanowią one wyraz istotnego zwrotu, który dokonał się w percepcji świata profesji na 

gruncie nauk humanistycznych i społecznych. Zdaniem L. Czarkowskiej zwrot ten określono 

mianem „fali rewizjonizmu” lub przejściem na „perspektywę cyniczną”
72

. Koncepcje 

strategiczne zakładają, że proces profesjonalizacji następuje jedynie dlatego, że 

przedstawiciele danego zawodu dążą w ten sposób do realizacji dwóch zasadniczych celów 

strategicznych. Pierwszym jest osiągnięcie uprzywilejowanej pozycji społecznej wraz z 

wynikającymi z niej benefitami w postaci władzy, prestiżu i wysokich dochodów. Drugim jest 

monopolizacja rynku usług poprzez tworzenie barier wejścia do zawodu (licencje i 

certyfikacje), a w przypadku rynku finansowego także regulacje prawne. Zdaniem T. Brante 

„Profesje są postrzegane jako narzędzia i zasoby, dzięki którym ich członkowie mogą osiągać 

wyższe dochody, prestiż i władzę – rodzaj kolektywnego egoizmu”. Można się zatem 
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zastanowić, jaki wyższy cel może mieć profesjonalizacja zawodu menedżera MLM. Do tego 

nurtu nawiązuje L. Czarkowska, porównując dwa nurty – esencjalistyczny i strategiczny – do 

analizy podstaw ontologicznych i poznawczych profesji, co przedstawia tabela 1.3.1.  

 

Tabela 1.3.1. Analiza porównawcza dwóch nurtów – esencjalistycznego i strategicznego 

L. Czarkowskiej  
Profesje Nurt esencjalistyczny Nurt strategiczny 

Podstawa działalności i 

legitymizacji 

– realizacja powołania – misji 

zawodowej, 

– pozyskanie zaufania społecznego  

– profesjonalne stowarzyszenia,  

– usankcjonowany prawnie status 

profesji 

Zasadnicze cele i wymiary 

profesji  

– rozwój wiedzy specjalistycznej i 

umiejętności – wymiar poznawczy 

– zawodowy awans społeczny – 

wymiar społeczno-polityczny 

– pomoc klientom i społeczeństwu – dążenie do monopolizacji rynku 

usług – wymiar ekonomiczny 

Źródło: L. Czarkowska, Nowy profesjonalizm, kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 

 

Analizę porównawczą kryteriów sformułowanych przez czterech badaczy 

przeprowadził w 2005 roku W. Chojnacki. Tabela 1.3.2 przedstawia główne cechy, które 

wyróżniają profesje w odniesieniu do cechy profesji MLM.  

 

Tabela 1.3.2. Analiza porównawcza cech profesji   

E. Greenwooda W.E. Moore’a  M. Richtiego  C. Sikorskiego Cechy profesji MLM 

– posiadanie 

własnej 

podbudowy 

teoretycznej, 

– sankcje 

społeczne, 

– kodeks 

etyczny, 

– kultura 

zawodowa 

– wykonywanie 

zawodu w pełnym 

wymiarze czasu 

pracy, 

– powołanie do 

zawodu, 

– sformalizowana 

organizacja, 

– wykształcenie 

specjalistyczne, 

– posiadanie 

autonomii 

– uznanie 

prawne 

zawodu, 

– standardy 

wykształcenia, 

– kodeks 

etyczny 

– umiejętność 

wykonywania 

określonych 

czynności, 

– czynności 

stanowiące podstawę 

utrzymania, 

– profesja 

wymagająca 

systematycznego 

treningu 

intelektualnego  

– podbudowa teoretyczna 

jest w procesie tworzenia 

się, 

– praktyczna funkcjonuje, 

jednakże jest zależna od 

branży, 

– autorytet moralny, 

formalny i funkcjonalny,  

– normy etyczne, 

– proefektywnościowa 

kultura organizacyjna, 

– sformalizowane struktury 

organizacyjne, 

– wykształcenie odnosi się 

do branży, ale jest raczej 
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E. Greenwooda W.E. Moore’a  M. Richtiego  C. Sikorskiego Cechy profesji MLM 

dodatkiem niż 

koniecznością,  

– kryteria naboru są niskie, 

natomiast wymagania, aby 

się utrzymać, są bardzo 

wysokie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii praktyce badań 

społecznych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2008. 

 

Można zatem powiedzieć, że analiza wspólnych cech profesji wskazuje, iż czterema 

głównymi kryteriami wyróżniającymi profesje są
73

: 

1) Istnienie formalnych barier dostępu do wykonywania zawodu (legitymizacja 

wymogów kwalifikacyjnych). 

2) Rozwój podstaw naukowych dla uprawiania tej działalności (tworzenie ugruntowanej 

empirycznie wiedzy i zweryfikowanych praktycznie metod).  

3) Utworzenie na poziomie zawodowym, średnim i wyższym formalnych ścieżek 

edukacyjnych, a także systemu egzaminowania: testowania wiedzy i weryfikowania 

umiejętności praktycznych, oraz formalizacja nadawania prawa do wykonywania 

zawodu. 

4) Funkcjonowanie formalnej instytucji zrzeszającej praktyków, reprezentującej interesy 

profesji, dbającej o jej rozwój i reputację, a także o jej autonomię poprzez 

sprawowanie kontroli nad działaniami personelu i menedżerów.  

 

Tak ustalone kryteria wskazują, czy zawód menedżera MLM jest profesją. Menedżer 

MLM jako zawód znajduje się obecnie w początkowej fazie procesu profesjonalizacji, został 

wpisany do klasyfikacji zawodów dopiero w 2016 roku, a w praktyce funkcjonuje w Polsce 

od ponad 20 lat. Ze względu na złożoność i dynamikę zmian zachodzących we współczesnym 

świecie wcale nie ma gwarancji, że proces ten będzie przebiegał analogicznie do wielkich, 

„starych” profesji. Może menedżerowie MLM okażą się reprezentantami zawodu 

kwalifikującego się do kategorii „nowych profesji”, tak jak np. specjaliści IT.  

Sformułowana przez A.M. Carr-Saundersa i P.A. Wilsona
74

 definicja profesjonalizmu 

ogniskuje się wokół nabywania umiejętności oraz zastosowania wiedzy w praktyce poprzez 

                                                           
73 W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii praktyce badań społecznych, Wydawnictwo AON, 

Warszawa 2008. 
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 A.M. Carr-Saunders, P.A. Wilson, The Professions, The Clarendon Press, Oxford 1933. 
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funkcjonowanie w profesjonalnych stowarzyszeniach, których zadaniem jest integracja i 

sprawowanie kontroli nad osobami wykonującymi daną profesję. Uwzględnia ona istnienie 

określonego zakresu specjalistycznej wiedzy i profesjonalnych kompetencji technicznych, 

tworzenie ścieżek edukacyjnych zapewniających zdobywanie odpowiedniego wykształcenia 

oraz przechodzenie specjalistycznego treningu praktycznych umiejętności (szkoleń i 

praktyk)
75

. Niezbędne jest również stosowanie uprawomocnionych procedur testowania 

kompetencji oraz przyjmowania nowych adeptów w obręb profesji przez system egzaminów i 

licencji (akredytacji), istnienie i kontrola przestrzegania kodeksu etycznego określającego 

obowiązujące profesjonalistów standardy – ze szczególnym uwzględnieniem idei służenia 

dobru klienta. 

Profesjonalizm to pojęcie, które zbyt często bywa nadużywane i w związku z tym 

narażone jest na obniżanie swojego znaczenia. Współcześnie zarówno przedstawiciele 

świadczący usługi tzw. wielkich profesji, czyli prawników, lekarzy czy inżynierów, jak 

również wykonawcy prac fizycznych, pracujący sezonowo, mogą nosić miano 

profesjonalistów, w zakresie swoich kompetencji i mówić o swoich usługach jako o 

profesjonalnych. Zatem można sformułować tezę, że w potocznym rozumieniu termin ten nie 

odzwierciedla znaczenia, w jakim funkcjonuje on w obrębie nauk społecznych, a dokładniej – 

w obrębie socjologii profesji
76

. Natomiast klasyczne ujęcia problematyki profesji (m.in. teorie 

M. Webera i E. Durkheima) „ściśle wiążą ten szczególny typ zawodów (reprezentowanych 

wówczas tylko przez duchownych, prawników i lekarzy) z ideą powołania i służby, a sam 

łaciński termin «professio» oznacza złożenie ślubów, formalną przysięgę życia w wierności 

powołaniu”
77

. 

1.3.1. Teoria agencyjna  

 

Jedną z teorii, za pomocą której podjęto próbę opisu i wyjaśnienia profesji menedżera 

w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa OVB, jest teoria agencji, która opiera 

się na analizie wielopoziomowych relacji doradca finansowy (agent firmy) – menedżer. Jest 

to w pewnym bardzo uproszczonym sensie znana od wieków relacja pan – sługa, w której 

jedna osoba oferuje swoje usługi innej osobie w celu osiągnięcia korzyści przez wykonanie 

określonego zadania. Tak rozumiana relacja oznacza delegację części uprawnień przez 

przełożonego na agenta, gdyż w taki sposób nazwane zostały obydwie strony stosunku 
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 G. Millerson, The Qualifying Associations, Routledge & Kegan Paul, London 1964. 
76

 L. Czarkowska, Profesjonalizm…, op. cit., s. 40-55. 
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agencji. W opracowaniach
78

 dotyczących teorii agencji niekiedy rozszerza się pojęcie 

przełożonego i agenta na grupy osób, określając, że relacja agencji występuje wówczas, gdy 

jakaś osoba lub grupa osób z powodu niedostatecznej informacji nie jest w stanie sprawić, aby 

działania występującej w jej imieniu innej osoby bądź grupy osób służyły jej najlepiej 

pojętym interesom. W przypadku OVB wszystkie strony (zarówno współpracownicy na 

najniższych szczeblach, współpracownicy na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich 

wszystkich szczebli, jak również członkowie zarządu) mają wspólny cel – jest to wzrost 

sprzedaży oferowanych produktów, dlatego że wszyscy poza zarządem mają wynagrodzenie 

prowizyjne. Zatem kwestie kosztów są wprost proporcjonalne do przychodów z nowych 

umów (nowych klientów) – brak przychodu oznacza również brak kosztu. Twórcy teorii 

agencji M.C. Jensen i W.H. Meckling
79

 rozszerzyli pojęcie agencji do wszelkich form 

kooperacji bez konieczności rozstrzygania, która ze stron relacji agencji jest przełożonym, a 

która agentem. Należy jasno powiedzieć, że w tej teorii jest mowa o agentach w rozumieniu 

socjologicznym, jako osobach wykonujących zadania na czyjeś zlecenie, ponieważ w branży 

ubezpieczeniowej pojęcie agenta oznacza osobę pośredniczącą między klientem a produktem 

danego ubezpieczyciela. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa OVB, tak jak w przypadku 

innych agencji i multiagencji, osoba wykonująca czynności agencyjne odgrywa rolę 

pośrednika pomiędzy firmą ubezpieczycielem a klientem końcowym. 

W klasycznych przedsiębiorstwach pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o 

pracę, można uważać za agentów pracodawcy. Menedżerowie są agentami dyrektorów, którzy 

zajmują wyższe stanowiska, w tym członków zarządu, którzy spełniają funkcje agentów w 

stosunku do akcjonariuszy firmy. Cechą charakterystyczną wymienionych zależności, która 

może zagrażać interesom pryncypała, jest asymetria informacji między dwiema stronami. 

Oznacza ona sytuację, w której jedna strona, np. agent, ma więcej informacji niż druga, np. 

pryncypał. W tym momencie należy wskazać, że asymetryczna informacja pojawia się w 

kwestii ekonomizacji wiedzy. Mowa tutaj o maksymalizacji użyteczności danego menedżera, 

który będzie dzielił się nietransferowalną wiedzą specjalistyczną tylko z najlepszymi – takimi, 

którzy zmaksymalizują swoją użyteczność, a zarazem zysk i rozwój swój, przełożonego oraz 

firmy. Kontrakt z agencją wymaga delegacji części uprawnień przez pryncypała na agenta; 

oznacza to konieczność ponoszenia określonych kosztów. M.C. Jensen i W.H. Meckling 
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wyróżniają trzy kategorie kosztów agencji
80

: 

1) Ponoszone przez przełożonego, które pozwalają na kontrolę działań agenta i jego 

motywację do aktywności zgodnych z interesami pryncypała – w przypadku OVB są 

to koszty czasu osób szkolących i wdrażających nowych współpracowników, a także 

pomiar efektywności w postaci liczby odbywanych spotkań handlowych w przypadku 

struktury złożonej z tzw. jednozawodowców.   

2) Ponoszone przez agenta, w celu wzbudzenia zaufania przełożonego. W OVB koszt 

ten jest w całości przeniesiony na agenta, chociaż w porównaniu z innymi formami 

współpracy biznesowej, jak np. franczyza, koszt ekonomiczny jest niewspółmiernie 

niski. Jednakże agent ryzykuje utratą czasu.  

3) Alternatywne, oznaczające utratę „użyteczności przez przełożonego na skutek 

rozbieżności jego interesów z interesami agenta”
81

. Ten rodzaj kosztów nazywany jest 

tzw. stratą rezydualną – strata jest rezultatem zmniejszenia dochodów właścicieli na 

skutek odstąpienia od zasady maksymalizacji majątku akcjonariuszy, a także może 

wynikać z niedoskonałego nadzoru. W przedsiębiorstwie OVB zarząd wynagradzany 

jest z prowizji osiągniętych przez tzw. strukturę handlową. Można zatem powiedzieć, 

że grają w jednej lidze. Zarząd OVB Polska stoi na stanowisku, że „im lepiej struktury 

handlowe sprzedają, tym łatwiej on negocjuje wielkość prowizji dla struktury 

handlowej” w relacjach z innymi pryncypałami, tj. firmami ubezpieczeniowymi, do 

tego stopnia, że w niektórych przypadkach warunki finansowe dla multiagentów są 

korzystniejsze niż dla agentów wyłącznych. 

 

Współcześnie wielkie spółki akcyjne tworzą z członków konkurencyjne koalicje i 

opozycje często o sprzecznych celach, interesach i oczekiwaniach. Zabezpieczenie interesów 

poszczególnych grup wymaga zawierania odpowiednich umów, czyli kontraktów. Ich 

przygotowanie, egzekwowanie oraz nadzór nad realizacją wymaga ponoszenia kosztów 

nazywanych kosztami agencyjnymi. W praktyce część zawieranych umów nie jest w pełni 

określona. Niekompletność umów wynika z różnych powodów: współistnienia nierówności 

informacji, awersji do ryzyka, łączonej produkcji kosztów i barier prawnych powstających 

przy zawieraniu umów itd. Istnieje w związku z tym konieczność uzupełnienia i weryfikacji 

umów, co zwykle wywołuje dodatkowe koszty transakcyjne. W przypadku kultury 
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organizacyjnej OVB problem asymetrycznej informacji występuje zarówno w relacjach 

doradca – klient, jak również przełożony – podwładny.  

Podsumowując, w kontekście teorii agencji zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka 

Finansowa Sp. z o.o. pełni funkcję zarówno przełożonego, jak i agenta w zależności od 

wykonywanych zadań i ich złożoności. Zarząd reprezentuje interesy właścicieli struktur – 

dyrektorów krajowych – w stosunku do partnerów produktowych, jak również w komunikacji 

zewnętrznej, ponieważ to z pieniędzy wypracowanych przez struktury handlowe otrzymują 

oni wynagrodzenie. Jest on także przełożonym w realizacji założeń finansowych spółki, 

ponieważ struktury dyrektorów krajowych są odpowiedzialne za ich bezpośrednie 

wykonawstwo. Zależności przedstawia rysunek 1.3.3.  

 

Rysunek 1.3.3. Zależności pomiędzy agentami i pryncypałami w firmie OVB Allfinanz 

Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Procedura przepływu finansowego przedstawia się następująco. Klient płaci pieniądze 

partnerom produktowym bezpośrednio na ich konto. Partnerzy produktowi negocjują oraz 

rozliczają się z zarządem zgodnie z ustalonymi stawkami i przelewają ustaloną prowizję dla 

zarządu. Zarząd rozdziela posiadane środki finansowe w połowie na wynagrodzenia dla 

struktur handlowych, którymi zarządzają dyrektorzy handlowi, a druga połowa jest 

przeznaczona na utrzymanie zarządu, struktur administracyjnych oraz organizację imprez 

ceremonii i konkursów. Doradcy jako członkowie struktur handlowych, z racji tego, że mają 



46 
 

najbliższy kontakt z klientem, definiują jego potrzeby i zgłaszają zapotrzebowania na zmiany 

w produktach. W konsekwencji bardzo często tworzone są produkty dla struktur OVB. 

Relacje pomiędzy poszczególnymi grupami, mającymi niekiedy różne interesy, są 

przedstawione w rozdziale 1.3.3 – „Sieciowa teoria wymiany (transakcji)”.  

 

1.3.2. Teoria ról i sieci społecznych 

 

Kolejną teorią, za pomocą której starano się wyjaśnić zależności pomiędzy 

poszczególnymi aktorami społecznymi w badanej organizacji, jest teoria sieci społecznych. 

W. Czakon
82

, powołując się na innych autorów
83

, zauważa, że obserwacja masowego 

zjawiska współdziałania w ostatnich trzech dekadach wywołała potrzebę podjęcia 

szczegółowych badań nad zmianami w strukturach handlowych i dynamiką interakcji 

zachodzących w strukturze społecznej organizacji. Zarówno socjologia organizacji, socjologia 

pracy, jak i ekonomia doceniły rolę sieci wymiany, że obok gospodarki opartej na wiedzy 

oraz społeczeństwie sieciowym pojawiła się ich hybryda w formie gospodarki opartej na 

sieciach społecznych. W teorii sieci społecznych G. Salancik upatruje wyjaśnienia, w jaki 

sposób struktury interakcji umożliwiają skoordynowane współdziałanie ludzi w osiąganiu 

korzyści indywidualnych i zbiorowych. Jego zdaniem, teoria ta dobrze opisuje i wyjaśnia, w 

jaki sposób sieci kształtują cechy i role ich członków
84

.  

Natomiast U. Gulan zastosowała
85

 teorię ról społecznych w odniesieniu do 

profesjonalizmu w kontekście analizy relacji zachodzących między przedstawicielami danej 

profesji oraz otoczeniem kulturowym na poziomie grupy (profesje) oraz na poziomie 

indywidualnym (role społeczne). W różnych sytuacjach związanych z zadaniami 

menedżerskimi człowiek odgrywa i wciela się w role, które są zdefiniowane poprzez formę i 

oczekiwania w stosunku do postaw i zachowań w danej sytuacji społecznej. Formułuje ona 

również hipotezę, że im silniejszy jest archetyp danej roli, tym trudniej uwolnić się od 

oczekiwań otoczenia w stosunku do sposobów jej odgrywania
86

. Jej zdaniem nie wystarczy w 

być tylko dobrym pracownikiem z przygotowanym zasobem wiedzy, trzeba mieć umiejętność 

przekonania otoczenia do swojej osoby, wiedzy i talentu, które będą stanowić przedmiot 
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badań niniejszej dysertacji. M. Kostera dokonała podziału ról społecznych pod kątem 

zawodowym na trzy wymiary: ogólnospołeczny, profesjonalny i organizacyjny
87

. W 

odniesieniu do menedżerów OVB te wymiary są zaprezentowane w tabeli 1.3.3.  

 

Tabela 1.3.3. Wymiary ról społecznych pod kątem zawodowym 

Wymiar Grupa społeczna Znaczenie 

społecznych oczekiwań  społeczeństwo / społeczność 

lokalna / interesariusze 

kreowanie wartości społecznej i jej istota, 

znaczenie istnienia, wzorce zachowań pożądanych i 

niepożądanych grupy  

profesjonalny środowisko profesjonalne co czyni z przedsiębiorcy profesjonalistę pod kątem 

etyki, poprawności technicznej, wiedzy  

instytucjonalny członkowie organizacji  normy kulturowe i wartości, pozycja w strukturze 

społecznej, poziom wynagrodzenia oraz opis zadań 

zawodowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996. 

 

W nawiązaniu do rozważań U. Gulan określono wymiary przedstawiające znaczenie 

ról społecznych, które są odgrywane przez profesjonalistów MLM. Wymiar społecznych 

oczekiwań posłużył do przedstawienia, w jaki sposób profesjonaliści MLM konstruują swoją 

rolę, w relacjach społecznych i budują swój wizerunek. Z kolei wymiar profesjonalny został 

zastosowany do badania interakcji z innymi członkami organizacji, sposobów kreowania 

postaw profesjonalnych i dzielenia się wiedzą wewnątrz struktury oraz samooceny i 

budowania relacji z innymi profesjonalistami. Natomiast wymiar organizacyjno-

instytucjonalny ról  społecznych posłużył do przedstawienia, w jaki sposób zadania, wiedza i 

umiejętności pożądane w zawodzie doradcy finansowego plasują się na tle innych zawodów o 

specjalności handlowej oraz menedżerskiej.  

W przypadku analizy kultury organizacyjnej OVB badanie poprzez role, normy i 

wartości członków struktur sprzedażowych powinno wskazać również obszary możliwości 

doskonalenia wykonywanych zadań, jak i istniejących sieci społecznych. Różne rodzaje sieci 

(społeczna, logistyczna i komputerowa) zwielokrotniają możliwości aktywności zawodowej 

jednostek w sieci, dając im przewagę w życiu społeczno-gospodarczym. Można mówić więc 

o potrzebie pokrycia „geograficznego terenu” oddziaływaniem sieci na otoczenie kulturowe. 

W przypadku OVB jest to terytorium Europy Zachodniej i Środkowej, na których obowiązują 

wysokie standardy organizacji pracy. Nie bez znaczenia są także powiązania 
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pozagospodarcze, zwłaszcza w sieciach struktur sprzedażowych, sieć to bowiem zbiór 

aktorów połączonych zbiorem więzi. „Społeczne więzi przeplatają się z więziami 

biznesowymi, tworząc łącznie kontekst, tzw. zakorzenienie (embeddedness), dla działalności 

gospodarczej”
88

. Wspierane zaufaniem i spójnością sfery ekonomicznej i społeczno-

kulturowej zapewniają dostęp do informacji i wiedzy. Sprzyjają wymianie gospodarczej, a w 

efekcie rozwojowi społeczno-ekonomicznemu. Współczesne rozumienie zjawiska sieci w 

odniesieniu do socjologicznej koncepcji sieci społecznej (social network) prezentuje 

M. Gancarczyk
89

. Sieć społeczna tworzona jest jej zdaniem na bazie różnych interesów 

pomiędzy ściśle określonym zbiorem jednostek społecznych. Warto jednak przypomnieć, że 

istota tych więzi umożliwia jedynie wyjaśnienie społecznych zachowań zaangażowanych w 

nie ludzi
90

. Z kolei struktura tych relacji wyjaśnia, a zarazem determinuje wybory postaw i 

zachowań ludzi. 

Socjologiczna koncepcja sieci społecznych została zastosowana do opisu otoczenia 

kulturowego firmy OVB, gdyż wyjaśnia znaczenie i potrzebę ścisłej kooperacji pomiędzy 

poszczególnymi partnerami produktowymi, dostarczającymi produkty ubezpieczeniowe, a 

przedsiębiorstwami, które za pośrednictwem OVB tych zakupów dokonują. Dzięki takiemu 

transferowi wiedzy sprzedażowej, technicznej i merytorycznej możliwe jest ciągłe 

doskonalenie produktów pod kątem dostosowania do potrzeb klientów. Badania socjologiczne 

ujęte w paradygmacie kulturowym przez A. Comte’a i E. Durkheima uwzględniały kontekst 

społeczno-kulturowy związany z określoną przestrzenią społeczną. Efekt sieciowych 

powiązań zapewnia korzyści skali i zakresu osiągane przez kooperujące firmy oraz wynik 

rozwoju z upowszechniania się kompetencji związanych z wykonywaniem zawodu na 

poziomie specjalistycznym. Na pojawianie się innowacji w tym zakresie wskazali F. Pyke, W. 

Sengenberger oraz A. Saxenian
91

. W tym kontekście proponują oni mówienie o znaczeniu 

specjalistycznej wiedzy rynkowej przekazywanej klientom poprzez system szkolenia i 
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doskonalenia zawodowego. M. Gancarczyk, powołując się na B. Johannisson
92

, uważa, że 

„Przestrzenna bliskość i powiązana z nim spójność społeczno-kulturowa sieci w badaniach 

nad przedsiębiorczością stały się już faktem społecznym. Sieci rozumiane są tu jako zbiory 

związków z wybranymi partnerami, a zarazem zbiory określonych podmiotów (jednostek, 

organizacji) pozostających we wzajemnych zależnościach. Związki te są istotne z punktu 

widzenia dostępu do zasobów, co ma podstawowe znaczenie dla nowo tworzonych 

przedsięwzięć oraz firm małych i średnich”
93

. W przypadku kultury organizacyjnej OVB jest 

to o tyle ważne, że partnerami biznesowymi często są ludzie, którzy są kolegami i 

koleżankami w życiu prywatnym.  

Sieci społeczne ujawniają znaczenie więzi, pozycji względem innych, norm zachowań, 

tożsamości czy poczucia przynależności. Sieć oznacza także formę organizacyjną o 

wyróżniających się cechach, spośród których najczęściej przytaczany jest brak rozbudowanej 

sztabowo-liniowej struktury organizacyjnej. W tym rozumieniu sieć to „płaska struktura 

organizacyjna, obejmująca interakcje pomiędzy partnerami sieciowymi zamiast funkcji 

hierarchicznych”
94

. W przypadku organizacji struktur sprzedaży bezpośredniej OVB (ale 

także wielu innych przedsiębiorstw działających w systemach MLM) mamy do czynienia z 

pewnego rodzaju strukturą hybrydową. Z jednej strony uczestnicy tych struktur ze względu na 

to, że zakładają działalność gospodarczą, są traktowani jak przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorstwa te nie są odrębnymi, autonomicznymi podmiotami, gdyż ich możliwości i 

kierunki działania zależą od struktury oraz treści powiązań z innymi organizacjami – w tym 

partnerami produktowymi czy innymi przedsiębiorstwami „konkurencyjnymi”. Jednakże z 

drugiej strony sieć tych mikroprzedsiębiorstw jest zhierarchizowana. To, co jest ważne i 

charakterystyczne dla tego rodzaju struktur, to fakt, że znaczenie osadzenia społecznego, 

kierunku strategicznego oraz wspólnoty celów i lidera znajduje wyraźne odzwierciedlenie w 

badanej sieci. Jednocześnie okazuje się, że władza lidera może pochodzić z konsensusu 

opartego na kompetencjach społecznych i organizacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania 

trudnych problemów poprzez skuteczne podejmowanie decyzji, jak również skuteczne 

doradztwo i eksperckość. W ten sposób lider kształtuje swój pozytywny wizerunek, a 

jednocześnie staje się wzorem do naśladowania. Dlatego też jego pozycja nie powinna 

wynikać tylko z przesłanek formalnych dotyczących przewagi strukturalnej, ale również 
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nieformalnych, jednak oczekiwanych przez odbiorców. Liderów, w zależności od stopnia 

rozproszenia struktury, może być jednocześnie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu
95

. 

Przeglądu teorii dotyczących analizy sieci społecznych dokonali również P. Stępka i 

K. Subda. Skonstruowali oni model oparty na „analizie sieci społecznych do budowy 

organizacji opartej na wiedzy”
96

. Autorzy przedstawili istniejące teorie, które zawiera 

tabela 1.3.4. 

 

Tabela 1.3.4. Przykłady pojęć odwołujących się do metafory sieci i sieciowości 

pojawiające się w literaturze poświęconej organizacji i zarządzaniu  
Lp. Pojęcie Aspekt Twórca Data powstania 

1. sieć wartości (value networks) otoczenie i struktura 

organizacji 

Verna Allee 2003 

2. organizacja sieciowa 

(networked organisation) 

struktura organizacji Jessica Lipnack i 

Jefferey Stamps 

1994 

3. sieci praktyków (network of 

practice – NoPs) 

zespoły pracownicze John Selly Brown i 

Paul Duguid 

2000 

4. innowacyjne sieci współpracy 

(collaborative innovation 

networks – COINs) 

zespoły pracownicze Peter A. Gloor 2005 

5. sieci wiedzy (knowledge 

networks) 

zespoły pracownicze Charles Savage 1996 

6. networking wiedzy (knowledge 

networking)  

tworzenie wiedzy David J. Skyrme  1999 

7. praca sieciowa (net work) praca w organizacji Patti Anklam 2007 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Stępka, K. Subda, Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) 

do budowy organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor” 2009, nr 1(28), http://www.e-

mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/618, data dostępu: 15.01.2017 r. 

 

Zdaniem autorów współczesna organizacja nie jest w stanie funkcjonować w 

warunkach rynkowych bez dobrze zarządzanych relacji zewnętrznych, tj. z klientami, 

dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami, a także ośrodkami akademickimi i 

badawczymi, tworząc sieć wartości służących rozwojowi kapitału społecznego. Jednocześnie 

sama organizacja jest strukturą dynamiczną o charakterze sieciowym. Wykorzystuje ona 

bowiem sieć powiązań wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi działami, gdzie ma miejsce 

przepływ i wykorzystywanie wiedzy. Im wyżej w hierarchii, tym chętniej i częściej dane 
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organizacje wymieniają się spostrzeżeniami w tzw. sieci praktyków, gdzie często publikuje 

się tzw. white papers i case studies z przykładów udanych wdrożeń czy przykładów dobrych 

praktyk; może ona także przybrać formę innowacyjnej sieci współpracy na rzecz połączenia 

sił przy realizacji wspólnych projektów, z wykorzystaniem efektu synergii. Ponadto chęć 

budowy organizacji uczącej się, zwłaszcza na dużą skalę (co najmniej krajową) prowadzi do 

zmian strukturalnych i działań mających na celu uelastycznienie nawet najbardziej 

formalnych struktur w kierunku dopasowania się do potrzeb rynkowych. Aby ten proces 

sprawnie przebiegł, niezbędne jest wdrożenie narzędzi wspierających proces tworzenia i 

transferu wiedzy, a także w przypadku działów handlowych – ich unifikacja, tak aby jednostki 

ze wszystkich regionów kraju „mówiły tym samym językiem”
97

.  

W tradycyjnych organizacjach bardzo często to właśnie rzeczowa komunikacja, 

prowadząca do współpracy pomiędzy poszczególnymi działami wiedzy w organizacji 

wskazuje „faktyczną rolę danej jednostki (lub grupy osób) w procesie tworzenia wiedzy, a nie 

jej (ich) zaszeregowanie, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. W praktyce bowiem o 

pozycji poszczególnych pracowników stanowią często czynniki indywidualne, takie jak 

otwartość, bezpośredniość czy doświadczenie, które nie zawsze są dostrzegane przez 

menedżerów”
98

. Dlatego ciekawe z punktu widzenia poznawczego będzie zbadanie, na ile 

sformalizowane struktury awansów i warunków uzyskania kolejnych stopni zaszeregowania 

są zależne od poziomu wiedzy transferowanej pomiędzy uczestnikami. P. Stępka i K. Subda 

proponują jako metodę analizę relacji w sieciach społecznych. W opinii autora ma to 

odniesienie tylko do tradycyjnych organizacji, gdzie występują role i funkcje organizacyjne o 

różnym zakresie odpowiedzialności i różnorodności zadań. W organizacjach MLM ten aspekt 

jest raczej homogeniczny.  

Ponadto istotne jest również dostrzeganie dość szerokiej perspektywy analizy, często 

uproszczonego postrzegania relacji interpersonalnych i intergrupowych, gdyż proste ich 

porównanie w aspekcie posiadanych potencjałów wymaga stosowania różnych kategorii i 

pojęć, które dość skutecznie opierają się parametryzacji. Nawet na poziomie analizy statyki 

czy też dynamiki często nie wiemy, kto nimi kieruje i jakie są tego wyniki, a dowiadujemy się 

często post factum. Nawet jeśli stosujemy podejście interdyscyplinarne, wielowymiarowe i 

wieloaspektowe, to często jego efektem jest tylko głębsza lub płytsza refleksja, natomiast 

niezwykle trudno oczekiwać rozwiązań modelowych sieci powiązań czy też studium 

przypadku, gdyż zastosowanie podejścia konstruktywnego do analizy przepływu w sieciach w 

                                                           
97

 Ibidem. 
98

 Ibidem. 



52 
 

sytuacjach złożonych bardziej kojarzy się z podejściem mechanistycznym, przypominającym 

systemy naturalne i socjotechniczne. Warto pamiętać, że struktury sieciowe oparte są na 

relacjach siły i dynamiki sieci, będąc nowym paradygmatem, który przezwycięża problem 

statyczności sieci społecznych, tak eksponowany przez E. Goffmana. Z kolei to podejście jest 

zbieżne z rozumieniem M. Castellsa i N. Luhmana, którzy opierają dynamikę sieci na jej 

zdolności do reprodukcji i instytucjonalizacji. W takim ujęciu dynamiki w sieci zanika 

znaczenie przyczynowości i ciągłości.  

 

1.3.3. Sieciowa teoria wymiany (transakcji)  

  

Obecnie nastąpił dynamiczny rozwój trzeciej wersji teorii wymiany G. Homansa, 

mianowicie koncepcja sieciowej teorii wymiany R.M. Emersona
99

. Proces sprzedaży 

umiejętnie przygotowanej i przeprowadzonej jest bliski teorii wymiany w rozumieniu 

behawioralnym
100

. Natomiast sieciowa teoria wymiany stanowi nadbudowę opartą na 

behawiorystycznym paradygmacie interakcji. Istotą wymiany jest transakcja dokonywana 

przez co najmniej dwie zainteresowane strony podejmujące głównie takie działania, które 

mogą w bliższej lub dalszej perspektywie przynieść wartościowe wyniki. Zatem wymiana 

oparta na transakcji w kontekście przekazywania handlowcowi opinii o produkcie lub usłudze 

może, choć nie powinna, być sprzeczna z rzeczywistymi poglądami klienta na ten temat w 

celu osiągnięcia wymiernych korzyści dla siebie. Według klasycznej teorii gier o sumie 

niezerowej najbardziej opłaca się dbać wyłącznie o własny interes – można wtedy najwięcej 

zyskać. Jednak jeżeli druga strona również nastawi się tak rywalizacyjnie, to obie strony 

bardzo dużo mogą stracić. Podobnie rzecz ma się z negocjacją stawek za ubezpieczenia i 

produkty finansowe. Oczywiście, jeżeli doradca nastawia się na maksymalizację stawki za 

ubezpieczenie i zdobycie dla siebie jak największej prowizji, to przy założeniu, że druga 

strona okaże się uległa bądź po prostu podda się wpływowi doradcy, można zyskać dużo. 

Problem w tym, że jeśli partner zweryfikuje stawki z rynkiem, może się okazać, że była to 

ostatnia tego typu transakcja z doradcą. Jeśli klient prezentuje podejście ukierunkowane na 

minimalizację kosztów i stawek (a rynek ubezpieczeń to rynek silnie konkurencyjny, o 

charakterze oligopolistycznym, z dużymi barierami wejścia oraz możliwościami negocjacji 

ceny i zakresu), to takie podejście obu stron spowoduje, że obie strony mogą nie dojść do 
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porozumienia i finalizacji transakcji. Wtedy współpraca może zostać zerwana (co rodzi także 

inne negatywne konsekwencje wynikające z poniesionych kosztów, w tym związanych z 

emocjami przy ponownym poszukiwaniu nowego klienta). Strategia oparta na konfrontacji 

często zawodzi, gdyż prowokuje do skrajnie asertywnych, a nawet agresywnych reakcji, 

ponadto zmniejsza szanse na wspólne rozwiązanie problemu
101

. Co ciekawe, w obszarze 

rekrutacji ten dylemat pojawia się rzadziej, ponieważ w sytuacji, gdy nowo przyjęty doradca 

finansowy będzie się skupiał na osiągnięciu jak największych profitów dla siebie, jego 

bezpośredni przełożony będzie miał ten sam cel, wynagrodzenie doradcy jest bowiem wprost 

proporcjonalne do wynagrodzenia menedżera. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja wynikająca z 

planu kariery, gdzie jednostka podległa osiąga to samo stanowisko co jego przełożony, który 

od tego momentu jest „odcięty” od wpływów generowanych przez tę jednostkę (zjawisko 

szerzej opisane w rozdziale 3). Rozważania na temat ewentualnego konfliktu interesów 

mogłyby nastąpić w relacji zarząd – towarzystwo ubezpieczeniowe, zarząd – struktura 

handlowa OVB oraz klient – doradca.  

W sieciowej teorii wymiany większy nacisk jest kładziony nie na oczekiwania wobec 

wymiany, ale na stosunek wymiany wynikający ze stosowania władzy oraz jej równoważenia. 

Dobrze przygotowany dzięki edukacji i gromadzonemu doświadczeniu na podstawie różnych 

źródeł, w tym opinii innych użytkowników, klient jest w centrum zainteresowania 

współczesnych organizacji. Zatem stosunek sił, wiedzy i asymetrycznej informacji nie jest już 

tak rozproszony jak jeszcze 5-10 lat temu. W wyniku coraz bardziej złożonego społecznego 

podziału pracy stosunek władzy i dominacji zmienił się, jednakże wciąż można 

zaobserwować w organizacjach sieci uwarstwione. T. Michalczyk
102

, powołując się na 

N. Goodmana, pisze, że dostęp do dóbr społecznych jest czynnikiem warunkującym 

stratyfikację społeczną. Autor przez dobra społeczne rozumie takie kategorie jak: bogactwo, 

władza, prestiż, wykształcenie czy zdrowie. Interesująca z punktu widzenia tej pracy jest 

dystrybucja tych dóbr poprzez awanse dystrybutorów na szczeble menedżerskie, a nie przez 

(jak to często ma miejsce w tradycyjnych profesjach) awanse mianowane czy uznaniowe. 

Dlatego też sieciowa teoria wymiany uwzględnia relacje nie tylko jednostkowe pomiędzy 

dystrybutorem / doradcą a klientem, ale także w kontekście zarządzania całą strukturą 

organizacyjną.  
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1.3.4. Teoria ryzyka 

 

W ramach badań nad ryzykiem powstało niewiele prac empirycznych, w których 

podejmowano problem społecznej konstrukcji ryzyka
103

, a szczególnie mechanizmów i 

procesów, które czynią ryzyko ograniczonym lub eliminują go z obszaru społecznej 

świadomości poprzez jego ukrywanie, negowanie lub ignorowanie
104

. P. Stankiewicz
105

 na 

podstawie koncepcji ryzyka autorstwa U. Becka, M. Douglas i A. Wildavsky’ego 

zaproponował kategorię „uniewidaczniania ryzyka”, odnoszącą się do mechanizmów i 

procesów funkcjonujących w ramach społecznego definiowania i konstruowania ryzyka. 

Zdaniem P. Stankiewicza niewiedza jest wytworem stosunków społecznych, ponieważ nie 

jest dana w naturze, a jedynie odkrywana przez uczonych, ale stanowi efekt procesów 

wiedzotwórczych. Dobrą egzemplifikacją tego procesu jest fala „hejtu”
106

 szerząca się w 

internecie w związku z organizacjami działającymi w systemach MLM, a także dotycząca 

„nietrafionych” inwestycji czy zaangażowania czasu i kapitału w systemy abuzywne, 

potocznie nazwane piramidami finansowymi. Można zatem stwierdzić, że zarówno wiedza, 

jak i niewiedza stanowią przedmiot negocjacji interesariuszy, którzy poddają go 

modyfikacjom, akceptacji lub odrzuceniu. Mowa jest więc nie tylko o socjologii niewiedzy 

sensu stricte, ale o socjologii niewiedzy naukowej, czego dowodem jest znikomy dorobek 

literatury socjologicznej poświęcony firmom MLM.  

Nawiązując do książki U. Becka pt. Społeczeństwo ryzyka, możemy przyjąć, że 

współczesne rodzaje ryzyka są przedmiotem społecznych „stosunków definiowania”, a „o 

istnieniu i rozkładzie zagrożeń i ryzyka dowiadujemy się w zasadzie dzięki przedstawianym 

nam argumentom”
107

. Dlatego też sposób postrzegania firmy MLM w kontekście ryzyka i 

zagrożeń związanych z uczestnictwem w systemie zależy w dużej mierze od poziomu 

profesjonalizmu osoby informującej i wprowadzającej.  
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Od strony kulturowej – a konkretnie kulturalistycznego konstruktywizmu – teoria 

M. Douglas i A. Wildavsky’ego wskazuje na znaczenie selekcji zagrożeń, której dokonują 

aktorzy świata społecznego i którym będą poświęcać swoją uwagę. Jest to wynikiem zarówno 

obiektywnej niepoznawalności wszystkich czyhających zagrożeń, jak również natury 

ludzkiego poznawania, które z kolei jest regulowane przez społeczną kategoryzację
108

. Warto 

w tym miejscu wspomnieć o dużej odpowiedzialności menedżera MLM zarówno w relacji 

klient – doradca, jak również przełożony – współpracownik, zwłaszcza w sytuacjach gdy 

potencjalny klient czy współpracownik nie miał wcześniej doświadczenia w działaniu z firmą 

MLM.    

M. Douglas i A. Wildavsky
109

 dokonali także analizy mechanizmów zachodzących w 

obszarach szacowania ryzyka, polityczno-ekonomicznego i wyróżnili trzy typy organizacji 

grup społecznych, które współcześnie różnią się między sobą w sposobach postrzegania 

ryzyka. Typami organizacji są rynek, hierarchia biurokratyczna i sekta. Ich społeczny status 

nie jest podobny – o ile rynek i hierarchia biurokratyczna są centralnymi instytucjami 

nowoczesnego społeczeństwa, o tyle grupy o charakterze sekty zajmują miejsce na 

peryferiach systemów społecznych. W tym obszarze mieszczą się, zdaniem autorów, ryzyko, 

kultura i ruchy ekologiczne, odpowiedzialne za wzrost społecznej wrażliwości na ryzyko. 

Organizacje sektowe znajdują się w opozycji do rynku i hierarchii biurokratycznej i ich 

sposobów klasyfikowania ryzyka. Wszystkie trzy typy organizacji odwołują się do 

stworzonego przez M. Douglas schematu grid & group
110

. A jest to w tym kontekście o tyle 

istotne, że często organizacje MLM są postrzegane jako sekty ekonomiczne. Zdaniem autorki 

powodem przekazywania zniekształconego obrazu zjawisk socjologicznych jest strach przed 

zmianą i zaburzenie dotychczas istniejącego porządku społecznego
111

, który widniał w 

mentalności osób przedstawiających określony pogląd. W kontekście dzisiejszej 

rzeczywistości zawodowej system dystrybucji w formie MLM zaburza postmodernistyczne 

myślenie o dostarczaniu do klienta końcowego dóbr materialnych i usług i jest pewnego 

rodzaju „taksonomiczną anomalią”. Ponadto społeczeństwo zazwyczaj nie ma dostępu do 

innej informacji niż ta, która jest im dostarczana przez grupę postrzegającą tę sprawę 

subiektywnie i dokonującą selekcji ryzyka. P. Stankiewicz
112

 mechanizm szacowania ryzyka 

dzieli na trzy części: naturalizację ryzyka, ustanawianie wartości granicznych, uzależnienie od 
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interesów politycznych i ekonomicznych, a także wskazuje na mechanizmy uniewidaczniania 

ryzyka, do których należą: ukierunkowywanie i zawłaszczanie ryzyka, zatajanie informacji o 

ryzyku, dyskurs i wykluczanie ryzyka.  

Można zatem postawić tezę, że odpowiedzialność profesjonalnego menedżera MLM 

jest ukierunkowana na kreowanie wiedzy na temat firmy, rynku, produktu oraz modelu 

współpracy, ponieważ stanowi on główne źródło pierwszych informacji o danym 

przedsięwzięciu i może ukierunkować dalsze poszukiwania informacji swoich interlokutorów.  

 Pisząc o profesjonalizmie zawodowym, nie sposób pominąć aspektu ryzyka 

ekonomicznego. Współcześnie młode osoby, wkraczając w etap życia zawodowego, mają trzy 

możliwości
113

, które pod kątem analizy ryzyka ekonomicznego i związanych z tym wad i 

zalet sklasyfikował G. Szymański
114

, co przedstawia tabela 1.3.5.  

 

Tabela 1.3.5. Czynniki oceny ryzyka prowadzenia działalności na podstawie systemu 

MLM w porównaniu z samozatrudnieniem i pracą etatową  
Kryterium oceny Praca etatowa Samozatrudnienie / własna 

firma 

Biznes MLM 

Inwestycja kapitałowa po stronie 

pracodawcy 

najczęściej jest to koszt od kilku 

do kilkudziesięciu tysięcy 

złotych 

najczęściej koszt od 

kilkuset do kilku tysięcy 

złotych 

Ryzyko bankructwa po stronie 

pracodawcy 

pełna odpowiedzialność 

właściciela firmy 

odpowiedzialność 

właściciela firmy MLM, a 

nie dystrybutora 

Formalne, legalne i 

skarbowe aspekty 

funkcjonowania 

przedsiębiorstwa  

są w kompetencji 

pracodawcy 

pełna odpowiedzialność 

właściciela firmy 

odpowiedzialność 

właściciela firmy MLM, a 

nie dystrybutora 

Koszty stałe po stronie 

pracodawcy 

są związane z zatrudnieniem 

ludzi, utrzymaniem 

nieruchomości (lokalu lub 

gruntu), usługami 

telekomunikacyjnymi, 

księgowymi 

są związane z tzw. statusem 

aktywności, kosztami 

prowadzenia działalności 

(o ile dystrybutor nie 

podpisał umowy-zlecenia)  

Wysokość podatków brak wpływu, 

kwota podatku jest 

odprowadzana 

przed odliczeniem 

kosztów 

pełny wpływ, kwota podatku 

jest odprowadzana po 

odliczeniu kosztów 

prowadzenia działalności  

pełny wpływ, kwota 

podatku jest odprowadzana 

po odliczeniu kosztów 

prowadzenia działalności 

Poziom zarobków ograniczony kwotą 

wynikającą z 

umowy oraz 

wynikający z pracy 

możliwość zwielokrotnienia 

zarobków poprzez zastosowanie 

dźwigni w postaci współpracy 

zatrudnionych osób 

możliwość 

zwielokrotnienia zarobków 

poprzez zastosowanie 

dźwigni w postaci 
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Kryterium oceny Praca etatowa Samozatrudnienie / własna 

firma 

Biznes MLM 

własnej współpracy 

zrekrutowanych 

dystrybutorów 

Czas pracy narzucony, 

regulowany umową 

elastyczny, dopasowany do 

potrzeb (chociaż 

niejednokrotnie dłuższy niż w 

przypadku pracy etatowej) 

elastyczny, dopasowany do 

potrzeb (chociaż na 

początku kariery 

zawodowej dłuższy niż w 

przypadku pracy etatowej) 

Miejsce pracy najczęściej 

narzucone 

dowolne dowolne 

Wybór 

współpracowników 

brak możliwości pełna dowolność pełna dowolność 

Możliwość 

dziedziczenia 

brak jest jest 

Finansowa niezależność po przejściu na 

emeryturę 

po sprzedaży firmy lub 

skutecznym delegowaniu 

po osiągnięciu 

odpowiedniego szczebla w 

karierze zawodowej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Szymański, Biznes MLM – etat – tradycyjna firma, 2016, 

http://gszymanski.pl/biznes-mlm-etat-tradycyjna-firma/, data dostępu: 09.07.2017 r. 

 

Podejmując tak ważną decyzję, jaką jest obranie ścieżki zawodowej, należy wziąć pod 

uwagę zarówno indywidualne predyspozycje danej osoby, jak również cele finansowe. Z 

jednej strony praca etatowa jest najmniej ryzykowna, jednakże średnia pensja w sektorze 

przedsiębiorstw w 2016 roku wyniosła 4403,78 zł brutto, tj. 3135,02 zł netto
115

, a blisko 70% 

zatrudnionych zarabia mniej i najczęściej nie mają oni jasno sprecyzowanych kryteriów 

polepszenia swojej sytuacji materialnej. Z kolei formy prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, jak również biznes w systemie MLM nie gwarantują żadnych wpływów 

finansowych, a różnicuje je jedynie poziom kosztów stałych. Z drugiej strony możliwości 

rozwojowe są uzależnione od działań jednostki i mniej zależne od czynników zewnętrznych. 

W razie decyzji o formie zatrudnienia na etacie poziom ryzyka jest związany ze stabilnością 

firmy, w której dana jednostka jest zatrudniona, oraz z umiejętnościami i wiedzą pracodawcy. 

W przypadku dystrybutorów firm MLM, jak również właścicieli firm postrzeganie ryzyka 

powinno przebiegać zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.3.4. 
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Rysunek 1.3.4. Zasady bezpiecznego funkcjonowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Oznacza to zapobieganie sytuacji, w której generatorami ryzyka mogą być: czynniki 

ludzkie (relacje wewnętrzne i zewnętrzne firmy i jej współpracowników), czynniki 

polityczno-legislacyjne, zdarzenia losowe, czynniki ekologiczne, celowe działanie na szkodę, 

problemy z produktami lub usługami
116

. Co do zasady skuteczny profesjonalny menedżer 

powinien stosować paradygmat profilaktyczny, a nie reaktywny. W sytuacji kiedy dany 

czynnik spowoduje sytuację kryzysową, kluczowe jest przejęcie przez osobę odpowiedzialną 

kontroli nad daną sytuacją, właściwa identyfikacja tych czynników oraz odpowiednia reakcja. 

Każda sytuacja kryzysowa jest postrzegana w inny sposób przez udziałowców kryzysu, 

którymi mogą być grupy nacisku, konkurenci, akcjonariusze, dostawcy jak również klienci
117

. 

Każda z tych stron operuje na podobnych paradygmatach, ale na różnych poziomach, co jest 

przedstawione w tabeli 1.3.6. 

 

Tabela 1.3.6. Paradygmaty ryzyka 

Poziomy ryzyka Główny paradygmat 

Realistyczny Jakie są fakty i liczby dotyczące danej sytuacji? 

Wyobraźniowy Jak ja postrzegam ryzyko w danej sytuacji? 

Funkcjonalny  W jakim celu dokonuję oceny ryzyka, czemu ma służyć? 
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Poziomy ryzyka Główny paradygmat 

Formalny Jaki poziom ryzyka jest przedstawiany w oficjalnych dokumentach? 

Moralny Jak poziom ryzyka wpłynie na relacje, w tym głównie poziom zaufania?  

Irracjonalistyczny 
Bazujący na lęku, strachu, mitach, legendach, stereotypach, niewiedzy, przeczuciach, 

intuicji odnosi się do pytania, co może się najgorszego stać.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Poziomy ryzyka dotyczą często poglądów osób, które stoją w obliczu decyzji o 

przyłączeniu się do przedsiębiorstwa działającego w systemie MLM. Schematy przez nich 

powtarzane, nie do końca znajdujące swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, odwzorowują 

poziom racjonalnej oceny ryzyka. Także pod kątem inwestowania poziom realistyczny jest 

oparty na racjonalnym myśleniu. Nauka opisuje dwa nurty funkcjonalne, idealistyczny oraz 

materialistyczny i racjonalny. Poziom racjonalny jest reprezentowany przez czynności, 

zadania, działania, zachowania i postawy, natomiast poziom idealny to normy, wartości, idee 

oraz podstawowe założenia kulturowe. Postrzeganie rzeczywistości, w tym także ryzyka, jest 

dokonywane za pomocą metafor, upraszczających ją do pewnych schematów, paradygmatów 

czy systemów. Obiektywnie natomiast na realizm świata społecznego wpływają czynniki 

socjogenne, biogenne i psychogenne i ten poziom będzie także analizowany w części 

empirycznej. W szczególności będzie wykorzystany w opisie i wyjaśnieniu funkcjonowania 

struktur sprzedażowych MLM. Istotne jest przedstawienie tych czynników w zestawieniu z 

władzą, autorytetem i odpowiedzialnością oraz poziomami umiejętności potrzebnymi na 

każdym szczeblu zaszeregowania.  

Ważnym czynnikiem łączącym sieciową teorię wymiany oraz teorię ryzyka jest 

kontekst zaufania w redukowaniu kosztów transakcyjnych
118

. U podstaw zaufania leży 

postawa, że inne osoby podzielają podstawowe wartości moralne danej jednostki, zgodnie z 

imperatywem kategorycznym I. Kanta. Różnicuje on podejście do wypełniania etycznych 

obowiązków nastawieniem, że mają dotyczyć powszechnych norm, a nie tylko pragnień 

jednostki w organizacji.  
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1.4. Zaufanie w kontekście strukturalnej indywidualizacji oraz norm i zachowań  

 

Aktywność na rynku pracy odbywa się w kontekście społecznym, gdyż struktury i 

normy społeczne w dużej mierze determinują postawy i zachowania ludzi. Zaufanie stanowi 

istotny element skutecznego funkcjonowania systemu społecznego. Można powiedzieć, że 

jest czynnikiem ułatwiającym nawiązywanie zarówno krótkotrwałych interakcji, jak i dłuższej 

współpracy tak w sensie międzyludzkim, międzyorganizacyjnym, jak i relacji organizacji z 

klientem lub klientami poprzez możliwość korzystania ze wspólnych zasobów, np. wiedzy, 

oraz efektu synergii. Jednymi z prekursorów, którzy zwrócili uwagę na znaczenie zaufania na 

gruncie socjologii i socjologii organizacji, byli J.S. Coleman
119

 i R. Putnam
120

. To właśnie oni 

rozpoczęli badania nad rolą odgrywaną przez zaufanie w systemie społecznym oraz 

organizacjach, traktując je jako kapitał społeczny. J.S. Coleman, opierając się na teorii 

wymiany, twierdzi, że osoba postępująca racjonalnie powinna zaufać drugiej osobie, gdy 

stosunek szans wygranej w porównaniu z szansami przegranej jest większy niż stosunek strat 

do zysków.  

Natomiast G. Rolph wskazuje, że początkowo zaufanie i nieufność odnosiły się tylko i 

wyłącznie do zachowań międzyludzkich
121

. Jednak współcześnie zarówno w odniesieniu do 

zaufania, jak i nieufności nie powinniśmy pomijać znaczenia techniki. Mogą one dotyczyć 

osób, instytucji państwowych i rzeczy powszechnego użytku. Nieufność dotyczy najczęściej 

konkretnych rzeczy lub urządzeń, np. elektrowni atomowej, która może zagrażać okolicznym 

mieszkańcom.  

Obdarzenie kogoś lub czegoś zaufaniem przez jednostkę sprawia, że człowiek zdaje 

się na obietnice drugiej osoby, pomimo tego, że nie ma pewności, że druga strona zachowa 

się zgodnie z oczekiwaniami. Zaufanie umożliwia pokonanie pojawiających się wątpliwości i 

niepewności w stosunkach międzyludzkich. Zaufanie oparte na relacjach interpersonalnych 

określane jest jako zaufanie racjonalne. Oparte jest ono na dwóch filarach: niezawodności 

odwołującej się do dotrzymywania zawartych werbalnych i pisanych umów oraz godności 

zaufania odnoszącego się do wiarygodności określonej osoby. Można więc stwierdzić, że 

zaufanie do danej osoby może przybierać różne formy niezawodności i godności lub obu tych 
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czynników jednocześnie. Na przykład jednej osobie zwierzymy się z naszych problemów, a 

drugiej powierzymy opiekę nad naszym domem, gdy wyjeżdżamy na urlop. Relacje 

zachodzące wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji można podzielić co najmniej na dwie 

grupy: 

1) relacje interpersonalne na poziomie horyzontalnym i wertykalnym oraz 

diagonalnym; 

2) relacje na płaszczyźnie międzyorganizacyjnej na zasadzie współpracy pomiędzy 

wydziałami danego przedsiębiorstwa oraz pomiędzy firmami współpracującymi.  

Powyższe grupy zaufania wskazują, że możemy mówić o dwóch różnych obiektach 

zaufania: 

1) osobistym – występującym między jednostkami na bazie osobistych kontaktów 

zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych; 

2) organizacyjnym – opiera się na bazie przekonań do funkcjonujących wewnątrz 

przedsiębiorstwa reguł, norm i zasad, które kształtują zaufanie jednostki do 

organizacji. 

 

Warto podkreślić, że relacje i odziaływania pomiędzy poszczególnymi aktorami / 

graczami są dość rozproszone w czasie, przestrzeni, skali i zakresie, co w dużej mierze 

ogranicza budowanie zaufania personalnego. Zasada ta dotyczy zarówno pracowników 

zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach, jak i relacji przełożony – podwładny oraz 

doradca finansowy – klient. Istotnymi zaletami zaufania pomiędzy pracownikami, 

pracownikami, przełożonymi i klientami jest gotowość do działań innowacyjnych i większego 

zaangażowania w wykonywanie obowiązków
122

. Natomiast zaufanie w relacjach przełożony 

– podwładny i doradca finansowy – klient może przyczyniać się do poprawy przepływu 

informacji oraz pojawienia się zasady wzajemnego obdarzania się zaufaniem. Można zatem 

stwierdzić, że zaufanie jest oparte na doświadczeniu, emocjach, wiedzy i działaniu, zgodnie z 

filarami teorii postaw
123

.   
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1.4.1. Analiza modelu zaufania w relacjach osobistych i biznesowych 

 

 W relacjach biznesowych zawierane są umowy nawet w sytuacji ograniczonego 

zaufania lub ograniczonej wiedzy. Jednak w przypadku relacji osobistych tylko pełne 

zaufanie jest płaszczyzną budowania silnych więzi interpersonalnych. W modelu rozwoju 

zaufania w sferze stosunków interpersonalnych w pierwszym etapie uwaga skoncentrowana 

jest na ocenie spójności zachowania partnerów i ich oczekiwaniach – celach na przyszłość. 

Na drugim pojawia się oczekiwanie wzajemnej pomocy, w sytuacji, w której jeden z 

partnerów ma poważny problem. Partnerzy są dla siebie głównym źródłem wsparcia. Dowód 

na niezawodność drugiej strony pojawia się zazwyczaj w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu. 

Na trzecim etapie możemy mówić o wierności, kiedy powstaje silna więź pomiędzy 

partnerami, która daje poczucie bezpieczeństwa. Pojawia się wtedy gotowość do obrony 

partnera i świadomość poniesienia za niego ofiary, jeśli nie istnieje żadna inna możliwość
124

. 

W działalności biznesowej D.L. Shapiro, B.H. Sheppard i L. Charskin wyróżniają trzy 

poziomy zaufania
125

. Pierwszy polega na kalkulacji zysków i strat. Drugi na gromadzeniu 

informacji i wiedzy o innych. Na podstawie zebranych wyników z pierwszego i drugiego 

poziomu oraz doświadczeń z relacji z partnerem biznesowym można przewidywać jego 

kolejny poziom, polegający na identyfikacji z innymi. Na przykład szef firmy podejmuje 

decyzje, mając na uwadze swój interes, jak i korzyści wynikające z jej podjęcia dla 

współpracowników.  

 

  

                                                           
124

 J.K. Rempel, J.G. Holmes, M.P. Zanna, Trust in Close relationships, „Journal of Personality and Social 

Psychology”, 1995, s. 95-111.  
125

 D.L. Shapiro, B.H. Sheppard, L. Charskin, Business on handshake, „Negotiation Journal” 1992, s. 365-377.  



63 
 

Rysunek 1.4.1. Możliwości połączenia dwóch modeli zaufania w relacjach osobistych i 

biznesowych – zmodyfikowany model H.W. Bierhoffa i E. Rohmana
126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu H.W. Bierhoffa i E. Rohmana, Was die Liebe stark macht. 

Die neue Psychologie der Paarbeziehung, Rowohlt Verlag, Reinbek 2005. 

 

Z przedstawionych powyżej zintegrowanych układów personalnego i biznesowego 

wynika, że mogą być one połączone, gdyż mają wiele cech wspólnych na etapie 2 i 3 rozwoju 

zaufania, które w dużej mierze oparte jest na pozytywnych oczekiwaniach obu 

zainteresowanych pogłębianiem zaufaniem partnerów w ich relacjach w celu pokonania 

pojawiających się trudności. Oba układy różnią się etapami 1 i 4. W przypadku układu relacji 

biznesowych występuje poziom prawdopodobieństwa, który można traktować jako wstępny 

krok do budowania zaufania. Natomiast w przypadku relacji osobistych występuje etap 4 – 

wierności, który w relacjach biznesowych niezwykle rzadko jeszcze się pojawia.  

Warto podkreślić, że kształtowanie zaufania może przebiegać w zróżnicowany sposób. 

Przebiega ono najczęściej według następujących po sobie etapów: pozyskanie wiarygodności, 

utrata wiarygodności, odzyskanie wiarygodności, mobilizacja i przewidywane zachowania. 

Wskazuje to na istotną rolę wartości, które pełnią funkcję w kształtowaniu przekonań i 
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zachowań klientów. Jest to uniwersalny model służący do opisu nie tylko relacji doradca 

finansowy – klient, ale także do wyjaśnienia relacji przełożony – podwładny, szczególnie w 

aspekcie posiadanej władzy. Źródło władzy to nie tylko moc jego tworzenia i narzucania w 

formie reguł czy prawa, ale także kontestowanie ograniczeń – nieprzestrzeganie reguł czy 

nawet odrzucanie reguł. Szczególnie jest to istotne w sytuacji, gdy będzie występowała lub 

poszerzała się luka między częścią społeczeństwa wykształconego a częścią ludzi bez 

kwalifikacji, którzy będą zagrożeni wykluczeniem informacyjnym i prekaryzacją, spychającą 

ich na margines życia społecznego.  

Wyniki badań przeprowadzonych przez M.E. Schweitzera, J.C. Herhey’a i 

E.T. Bradlowa
127

 wyraźnie są sprzeczne z popularnonaukowym poglądem, że zaufanie jest 

trudne do odzyskania. Stwierdzają oni, że zasada ta nie obowiązuje w przypadku utraty 

zaufania w wyniku świadomego działania. W takim przypadku jego odbudowa jest niezwykle 

trudna, gdyż zachodzi obawa, że było to oszustwo wynikające z celowego działania, a nie 

pomyłki lub przypadku. Zdaniem K.W. Chana można wyróżnić cztery rodzaje oszustwa. 

Pierwsze dokonywane jest z pobudek egoistycznych dla zaspokojenia swoich potrzeb. Drugie 

jest ideologiczne, dla ukarania drugiej osoby, aby poniosła duże szkody. Trzecie, osobiste, za 

cel ma wyrządzenie szkody ofierze jako osobie. Czwarte to oszustwo wzajemne, gdy 

głównym celem jest wyrządzenie szkody ofierze, przy czym jej sprawca został wcześniej 

przez nią skrzywdzony. Warto zauważyć, że dwa pierwsze oszustwa wynikają z przypadku, a 

dwa kolejne są wynikiem świadomego działania osoby kierującej się chęcią odwetu lub 

zemsty. 

 Aby odbudować zaufanie, muszą być spełnione dwa warunki: pierwszym jest nowe 

postrzeganie oparte na życzliwości i integralności w zakresie zaspokajania swoich potrzeb, 

przyjęte przeprosiny połączone z wynagrodzeniem strat, natomiast drugim dotrzymanie 

wcześniejszych obietnic i powrót do podzielanych wspólnie norm i wartości. 

 

1.4.2. Znaczenie zaufania w relacjach interpersonalnych i międzyorganizacyjnych  

 

Zaufanie wynika z przekonania o uczciwych zamiarach i dobrej woli partnerów. 

Najczęściej przyjmuje się a priori, że na poziomie organizacji przekonanie oparte jest na 

racjonalnych przesłankach i doświadczeniu oraz kalkulacji stanu posiadanych zasobów, 

korzyści współpracy. Zaufanie jest zazwyczaj konsekwencją zawarcia kontraktu i 
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zakorzeniania go w sieci relacji międzyorganizacyjnych. O zaufaniu i wiarygodności w dużej 

mierze decyduje posiadana wiedza o kompetencjach partnera. Warto zauważyć, że obok 

kompetencji zawodowych związanych z przedmiotem współpracy istotne są również 

kompetencje nawiązywania i rozwoju relacji. Kompetencje relacyjne są ukierunkowane na 

zdolności do współpracy, partnerstwa oraz kontroli wyników. Postawy i zachowania oraz 

normy i wartości budujące kompetencje relacyjne są jednocześnie narzędziami budowania 

zaufania i decydują w dużej mierze o wiarygodności organizacji w oczach partnerów. Wyniki 

badań przeprowadzonych przez M. Chrupałę-Pniak i M. Sulimowską-Formowicz wskazują, 

że nie tyle zaufanie rozumiane w sposób klasyczny, ile zestaw zdolności i umiejętności 

zamkniętych w ramach organizacyjnych skutecznie budujących kompetencje w zakresie 

zaufania, traktowanych jako części kompetencji relacyjnych, decyduje o powodzeniu 

partnerstwa w osiąganiu celów biznesowych wcześniej opracowanych (kalkulowanych). 

Autorki stwierdzają również, że dzięki wbudowaniu kalkulowanego kontekstu dla zaufania i 

wiarygodności organizacji oraz zaufania organizacyjnego firmy mogą ze sobą kooperować
128

.  

  

1.5. Analiza SWOT teorii zastosowanych w pracy 

 

W rozważaniach nad dorobkiem socjologii i innych dyscyplin odnośnie do 

profesjonalizmu menedżerów MLM poddano analizie ich mocne i słabe strony jako punkt 

wyjścia do opracowania założeń metodyki badawczej. Problematyka kultury organizacyjnej 

była podejmowana zarówno na gruncie organizacji publicznych i prywatnych, jak również 

wojskowych. Podobnie podejście do profesjonalizmu i profesjonalizacji dotyczyło zarówno 

klasycznych profesji, takich jak zawód lekarski, prawniczy czy wojskowy, jak i profesji 

nowoczesnych – informatycznych, menedżerów sportowych czy organizacji pozarządowych. 

O ile uwarunkowania kulturowe dotyczące organizacji MLM zostały poruszone w literaturze 

nauk społecznych, o tyle nie wystąpiły one w połączeniu dotyczącym kultury profesjonalnej.  

Dlatego też w treści niniejszego rozdziału dokonano próby przedstawienia analizy 

SWOT dotyczącej teorii społecznych opisujących i wyjaśniających kształtowanie się kultury 

profesjonalnej, przyjmując za punkt wyjścia profesjonalizację zawodu network menedżera 

MLM i proces dochodzenia do profesjonalizmu, a marketing sieciowy jako profesję 

(która nota bene została już sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 

z 2014 roku). Niniejszy rozdział będzie także wstępem do części empirycznej i 
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sformułowania problemów i hipotez badawczych związanych z wiedzą, czy kultura 

organizacyjna w OVB jest rzeczywiście profesjonalna. Jaka jest luka w wiedzy, we 

współczesnej socjologii na temat profesjonalizmu, pomiędzy pozycjami naukowymi a 

popularno-naukowymi? Podążając za U. Gulan, również uznano, że badanie funkcjonowania 

profesjonalnych grup zawodowych w otoczeniu społecznym jest zarówno interesujące 

poznawczo, jak i niezwykle użyteczne z punktu widzenia poszerzania wiedzy naukowej oraz 

jej pragmatycznej aplikacji. Dlatego też w pracy prezentowane jest podejście do kompetencji i 

postaw na podstawie zebranych opinii i ocen od grona wybranych  menedżerów uważanych 

za profesjonalistów w MLM. Wiele się mówi o kompetencjach menedżera, ale nie podaje się 

analizie istniejących relacji między nimi. Są podejścia od strony badawczej, poznawczej, 

teoretycznej, tu z kolei zaprezentowano podejście w odniesieniu do potrzeb pracy, na ile 

analiza SWOT jest w stanie wyjaśnić lub potwierdzić, dlaczego te teorie wybrano do analizy 

materiału badawczego.  

Nie było zamiarem autora falsyfikowanie czy kwestionowanie istniejących teorii opisu 

i wyjaśnienia tych zjawisk, które były użyte do wyjaśnienia procesów związanych z tymi 

kategoriami. Wiele tych modeli zostało zmodyfikowanych m.in. przez H.W. Birhoffa, 

D. Beethama, E. Scheina czy G. Hofstede, ponieważ te modele mają opisowy i orientacyjny 

charakter i nie były weryfikowane w części empirycznej. Można je potraktować jako 

poszerzenie sfery poznawczej i próbę interpretacji pod kątem przyszłych badań. Liczba tych 

modeli jest tak duża, że objętość pracy nie pozwoliłaby na zbadanie wszystkich. Ramy firmy 

OVB stwarzają warunki do przeprowadzenia tylko takich badań, jakie zostały 

przeprowadzone. Podziękowania należą się osobom, które umożliwiły ich przeprowadzenie.  

Celem analizy tych teorii było zbadanie, jaka jest moc opisowa i eksplanacyjna 

(wyjaśniająca) zawarta w dyrektywach, twierdzeniach, paradygmatach i modelach oraz 

metodach, narzędziach i technikach ich ewaluacji. Teorie zostały ujęte w kontekście siatki 

pojęć i twierdzeń oraz wybranych elementów kultury. Było to trudne zadanie do wykonania, 

ponieważ w opracowaniach znajdują się najczęściej opisy wyjaśniające istotę teorii, a nie ich 

mocnych i słabych stron w kontekście zjawiska, które mają wyjaśniać.  

Jest to więc zastosowanie socjologicznej aparatury naukowej do badania (opisu, 

analizy i wyjaśnienia) rzeczywistości społecznej funkcjonowania firmy OVB. Warto jednak 

zaznaczyć, że w teoriach socjologicznych dominuje wymiar makrospołeczny społeczeństwa 

jako całości. Natomiast w odniesieniu do pracy przedmiotem analizy była firma OVB, czyli 

niewielka zbiorowość społeczna osób zatrudnionych w tej firmie. Kategorie opisowe odnoszą 

się do społeczeństwa w skali makro, a zaistniała potrzeba zbadania mikrostruktury 
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przedsiębiorstwa. Szkoda, że w Polsce mało jest naukowców (badaczy) socjologów, którzy 

funkcjonują w różnych dziedzinach nauki, np. ekonomii, psychologii, zarządzaniu czy 

pedagogice. Dlatego też dużą trudnością było połączenie tych dwóch obszarów – ekonomii i 

socjologii. Tę lukę obecnie stara się zapełnić socjologia ekonomiczna, która jest na etapie 

instytucjonalizacji jako subdyscyplina socjologii
129

. 

Autor zdecydował się na wykonanie tego zadania ze względu na wymiar 

organizacyjny firmy OVB. Zawarta w tabeli 1.5.1 analiza SWOT nie opisuje wprost cech 

organizacji, stanowi natomiast przedstawienie mocnych i słabych stron teorii socjologicznych, 

które w mniej lub bardziej dokładny sposób opisują i wyjaśniają zjawiska występujące w 

samej organizacji oraz pomiędzy jej uczestnikami. 
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Tabela 1.5.1. Analiza SWOT teorii zastosowanych do opisu i wyjaśnienia kultury profesjonalnej menedżerów OVB 

Teoria Główne założenia danej teorii Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 

Teorie 

profesjonalizacji  

Określenie profesjonalistów 

jako osób wykorzystujących w 

praktyce umiejętności 

specjalistyczne podczas 

kształcenia akademickiego. W 

nowym podejściu mówi się o 

training on the job – czyli 

procesie dochodzenia do 

profesjonalizmu wyłącznie na 

drodze praktyki zawodowej  

Podejście uniwersalistyczne 

determinujące kwalifikacje, 

kompetencje zawodowe 

powtarzające się dla 

profesjonalistów w danym 

zawodzie.  

W dzisiejszej rzeczywistości 

modele subiektywistyczne 

lepiej oddają charakter 

współczesnych profesji.  

 

 

 

 

Aktualizacja klasyfikacji 

specjalności i zawodów pod 

kątem dopasowania do 

wymagań ciągle zmieniającego 

się otoczenia kulturowego, 

zarówno czynników 

wewnętrznych, jak i 

zewnętrznych.   

Zidentyfikowane elementy 

składowe profesjonalizmu 

mogą mieć zróżnicowane 

zastosowanie przy analizie 

współczesnych profesji, 

ponieważ osiąganie 

profesjonalizmu w coraz 

mniejszym stopniu zależy od 

kompetencji twardych. Jest to 

zgodne z przesuwaniem się 

zawodów od okresu 

industrialnego do 

postindustrialnego (dominacja 

usług).  

Teoria agencyjna Określa poziom relacji 

pomiędzy stronami w 

kontekście ich interesów. 

Identyfikuje relacje pomiędzy 

stronami z określeniem ich siły 

w kontekście procedur, władzy, 

przekonań i egzemplifikacji w 

postaci zachowań.  

Opis zależności pomiędzy 

podwładnym a przełożonym 

oparty na skuteczności 

oddziaływań.  

 

Opis organizacji jako 

efektywnej ekonomicznie 

dzięki minimalizacji kosztów 

poprzez wprowadzenie 

instrumentów oceny działań 

menedżerów oraz poprzez 

konstrukcję kontraktu między 

przełożonym a podwładnym. 

Ma wymiar formalny, pomija 

miękkie imponderabilia, takie 

jak motywacja, wartości, 

przekonania, które są bliższe 

kontraktowi psychologicznemu 

niż stosunkom formalnym 

zapisanym w kodeksie pracy.  

 

 

 

Obranie wspólnego celu, 

podporządkowanie mu działań 

zespołu w zgodzie z interesami 

obu stron.  

 

Wydajność pracy – kryterium 

efektywności i wynagradzania, 

umożliwiająca aspirującym 

adeptom monitorowanie 

postępu w procesie 

dochodzenia do 

profesjonalizmu, gdzie 

miernikiem może być 

zwiększająca się liczba 

współpracowników lub awans 

stanowiskowy. 

Rozbieżność działań 

przełożonego i podwładnego w 

realizacji celu sprzedaży.  

 

Interesowność podwładnego, 

stronniczość działań 

przełożonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria ról  Teoria ról identyfikuje 

zinstytucjonalizowane związki 

normatywnych praw i 

zobowiązań, a także aktywne 

Umiejscowienie roli menedżera 

w kontekście społeczno- 

organizacyjnym. Daje 

możliwość opisania praw i 

Styk interakcji tych ról, 

dynamiki zmian, złożoności i 

relacji przysłania kwestie 

władzy i nierówności pomiędzy 

Możliwość porównania typu 

idealnego z rzeczywistym.  

Ujęcie E. Goffmana (człowiek 

jest aktorem w teatrze świata 

społecznego) może pokazać 

nierzeczywisty, nieobiektywny 
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Teoria Główne założenia danej teorii Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 

procesy związane z 

tworzeniem, przyjmowaniem i 

odgrywaniem danej roli – jako 

jedno z założeń 

interakcjonizmu 

symbolicznego.  

obowiązków z idealnym typem 

tej pozycji130.  

płciami. Słabą stroną są różnice 

w podejściu do karier w 

kontekście sytuacji prywatnej i 

rodzinnej.  

obraz organizacji.  

Teoria sieci 

społecznych 

System korelacji pracowniczej 

firmy ma postać gęstej sieci, 

gdzie przepływ informacji – 

produktu, pieniędzy ma 

określony, zależnościowy 

porządek, w którym struktury 

interakcji umożliwiają 

skoordynowane współdziałanie 

ludzi w osiąganiu korzyści 

indywidualnych i zbiorowych. 

Produkcja, działania, relacje, 

kompetencje – to jest także 

rozumienie sieciowe (M. 

Castells, N. Luhmann).  

Daje możliwość identyfikacji 

pewnych struktur społecznych 

połączonych silnymi więzami 

wokół określonych wartości, 

pokazuje obszary władzy i 

kontroli, siły relacji i wartości, 

z których składa się sieć, oraz 

jej zdolność samoodtwarzania 

się. Relacje pokazują strukturę 

sieciową (sieć rozproszona lub 

zagęszczona).  

Słabość metodyczna 

usieciowionej rzeczywistości, 

trudność w jej metodycznym 

uchwyceniu.  

Pozwalają na identyfikację 

wzorów zachowań, postaw i 

wartości – autorytetów. 

Pokazują dwie grupy – 

outsiderów – tych, którzy nie 

mają produkcji, oraz liderów. 

 

Możliwość pozyskania nowych 

informacji dla rozwoju firmy. 

Wyzwaniem i zagrożeniem jest 

otwartość całego systemu, bo 

skutkuje dużym odpływem, jak 

i tych, którzy nie zrozumieli 

właściwego modelu 

postępowania, idealistycznych 

poglądów. Rzeczywisty obraz 

organizacji może być 

przeidealizowany pozytywnie 

lub negatywnie.  

Sieciowa teoria 

wymiany 

Opisuje relacje pomiędzy 

stronami, pokazuje zakres 

współpracy, ewentualne 

konflikty, wspólne osiągnięcia, 

zaangażowanie osób, efekty. 

Pokazuje także interesy, 

interakcje, zachowania 

kooperacyjne. Daje możliwości 

współpracy.  

Umożliwia interpretację 

procesów interakcji i alokacji 

zasobów w danym systemie 

jako odzwierciedlenie 

właściwości samych stosunków 

i bardziej złożonych sieci 

wymian. Pozwala na wybór 

najlepszej strategii działania 

ukierunkowanej na współpracę 

lub konflikt, dobro własne lub 

grupy.  

Umożliwia opis pożądanych 

efektów końcowych w 

zależności od przejawianej 

motywacji.  

 

Pokazuje na zbieżność i 

korelację pomiędzy motywacją 

a wynikami finansowymi. 

Odkrywa cechy całości 

Teoria wymiany nie 

uwzględnia kontekstu, sytuacji 

i otoczenia kulturowego; 

pokazuje relację 

interpersonalną pomiędzy 

jedną stroną a drugą.  

 

Nie dają się sprowadzić do 

działań poszczególnych 

jednostek (wszystko musi być 

w kontekście interakcji z drugą 

osobą).  

 

Brak dopasowania do struktury 

organizacyjnej 

przedsiębiorstwa, skala 

makrospołeczna.  

Próba dostosowania do analiz o 

charakterze grupowym. W 

kontekście pracy jest to 

podejście do badania grupy 

zawodowej.  

Zachowania egoistyczne 

prowadzące do pojawienia się 

konfliktu i obniżenia poziomu 

interakcji badanej grupy. 

Ograniczenia zakresu 

współpracy. Konflikt interesów 

przy dzieleniu się informacją.  

 

                                                           
130

 Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, PWN, Warszawa 2004.  
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Teoria Główne założenia danej teorii Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 

społecznych. Pokazuje różnice 

między jednostką a grupą131. 

Teoria ryzyka Definiuje mechanizmy i 

procesy funkcjonujące w 

ramach społecznego, 

wielowymiarowego 

definiowania i konstruowania 

ryzyka oraz nieuwidaczniania 

go. 

Racjonalność podejmowanych 

decyzji bazujących na ocenie 

czynników ryzyka.  

 

 

 

Erozja więzi społecznych. 

 

Awersja do ryzyka, niechęć do 

podejmowania trudnych 

decyzji. 

 

Przygotowanie na 

konsekwencje złych wyborów. 

 

Skłonność do ryzyka, ryzyko 

jako szansa podjęcia 

optymalnej decyzji. 

Możliwość ryzykownych 

działań. 

 

Alienacja jednostki. 

 

Polaryzacja postaw 

społecznych. 

Źródło: opracowanie własne.

                                                           
131

 L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.  
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2. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ FIRMY OVB ALLFINANZ 

 

2.1. Przedmiot i cele badawcze  

 

Przedmiotem badań byli reprezentanci – pośrednicy finansowi, których zaliczono do 

menedżerów, oraz kadra menedżerska firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa 

Sp. z o.o., a także ich otoczenie kulturowe.  

Celem poznawczym pracy było zidentyfikowanie czynników i składników kultury 

profesjonalnej menedżerów firmy OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o. poprzez zastosowanie 

metody ilościowej oraz jakościowej.  

Celem naukowo-badawczym pracy było wyjaśnienie obszarów dotychczas 

niezbadanych przez socjologię i jej subdyscypliny. Do tej pory nie poddano analizie kultury 

profesjonalnej menedżerów ani teorii profesji i profesjonalizacji (czy ilościowych, czy 

jakościowych – syntez i analiz) poprzez zastosowanie w badaniach teorii agencyjnej, teorii 

ról, sieci społecznych, sieciowej teorii wymiany i teorii ryzyka. Dzięki wykorzystaniu w 

miarę spójnych ze sobą koncepcji, których aparat pojęciowy pomógł opisać czy wyjaśnić 

złożone procesy i zjawiska dokonujące się w przedmiotowych kwestiach, dokonano zarysu 

diagnozy kultury profesjonalnej menedżerów OVB. Powyższych działań nie ułatwiała 

sytuacja skromnego dorobku naukowego na gruncie socjologii, w większości przypadków 

były to opracowania z zakresu zarządzania i psychologii społecznej, które w szczególności 

dotyczyły społecznych uwarunkowań uczestnictwa w firmie MLM oraz kompetencji 

indywidualnych w sprzedaży bezpośredniej.  

Wiedza na temat tych firm jest wiedzą operacyjną ukrytą, a nie jawną, zatem w tym 

kontekście celem było pozyskanie i uogólnienie wiedzy będącej dorobkiem badanej 

organizacji i dlatego też trudno się doszukiwać prostego przełożenia uniwersalnych teorii na 

wysoko kontekstową i subiektywną postrzeganą rzeczywistość oraz sposoby jej prostej 

implementacji do teorii i praktyki. Współcześnie brakuje opracowań naukowo-badawczych 

odnoszących się do opisu i wyjaśnienia relacji zachodzących w strukturach sieci społecznych 

w przedsiębiorstwach MLM. Opracowania monograficzne z tego zakresu zawierają analizy 

dotyczące przedsiębiorstw MLM i są pisane przez pryzmat ekonomii, zarządzania i 

psychologii lub są dziełami popularno-naukowymi, zawierającymi tylko opis lub próbę 

wyjaśnienia na podstawie badań empirycznych kształtowania się profesjonalizmu 



72 
 

menedżerów. Zaistniała więc potrzeba opracowania diagnozy głównych uwarunkowań, które 

wpływają na kulturę profesjonalną menedżerów zatrudnionych w firmie MLM.  

Celem społecznym pracy była samoocena i ewaluacja procesów profesjonalizacji, 

wielowymiarowa i wielopoziomowa analiza złożonych problemów przenikania się łańcucha 

procesów zależności od symboli do wartości i filozofii funkcjonowania danej firmy. 

Interesująca była także rola profesjonalnych menedżerów w kształtowaniu kapitału 

społecznego i tworzeniu wzorców społecznych. W tym kontekście ważne było uzyskanie 

odpowiedzi na pytania dotyczące siły oddziaływania profesjonalnych menedżerów MLM na 

zmianę społecznego podziału pracy, losów jednostek podległych i zależnych, potrzeb swoich 

klientów, poziom integracji jednostek z grupami i zbiorowościami społecznymi, a także 

realizację ich celów zawodowych.  

Celem praktycznym było zbadanie złożonego procesu dochodzenia do 

profesjonalizmu oraz określenie modelu kultury profesjonalnej zawodu menedżera MLM oraz 

zidentyfikowanie w nim zinternalizowanych elementów konstytutywnych kultury 

profesjonalnej, a także określenie oddziaływania cech osobowo-zawodowych oraz czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych na kreowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa w celu ich implementacji. Podobnie istotne było przedstawienie zarysu 

głównych kierunków jej zmian oraz wypełnienie luki kompetencyjnej w dążeniu menedżerów 

do osiągnięcia profesjonalizmu. Rysunek 2.1.1 przedstawia lukę w procesie osiągania 

profesjonalizmu przez menedżerów MLM.  
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Rysunek 2.1.1. Luka pomiędzy stanem obecnym wiedzy o profesjonalizacji network 

marketingu a stanem pożądanym  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach 

socjologicznych,  Wydawnictwo AON, Warszawa 2008. 

 

Z treści przestudiowanych książek i poradników popularno-naukowych napisanych 

przez praktyków-profesjonalistów, którzy osiągnęli ten poziom w pewnych realiach otoczenia 

kulturowego, wynika metodyka przygotowania profesjonalnego menedżera, która w dużej 

mierze została oparta na bazie ich wiedzy i doświadczenia zawodowego. Zaistniała więc 

potrzeba przeprowadzenia badań, które umożliwiłyby określenie obszarów wiedzy i 

umiejętności oraz kompetencji, jakie powinni nabywać przyszli menedżerowie MLM w 

systemie edukacji szkolnej i akademickiej. Dokonywane od 2010 roku zmiany w polskiej 

klasyfikacji zawodów i specjalności uwzględniają już zawód kierownika ds. marketingu 

sieciowego (wielopoziomowego). Jednakże należało zbadać, na ile odpowiada on realiom 

rynkowym oraz jakie kompetencje i kwalifikacje zawodowe są potrzebne profesjonalistom w 

tym zawodzie, a które mogą zostać ujęte ramach organizacyjno-programowych nauczania na 

poziomie średnim i kształcenia akademickiego.  

Niezwykle trudne było określenie poziomu kompetencji współpracowników bez 

wiedzy zawartej w mikro- i makrosocjologii organizacji. W pracy znalazły swoje 

odzwierciedlenie wyniki badań z zakresu ekonomii i psychologii społecznej opracowane 

przez B. Pawłowską, B. Sypniewską na podstawie testów psychologicznych, które posłużyły 

im głównie do opisania cech osobowościowych uczestników/współpracowników firm 

działających w systemie MLM. 
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W przyjętej w pracy perspektywie badawczej zwrócono uwagę nie tylko na opis i 

próbę wyjaśnienia procesów związane z kształtowaniem się kultury profesjonalnej 

menedżerów MLM, ale także na przedstawienie jej z różnych perspektyw badawczych, aby 

jak najpełniej odzwierciedlić rzeczywisty obraz kultury profesjonalnej. W tym celu 

zastosowano następujące perspektywy badawcze:   

1) Profesjonalizacja grupy zawodowej menedżerów w procesie przechodzenia od  

wykonywanego zawodu do profesjonalizmu
132

. 

2) Poszukiwanie atrybutów profesji rozumianych jako zestaw cech, postaw i zachowań, 

które ją określają. 

3) Analiza sposobów zdobywania władzy, przewagi konkurencyjnej i pozycji w 

organizacji oraz ewaluacji osiągnięć podwładnych. 

4) Analiza historyczno-porównawcza wpływu czynników: ekonomicznych, społecznych, 

politycznych na powstawanie i zmiany zachodzące w profesjach oraz ich skutki. 

5) Opis i wyjaśnienie oraz interpretacja zjawisk występujących w badanej profesji, w 

tym zrozumienie, że istnieje ona zarówno jako subiektywny, jak i obiektywny wytwór 

w ludzkiej świadomości i rzeczywistości. Powinna być badana tak jak inne elementy 

kultury, poprzez interpretację faktów społecznych i elementów składowych kultury, w 

tym przekonań, zachowań, obiektów materialnych, norm i wartości oraz artefaktów
133

. 

 

Mając na uwadze trudności w ocenie postrzegania profesjonalizmu przez pryzmat 

samooceny menedżerów i konieczność weryfikacji postaw profesjonalnych przez osoby 

trzecie będące profesjonalistami w swoim zawodzie, przede wszystkim skupiono uwagę na 

tych perspektywach badawczych, które mają charakter interpretacyjny, a także opisowo- 

wyjaśniający i determinujący wykonywanie danej profesji oraz stopień jej profesjonalizacji. 

  

                                                           
132

 M. Reduta, Zawód, profesja i kultura profesjonalna, Wyd. Optimum, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2(74). 
133

 L. Czarkowska, Nowy profesjonalizm, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2010 [w:] M. Reduta, Zawód, profesja i kultura profesjonalna, Wyd. Optimum, „Studia 

Ekonomiczne” 2015, nr 2(74). 
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2.2. Problemy i hipotezy badawcze 

2.2.1. Główny problem badawczy i problemy szczegółowe 

 

Wymienieni powyżej badacze przedsiębiorstw MLM
134

 wyznaczyli ogólne dalsze 

badania, które stały się dla autora pewną inspiracją oraz stanowiły asumpt do własnych 

poszukiwań w obszarze kultury profesjonalnej menedżerów OVB i problematyki osiągania 

kompetencji menedżerskich w sprzedaży bezpośredniej w zależności od wieku, płci, 

stanowiska, stażu oraz budowania własnej struktury zwartej i rozproszonej. Wynika to stąd, 

że wymienione powyżej badania wskazały na występującą zależność pomiędzy 

kompetencjami posiadanymi przez menedżerów a osiąganiem wysokich wyników w pracy 

zawodowej.  

Główny problem badawczy sformułowano w formie pytania: Jakie kwalifikacje i 

kompetencje społeczne, techniczne, administracyjne, koncepcyjne i etyczno-moralne, w 

tym normy i wartości, odzwierciedlają istotę profesjonalizmu menedżera firmy 

działającej w systemie MLM, którego rozwój kariery zawodowej dokonuje się w 

przestrzeni kulturowej, społecznej i ekonomicznej rynku finansowego w Polsce?  

Aby uszczegółowić odpowiedź na powyższy główny problem badawczy, 

sformułowano następujące problemy szczegółowe:  

P-1. Jaki jest dorobek nauk społecznych i humanistycznych w obszarze teorii i badań 

empirycznych dotyczący kultury profesjonalnej menedżerów, a szczególnie wpływu 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych – krajowych i zagranicznych otoczenia 

kulturowego firmy OVB Allfinanz? 

P-2. Jak przebiega profesjonalizacja menedżerów na podstawie samooceny 

posiadanych kwalifikacji i kompetencji społecznych, technicznych, administracyjnych, 

koncepcyjnych i etyczno-moralnych na zajmowanym stanowisku oraz pełnionych przez nich 

funkcji w budowaniu własnych struktur sprzedaży z uwzględnieniem swoich słabych i 

mocnych stron oraz walorów etyczno-moralnych? 

P-3. Które z badanych cech osobowo-zawodowych, takich jak: motywacja osiągnięć, 

ukierunkowanie na osiąganie celów, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność 

negocjacji i rozwiązywania konfliktów organizacyjnych i interpersonalnych oraz zarządzania 

czasem, samodzielność i odpowiedzialność, mają największy wpływ na budowanie struktur 

sprzedażowych MLM zwartych i rozproszonych przez menedżerów OVB? 

                                                           
134

 B. Sypniewska, Kompetencje…, op. cit.; B. Pawłowska, Kulturowe…, op. cit.; A. Vogelgesang, 

Charakterystyka…, op. cit.; oraz taż, Potencjał…, op. cit.  
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P-4. Które z elementów kultury organizacyjnej, takich jak: atmosfera i klimat 

organizacyjny, normy i wartości, artefakty, najsilniej internalizowane są przez menedżerów 

OVB w osiąganiu celów własnych i organizacyjnych ukierunkowanych na rozwój 

profesjonalny jako menedżera firmy OVB?  

 

2.2.2. Główna hipoteza badawcza i hipotezy szczegółowe 

 

W stosunku do tak postawionych problemów badawczych została sformułowana 

następująca główna hipoteza badawcza.  

HG. Istnieje pewien określony zbiór kwalifikacji i kompetencji społecznych, 

technicznych, administracyjnych i etyczno-moralnych, w tym norm i wartości, które 

odzwierciedlają istotę profesjonalizmu menedżera w firmie działającej w systemie MLM, 

którego rozwój kariery zawodowej dokonuje się w przestrzeni kulturowej, społecznej i 

ekonomicznej rynku finansowego w Polsce. Są one także silnie skorelowane z osiąganiem 

przez menedżerów profesjonalizmu. Oczekuje się, że różnice występujące pomiędzy 

tradycyjnymi a nowymi profesjami będą zanikać zgodnie ze społecznym podziałem pracy, 

gdyż profesje MLM są poddawane coraz intensywniejszym działaniom konkurencyjnym, 

zarówno ze strony firm działających w systemie MLM w innych branżach, jak również na 

rynku finansowym z innymi MLM i doradcami finansowymi i ubezpieczeniowymi.   

Na podstawie powyższej hipotezy głównej sformułowano następujące hipotezy 

szczegółowe:  

H-1. Dorobek nauk społecznych i humanistycznych w obszarze teorii i badań 

empirycznych dotyczący kultury profesjonalnej menedżerów, a szczególnie wpływu 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych – krajowych i zagranicznych otoczenia 

kulturowego firm ma charakter przyczynkarski w obszarze ekonomii, psychologii oraz 

zarządzania. Natomiast w sposób całościowy nie był badany na gruncie socjologii i jej 

subdyscyplin.  

H-2. Wysoki poziom samooceny posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

dostosowanych do odgrywania ról zawodowych oraz poziom etyki zawodowej jest 

wyznacznikiem profesjonalizmu, który w przypadku menedżera MLM jest mierzony 

wielkością struktury sprzedażowej.  

H-3. Istotne znaczenie w budowaniu struktur sprzedażowych mają cechy osobowo-

zawodowe, takie jak: motywacja osiągnięć, umiejętność podejmowania decyzji oraz 
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minimalizacja ryzyka i zagrożeń poprzez umiejętne rozwiązywanie konfliktów 

organizacyjnych i interpersonalnych.  

H-4. Wysoka kultura organizacyjna, w tym dobra atmosfera i klimat organizacyjny, 

warunki rozwoju profesjonalnego oraz istnienie profesjonalnych wzorów przełożonych są 

najsilniej internalizowane przez menedżerów OVB i w największym stopniu oddziałują na 

wykonywanie zadań i zacieśnianie współpracy z firmą oraz na motywację do doskonalenia 

zawodowego w przyszłości. 

 

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze pracy 
 

W niniejszej pracy zaprezentowano dwa podejścia badawcze. Pierwszym z nich jest 

podejście nomotetyczne i idiograficzne. Celem podejścia nomotetycznego było 

przedstawienie danych liczbowych odnośnie do samooceny cech zawodowo-osobowych, 

kwalifikacji i kompetencji będących elementami kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa 

OVB. Podejście idiograficzne posłużyło do wyjaśnienia przyczynowości tych relacji 

ukazanych w badaniach ilościowych. Oparto je na wypowiedziach dyrektorów 

przedsiębiorstwa OVB, otrzymanych na podstawie przeprowadzonych wywiadów 

pogłębionych, opinii internautów otrzymanych w wyniku analizy tekstu forów internetowych, 

a także wywiadów z reprezentantami firm współpracujących z OVB. Drugie podejście – 

praktyczne – polegało na poznawaniu przez autora w ciągu ostatnich 10 lat środowiska 

przedsiębiorstw MLM w różnych krajach europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Czechy). 

Ponadto w ostatnich 5 latach autor prowadził obserwację uczestniczącą, badając kulturę 

organizacyjną przedsiębiorstwa OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., zatem 

zastosowane jest tutaj podejście swoistego „unaukowienia” wiedzy praktycznej – zarówno 

zaobserwowanej, jak również zbadanej za pomocą badań empirycznych – ilościowych i 

jakościowych (ma zatem miejsce triangulacja metod badawczych). 

Ze względu na fakt, że autor niniejszej dysertacji był zarówno obserwatorem działań 

przedsiębiorstwa, jak również czynnym uczestnikiem rozwijającym własne struktury 

handlowe, niniejsza dysertacja jest próbą przedstawienia obiektywnej oceny 

zaobserwowanych faktów, procesów i zjawisk. Brane były pod uwagę trzy ujęcia kultury 

profesjonalnej menedżerów. Pierwsze – widziane oczami osób wypowiadających się w 

internecie (perspektywa i obraz głównie negatywne). Drugie – to opinie osób będących 

wewnątrz organizacji, zarówno na początku współpracy, jak również na najwyższych 
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szczeblach planu kariery (głównie pozytywny obraz, aczkolwiek są także jednostki neutralne 

bądź nieznacznie negatywne). Trzecie ujęcie jest ujęciem przez pryzmat własnego 

doświadczenia – zarówno awansów, jak również degradacji, a także konfliktów 

wewnętrznych – pełnienia funkcji sprzedawcy, jak również menedżera – kierownika oddziału. 

Podejście to jest równouprawnione wśród podejść badawczych. Graficzną reprezentację 

wspomnianych metod przedstawia rysunek 2.2.1. 

 

Rysunek 2.2.1. Metody badawcze zastosowane w pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dysertacja ma charakter monograficzny, gdyż bazuje na metodzie studium przypadku, 

opisuje i wyjaśnia złożone problemy związane z kształtowaniem się kultury profesjonalnej w 

badanej organizacji. Wobec sugestii M. Burawoya
135

 nie stosowano tylko podejścia 

diachronicznego i synchronicznego, ale próbowano zrozumieć i krytycznie ustosunkować się 

do badanych zjawisk i procesów, a nawet konkretnych przypadków w celu ujawnienia 

zarówno mocnych, jak i słabych stron zastosowanych teorii socjologicznych. Co prawda 

zwolennicy teorii ugruntowanej wskazują, że znajomość konkluzji innych badaczy może mieć 

                                                           
135

 M. Burrawoy, Ethnography Unbound: Power and Resistance in the Modern Metropolis, University of 

California Press, Los Angeles 1991. 



79 
 

obciążający wpływ na ich własne obserwacje i teorie
136

, dlatego też badania zostały 

uzupełnione o wywiady pogłębione, a także analizę tekstu oraz analizę dokumentów 

wewnętrznych i zewnętrznych, formalnych oraz nieformalnych, które dostarczyły 

dodatkowych informacji w odniesieniu do profesjonalizacji menedżerów OVB jako 

perspektywę oceny obiektywnej (zewnętrznej). W pracy zastosowane zostały także elementy 

teorii ugruntowanej, zgodnie z twierdzeniem A. Straussa oraz J. Corbin
137

, że dzięki 

zastosowaniu teorii ugruntowanej badacz może być jednocześnie zarówno twórczy, jak 

również kreatywny, pamiętając o trzech zasadach: 

1) zachowanie dystansu w stosunku do danych liczbowych uzyskanych w wyniku 

przeprowadzenia badań ilościowych; 

2) sceptyczna postawa w stosunku do założeń teoretycznych, obserwacji, 

wniosków itp.; 

3) stosowanie procedur badawczych, dzięki którym można uzyskać odpowiedzi 

dotyczące założeń teoretycznych i które stanowią pewnego rodzaju 

zabezpieczenie przed wyciąganiem przez badacza wniosków na podstawie 

nierealistycznych danych.  

 

Dlatego też, mając na względzie powyższe zasady, zdecydowano się na dokonanie 

analizy porównawczej wyników badań ilościowych i jakościowych, dotyczących identyfikacji 

głównych cech osobowo-zawodowych oraz kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Wyniki 

zastosowanej metody ilościowej – badań sondażowych porównano z wynikami uzyskanymi 

za pomocą metody jakościowej, na którą składały się badania terenowe, badania danych 

zastanych oraz analizy treści dokumentów wewnętrznych (intranet, dokumenty sprzedażowe, 

dokumenty rekrutingowe) i zewnętrznych (analizy i raporty rynkowe). .  

W ramach metody jakościowej zastosowano technikę badawczą w formie 

indywidualnych wywiadów zogniskowanych oraz indywidualnych wywiadów eksperckich, 

które przeprowadzono bezpośrednio z kadrą kierowniczą zajmującą cztery szczeble stanowisk 

kierowniczych: kierownika okręgu, dyrektora okręgu, dyrektora regionalnego oraz dyrektora 

krajowego (uznanych przez autora dysertacji za profesjonalistów we wszystkich rolach 

zawodowych, jakie odgrywali i odgrywają na poszczególnych szczeblach zaszeregowania), 

oraz obserwacji uczestniczącej, zarówno ukrytej, jak i jawnej. Celem podjętych działań było 

                                                           
136

 E. Babbie, The Practice of Social Research, wyd. 9, Wadsworth / Thomson Learning, Belmont, California, 

2001, s. 321. 
137

 A. Strauss, J. Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, 

Newbury Park, California, 1990. 
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nie tylko poznanie i wyjaśnienie elementów kultury organizacyjnej funkcjonujących 

formalnie, ale także poziomu internalizacji narzuconych przez niektórych menedżerów (norm 

i wartości, zwyczajów i obyczajów oraz rytuałów) współpracownikom. Narzędziem 

badawczym był kwestionariusz wywiadu nieustrukturyzowanego
138

, który zawierał pytania 

sformułowane na podstawie wstępnych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań 

ilościowych. Posłużyły one do próby zgłębienia i poszerzenia obszaru poszukiwań przyczyn i 

skutków występowania tych zjawisk oraz możliwości ich wyjaśnienia i zinterpretowania. W 

przypadku badań ilościowych techniką badawczą była ankieta, natomiast narzędziem 

badawczym – ankieta ustrukturyzowana, zawierająca zarówno pytania jednokrotnego wyboru, 

wielokrotnego wyboru, jak również pytania otwarte
139

. Opis procesu badawczego przedstawia 

rysunek 2.2.2.  

 

Rysunek 2.2.2. Opis procesu badawczego z umiejscowieniem w czasie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W pracy zastosowano również dwie perspektywy badawcze. Pierwsza z nich to 

perspektywa logiczna, która umożliwiła głębsze poznanie profesjonalizmu menedżerów z 

zewnątrz przez badania (ilościowe i jakościowe), naukową analizę zjawiska profesjonalizmu 
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 Patrz załącznik nr 3. 
139

 Patrz załącznik nr 2. 
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menedżerów MLM i etapów procesu profesjonalizacji tego zawodu. Jej wymiernym efektem 

było opracowanie socjologicznego opisu cech profesjonalizmu menedżerów MLM oraz 

warunków i etapów jego osiągania.  

Drugą perspektywą było świadome wykorzystanie wyobraźni i intuicji badacza i 

respondentów biorących udział w wywiadzie w celu interpretacji informacji uzyskanych 

metodą badań ilościowych i jakościowych. Dotyczyły one nie tylko opisu aktualnie panującej 

kultury profesjonalnej menedżerów, ale również kierunków rozwoju. Składało się na nie 

zarówno myślenie indukcyjne, jak i dedukcyjne oraz próby ich uogólnienia w formie 

porównań. Dzięki zastosowaniu dwóch powyższych perspektyw możliwa była pogłębiona 

refleksja nad uwarunkowaniami kultury profesjonalnej menedżerów w formie najbardziej 

zbliżonej do rzeczywistej
140

.  

W ramach podsumowania dobór odpowiednich metod i technik badawczych 

prezentuje tabela 2.2.1.   

 

  

                                                           
140

 L. Czarkowska, Profesjonalizm…, op. cit., s. 40-55. 
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Tabela 2.2.1. Dopasowanie metod i technik badawczych do postawionych hipotez 

Lp. Problem badawczy Hipoteza badawcza Metoda, technika i narzędzie badawcze 

1. P-1. Jaki jest dorobek nauk społecznych i 

humanistycznych w obszarze teorii i badań 

empirycznych dotyczący kultury profesjonalnej 

menedżerów, a szczególnie wpływu czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych – krajowych i 

zagranicznych otoczenia kulturowego firmy OVB 

Allfinanz? 

H-1. Dorobek nauk społecznych i humanistycznych w 

obszarze teorii i badań empirycznych dotyczący kultury 

profesjonalnej menedżerów, a szczególnie wpływu 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych – krajowych i 

zagranicznych otoczenia kulturowego firm ma charakter 

przyczynkarski w obszarze ekonomii, psychologii oraz 

zarządzania. Natomiast w sposób całościowy nie był 

badany na gruncie socjologii i jej subdyscyplin. 

Jakościowa, analiza danych zastanych, analiza 

treści.  

2. P-2. Jak przebiega profesjonalizacja menedżerów na 

podstawie samooceny posiadanych kwalifikacji i 

kompetencji społecznych, technicznych, 

administracyjnych, koncepcyjnych i etyczno-moralnych 

na zajmowanym stanowisku oraz odgrywanych przez 

nich ról w budowaniu własnych struktur sprzedaży z 

uwzględnieniem swoich słabych i mocnych stron oraz 

walorów etyczno-moralnych?  

H-2. Wysoki poziom samooceny posiadanych 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych dopasowanych 

do odgrywania ról zawodowych oraz poziom etyki 

zawodowej jest wyznacznikiem profesjonalizmu, który w 

przypadku menedżera MLM jest mierzony wielkością 

struktury sprzedażowej.  

Jakościowa, wywiad swobodny 

nieustrukturyzowany, arkusz wywiadu. 

 

Ilościowa, ankieta audytoryjna, 

kwestionariusz ankiety. 

 

Jakościowa, analiza danych zastanych, analiza 

treści. 

3. P-3. Które z badanych cech osobowo-zawodowych, 

takich jak: motywacja osiągnięć, ukierunkowanie na 

osiąganie celów, umiejętność podejmowania decyzji, 

umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów 

organizacyjnych i interpersonalnych oraz zarządzania 

czasem, samodzielność i odpowiedzialność, mają 

największy wpływ na budowanie struktur sprzedażowych 

MLM zwartych i rozproszonych przez menedżerów 

OVB? 

H-3. Największy wpływ na budowanie struktur 

sprzedażowych mają cechy osobowo-zawodowe, takie 

jak: motywacja osiągnięć, umiejętność podejmowania 

decyzji oraz minimalizacja ryzyka i zagrożeń poprzez 

umiejętne rozwiązywanie konfliktów i organizacyjnych i 

interpersonalnych.  

Jakościowa, wywiad swobodny 

nieustrukturyzowany, arkusz wywiadu. 

 

Ilościowa, ankieta audytoryjna, 

kwestionariusz ankiety. 

4. P-4. Które z elementów kultury organizacyjnej, takich 

jak atmosfera i klimat organizacyjny, normy i wartości 

artefakty, najsilniej internalizowane są przez 

menedżerów OVB w osiąganiu celów własnych i 

organizacyjnych ukierunkowanych na rozwój 

profesjonalny jako menedżera firmy OVB?  

H-4. Poziom oceny klimatu organizacyjnego, warunków 

rozwoju i wymagań przełożonych jest najsilniej 

internalizowany przez menedżerów OVB i w 

największym stopniu oddziałuje na realizację motywów 

podjęcia współpracy, jednostek w tym zawodzie oraz 

wizji pozostania w tym zawodzie w przyszłości. 

Jakościowa, wywiad swobodny 

nieustrukturyzowany, arkusz wywiadu. 

 

Ilościowa, ankieta audytoryjna, 

kwestionariusz ankiety. 

Źródło: opracowanie własne.
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2.4. Teren badań i dobór próby badawczej 

 

W badaniach ilościowych do pilotażu zastosowano nieprobabilistyczny, arbitralny 

dobór próby badawczej, w liczbie n = 27. Pilotaż służył przede wszystkim sprawdzeniu, na ile 

komunikatywne i zrozumiałe były sformułowane pytania oraz czy wypełnienie całej ankiety 

przez osoby samodzielnie je wypełniające nie będzie wymagało formułowania dodatkowych 

pytań, związanych ze zrozumieniem ich treści, i zapewnienia odpowiedniego czasu na 

wyczerpujące udzielenie odpowiedzi. W konsekwencji m.in. odstąpiono od pytania nr 6.  

Do właściwego badania został zastosowany dobór nieprobabilistyczny, kwotowy, 

oparty na dostępności badanych. Probabilistyczny dobór próby nie był możliwy ze względu 

na dużą fluktuację kadr, zwłaszcza na szczeblach poprzedzających menedżerskie 

(reprezentant stopnia I-III). Stąd też w niniejszej pracy została przebadana próba badawcza 

menedżerów i współpracowników OVB, którzy na poszczególnych poziomach stanowisk 

osiągnęli sukcesy sprzedażowe kwalifikujące ich do udziału w ogólnopolskim zjeździe FKT 

(z niem. Führungskreistagung). W ten sposób możliwe było dotarcie do współpracowników 

OVB z całej Polski oraz przebadanie ich w tych samych warunkach zarówno lokalowych, jak 

również pod kątem czynników otoczenia wpływających na ich zachowanie, postawy i 

nastawienie emocjonalne. Teren badań i województwo zamieszkania respondentów ukazuje 

tabela 2.3.1.  

 

Tabela 2.3.1. Teren badań  

Nazwa województwa Liczba respondentów Procent próby badawczej 

mazowieckie 17 30% 

dolnośląskie 16 28% 

podkarpackie 7 12% 

małopolskie 7 12% 

śląskie 4 7% 

lubuskie 3 5% 

opolskie 2 4% 

lubelskie 1 2% 

Suma końcowa 57 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do właściwego badania użyto techniki ankiety audytoryjnej. Zgromadzona do badania 

ogólna liczba respondentów przekroczyła 800 osób (liczba wszystkich współpracowników 

wynosi 1174). Grupy respondentów zostały zróżnicowane w podziale na poszczególne 
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stopnie zaszeregowania, tak aby w pełni odzwierciedlały strukturę aktywnych 

współpracowników OVB w Polsce. Spośród 800 ankiet rozdanych poziom zwrotu wyniósł 

ponad 10%. W sumie w badaniach wzięło udział 100 współpracowników OVB, natomiast 

prawidłowo wypełnionych ankiet było 83, w tym przez: 1 dyrektora krajowego, 2 dyrektorów 

regionalnych, 3 dyrektorów okręgów, 6 kierowników okręgów, 31 kierowników oddziałów i 

37 reprezentantów stopnia I-III. Przyjmuje się, że kierownik oddziału jest pierwszym 

stopniem menedżerskim, zatem w badaniu udział wzięło 43 menedżerów. Poziom 

reprezentantów stopnia I-III jest o tyle istotny, że stanowi grupę osób, która w ciągu kilku 

tygodni może z jednej strony awansować na szczeble menedżerskie, natomiast z drugiej 

strony może zakończyć współpracę z OVB, stąd nieuwzględnienie ich opinii byłoby błędem. 

Wykaz ogólnych danych liczbowych i procentowych oraz próby liczby osób w próbie 

badawczej personelu OVB przedstawia tabela 2.3.2. 

 

Tabela 2.3.2. Porównanie próby badawczej do populacji współpracowników OVB w 

2014 r. 

Stopień zaszeregowania 

stanowisk 

Liczba osób 

w populacji 

Procent 

całości 

populacji 

Liczba osób 

w próbie 

badawczej 

Procent 

całości próby 

badawczej 

Różnica 

pomiędzy 

próbą 

badawczą a 

badaną 

populacją 

Dyrektor krajowy 16 1% 1 1% 0% 

Dyrektor regionalny 12 1% 2 2% 1% 

Dyrektor okręgu 35 3% 3 4% 1% 

Kierownik okręgu 89 8% 6 7% -1% 

Kierownik oddziału 282 24% 31 37% 13% 

Reprezentant stopnia I-III 737 63% 37 45% -18% 

Agent generalny 3 1% 3 4% 3% 

Suma 1174 100% 83 100% 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie listy rankingowej OVB. 

 

Charakterystykę badanej grupy zawodowej przedstawia tabela 2.3.3. Zamieszczone są 

w niej cechy różnicujące, stanowiące podstawy wskaźnikowe zmiennych niezależnych.  
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Tabela 2.3.3. Charakterystyka badanej grupy zawodowej 

Kategoria Charakterystyka Udział procentowy 

Struktura wiekowa 21-30 lat 59% 

 31-40 lat 23% 

 41-50 lat 11% 

 powyżej 50 lat 7% 

Płeć kobieta 38% 

 mężczyzna 62% 

Wykształcenie  średnie 43% 

 wyższe 57% 

Średni staż pracy w OVB lata 2,5 roku 

Średni staż pracy ogółem lata 9 lat 

Wielkość „grupy bezpośredniej” średnia liczba współpracowników 

bezpośrednich 

5 

Wielkość struktury średnia liczba współpracowników 

ogółem  

między 3 a 400 (w zależności od 

stopnia zaszeregowania) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dopełnieniem badań ilościowych były także badania jakościowe. Aby uzyskać 

możliwie najpełniejszy obraz profesjonalistów z firmy OVB, zdecydowano się na 

przeprowadzenie 15 wywiadów wśród respondentów uważanych za profesjonalistów w 

zawodzie menedżera MLM. Badania jakościowe zostały przeprowadzone w latach 2014-

2017, ze względu na poziom zaufania oraz relacji interpersonalnych, które autor musiał 

zdobyć, aby móc dotrzeć do tych osób. Wśród badanych byli to menedżerowie od stopnia 

kierownika okręgu do dyrektora krajowego (a także senior dyrektorów krajowych i 

supersenior dyrektorów krajowych) oraz profesjonaliści współpracujący z organizacją OVB. 

Terenem badań był głównie Dolny Śląsk – Wrocław, z dwóch powodów. Po pierwsze tutaj 

znajduje się pierwsza w Polsce dyrekcja krajowa OVB, a po drugie jest ona najliczniejsza, 

jeśli chodzi o struktury OVB w Polsce.  

Ponadto przeprowadzona została analiza treści materiałów umieszczonych na stronie 

intranetowej OVB, tj. https://portal.pl.myovb.com, a także materiały przesyłane przez zarząd 

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. w zakresie nieujawniającym tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz dopuszczonych do publikowania na mocy umowy o świadczenie 

czynności agencyjnych i ochronie danych osobowych. 

 

https://portal.pl.myovb.com/
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2.5. Zmienne i wskaźniki ich wartości 

 

Zdaniem J. Furmańczyk kapitał ludzki jest elementem kreującym przewagę 

konkurencyjną międzynarodowych przedsiębiorstw
141

. Czynnikiem charakteryzującym 

zarówno kulturę, jak i organizację jest jej różnorodność. O ile w tradycyjnych organizacjach 

handlowych najczęściej czynnikami różnicującymi są wiek, płeć czy pochodzenie 

narodowe
142

, o tyle badając czynniki różnicujące organizacje MLM, należy brać pod uwagę 

także poziom rozwoju struktur organizacyjnych wyrażony liczbą aktywnych 

współpracowników w zespole oraz liczbą liderów MLM, stąd w pracy te zmienne zostały 

uwzględnione.  

Można zatem stwierdzić, że przedmiotem podjętych badań była kultura organizacyjna 

OVB, a w szczególności kształtowanie się kultury profesjonalnej menedżerów pod wpływem 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Na potrzeby pracy opracowano model badań, 

który umożliwił wyodrębnienie trzech rodzajów zmiennych.  

Jako zmienną niezależną przyjęto poziom profesjonalizacji współpracowników OVB 

wyrażony takimi wskaźnikami jak wielkość struktury sprzedażowej, odgrywana rola 

zawodowa, stopień zaszeregowania, wiek oraz doświadczenie zawodowe, albowiem czas, w 

którym dana jednostka współpracuje z jedną organizacją, wskazuje na jakość spełnionych 

oczekiwań pracownika pod względem warunków pracy, a także poziom zadowolenia zarówno 

klientów, jak również przełożonego z wyników pracy menedżera
143

.  

Dlatego też zmienną pośredniczącą uczyniono elementy kultury organizacyjnej jawnej 

i ukrytej, tj. procedury, regulaminy, relacje podwładny – przełożony, zachowania etyczne, a 

także normy, tradycje i warunki pracy. Można powiedzieć, że badana była relacja pomiędzy 

poziomem profesjonalizmu, z którym utożsamiono dany stopień zaszeregowania wraz z 

oczekiwanymi wartościami i cechami charakteryzującymi go, a oceną i opinią, jaką się on 

cieszy w otoczeniu społecznym, w którym dany menedżer na co dzień funkcjonuje.   

Zmienną zależną był poziom samooceny kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a 

także cech osobowo-zawodowych i finalnie elementów kultury organizacyjnej najsilniej 

internalizowanych. Jest to zgodne z podejściem badawczym traktującym kulturę 

                                                           
141

 J. Furmańczyk, Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży 

motoryzacyjnej w Polsce, Uniwersytet Poznański, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Poznań 2011. 
142

 M.G. Fine, F.L. Johnson, M.S. Ryan, Cultural Diversity in the Workplace, „Public Personnel Management” 

1990, t. 19, s. 305-310 [w:] J. Furmańczyk, Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych 

przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce, Uniwersytet Poznański, Wydział Gospodarki 

Międzynarodowej, Poznań 2011.  
143

 J. Furmańczyk, Kulturowe…, op. cit.  



87 
 

organizacyjną jako efekt działań organizacji, która jest kształtowana przez jej członków, 

zwłaszcza na szczeblu menedżerskim
144

. Jeśli menedżer jest nośnikiem kultury organizacji, to 

organizacja jest jej emanacją. Dlatego też ważne było w kontekście organizacji MLM 

zbadanie, na bazie jakich głównych elementów tworzony jest wzorzec, który jest skutecznie 

adaptowany przez członków organizacji będących na niższych szczeblach zaszeregowania. 

Dążono wobec tego do właściwej korelacji pomiędzy tymi zmiennymi, które odróżniają 

profesjonalistów od amatorów. Model w przyszłości posłuży rekrutacji, selekcji i kwalifikacji 

kandydatów oraz badaniu rozwoju ich dalszej kariery zawodowej w MLM.  

Podejście jakościowe umożliwiło potraktowanie kultury organizacyjnej jako metafory 

rdzennej, co oznacza, że organizacja postrzegana była jako poznawcza forma ludzkiej 

ekspresji, w której kluczową funkcję pełniła obserwacja pozwalająca lepiej zrozumieć 

formułowane przez respondentów diagnozy, opinie i oceny. Zatem można stwierdzić, że 

dysertacja traktuje kulturę profesjonalną menedżerów w sposób kompleksowo-problemowy, z 

uwzględnieniem aspektów funkcjonalno-strukturalnych i interpretacyjnych.  

Syntezę powyższych perspektyw badawczych w odniesieniu do sformułowanych 

problemów badawczych, hipotez, zmiennych zależnych, pośredniczących i niezależnych, 

wskaźników oraz metod, technik i narzędzi badawczych prezentuje tabela 2.4.1, natomiast 

model procesu badawczego pokazany jest na rysunku 2.4.1.  

 

Rysunek 2.4.1. Model procesu badawczego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Chojnacki, Zarys inteligentnego systemu wspierania kultury 

bezpieczeństwa narodowego [w:] Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki, Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI 

wieku. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, Wyd. WSOWL, Wrocław 2017, s. 13.  

                                                           
144

 C. Sikorski, Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wyd. 

C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 40-46. 
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Lp. Problem badawczy Hipoteza badawcza Zmienne niezależne  

 

Wskaźniki zmiennych 

niezależnych (numery 

pytań z ankiety) 

Zmienne 

pośredniczące 

Zmienne zależne  

 

Zmienne zależne (numery 

pytań z ankiety) 

Metoda, technika i 

narzędzie badawcze 

1. P-1. Jaki jest dorobek nauk społecznych i 

humanistycznych w obszarze teorii i badań 

empirycznych dotyczący kultury 

profesjonalnej menedżerów, a szczególnie 

wpływu czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych – krajowych i 

zagranicznych otoczenia kulturowego 

firmy OVB Allfinanz? 

H-1. Dorobek nauk społecznych i 

humanistycznych w obszarze teorii i badań 

empirycznych dotyczący kultury 

profesjonalnej menedżerów, a szczególnie 

wpływu czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych – krajowych i 

zagranicznych otoczenia kulturowego firm 

ma charakter przyczynkarski w obszarze 

ekonomii, psychologii oraz zarządzania. 

Natomiast w sposób całościowy nie był 

badany na gruncie socjologii i jej 

subdyscyplin. 

     Jakościowa, analiza 

danych zastanych, analiza 

treści.  

2. P-2. Jak przebiega profesjonalizacja 

menedżerów na podstawie samooceny 

posiadanych kwalifikacji i kompetencji 

społecznych, technicznych, 

administracyjnych, koncepcyjnych i 

etyczno-moralnych na zajmowanym 

stanowisku oraz odgrywanych przez nich 

ról w budowaniu własnych struktur 

sprzedaży z uwzględnieniem swoich 

słabych i mocnych stron oraz walorów 

etyczno-moralnych?  

H-2. Wysoki poziom samooceny 

posiadanych kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych dopasowanych do 

odgrywania ról zawodowych oraz poziom 

etyki zawodowej jest wyznacznikiem 

profesjonalizmu, który w przypadku 

menedżera MLM jest mierzony wielkością 

struktury sprzedażowej.  

Wielkość struktury 

sprzedażowej, rola 

zawodowa, stopień 

zaszeregowania, 

doświadczenie 

zawodowe. 

1, 30, 31, 34, 35-38, 

39, 40 

Pełniona funkcja, 

procedury, regulaminy, 

godzenie interesów. 

Wysoki poziom 

samooceny 

kwalifikacji i 

kompetencji 

posiadanych, wysoki 

poziom samooceny 

kwalifikacji 

kompetencji 

nabywanych, wysoki 

poziom samooceny 

etyki zawodowej.  

3, 4, 5, 7, 8, 11, 22, 23-25, 

26  

Jakościowa, wywiad 

swobodny 

nieustrukturyzowany, 

arkusz wywiadu. 

 

Ilościowa, ankieta 

audytoryjna, 

kwestionariusz ankiety. 

 

Jakościowa, analiza 

danych zastanych, analiza 

treści. 

3. P-3. Które z badanych cech osobowo-

zawodowych, takich jak: motywacja 

osiągnięć, ukierunkowanie na osiąganie 

celów, umiejętność podejmowania decyzji, 

umiejętność negocjacji i rozwiązywania 

konfliktów organizacyjnych i 

interpersonalnych oraz zarządzania 

czasem, samodzielność i 

odpowiedzialność, mają największy 

wpływ na budowanie struktur 

sprzedażowych MLM zwartych i 

rozproszonych przez menedżerów OVB? 

H-3. Największy wpływ na budowanie 

struktur sprzedażowych mają cechy 

osobowo-zawodowe, takie jak: motywacja 

osiągnięć, umiejętność podejmowania 

decyzji oraz minimalizacja ryzyka i 

zagrożeń poprzez umiejętne 

rozwiązywanie konfliktów i 

organizacyjnych i interpersonalnych.  

Wielkość struktury 

sprzedażowej, rola 

zawodowa, stopień 

zaszeregowania, 

doświadczenie 

zawodowe. 

1, 30, 31, 34, 35-38, 

39, 40 

Relacje wzajemne 

przełożony – 

podwładny, 

komunikacja, 

zachowania etyczne. 

Cechy osobowo-

zawodowe, czynniki 

ryzyka, czynniki 

zniechęcające. 

13, 17, 18a Jakościowa, wywiad 

swobodny 

nieustrukturyzowany, 

arkusz wywiadu. 

 

Ilościowa, ankieta 

audytoryjna, 

kwestionariusz ankiety. 

4. P-4. Które z elementów kultury 

organizacyjnej, takich jak: atmosfera i 

klimat organizacyjny, normy i wartości, 

artefakty, najsilniej internalizowane są 

przez menedżerów OVB w osiąganiu 

celów własnych i organizacyjnych 

ukierunkowanych na rozwój profesjonalny 

jako menedżera firmy OVB?  

H-4. Poziom oceny klimatu 

organizacyjnego, warunków rozwoju i 

wymagań przełożonych jest najsilniej 

internalizowany przez menedżerów OVB i 

w największym stopniu oddziałuje na 

realizację motywów podjęcia współpracy, 

jednostek w tym zawodzie oraz wizji 

pozostania w tym zawodzie w przyszłości. 

Motywy podjęcia 

współpracy, przyszłość 

związana z zawodem.  

10, 19, 20, 28 Normy, zwyczaje, 

tradycje, warunki 

pracy.  

Poziom oceny klimatu 

organizacyjnego, 

poziom oceny 

warunków rozwoju, 

poziom oceny 

wymagań 

przełożonych.  

8, 9, 12, 14, 15 Jakościowa, wywiad 

swobodny 

nieustrukturyzowany, 

arkusz wywiadu. 

 

Ilościowa, ankieta 

audytoryjna, 

kwestionariusz ankiety. 

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2.4.1. Synteza rozdziału 2 
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3. ANALIZA SOCJOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA OVB 

 

Przedmiotem rozważań dysertacji jest analiza i krytyczne spojrzenie na dorobek 

socjologii dotyczący kultury profesjonalnej menedżerów, co zostało dokonane w rozdziale 

pierwszym. Natomiast w rozdziale drugim zostały przedstawione ramy metodologiczne, a w 

trzecim – wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na kulturę profesjonalną 

menedżerów działających w systemie MLM w OVB. Przedstawione zostało podejście 

praktyczne bazujące na obserwacji uczestniczącej oraz analizie tekstu – dokumentów 

wewnętrznych OVB – które stanowią element tej kultury przedsiębiorstwa, oraz zewnętrznych, 

opisujących i wyjaśniających specyfikę tej organizacji. 

Dlatego też w pierwszej kolejności została przedstawiona problematyka mieszcząca się 

w obszarze socjologii ekonomicznej, obrazująca kapitał społeczny i kulturę organizacyjną oraz 

potencjał i miejsce na rynku network marketingu; zostały również opisane czynniki zewnętrzne 

dotyczące ogólnych wzorców i uwarunkowań wpływających na postawy i zachowania wobec 

dzisiejszego rynku pracy i usług. W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane zarówno 

uwarunkowania dotyczące samego systemu MLM, jak również odniesienia do rynku doradztwa 

finansowego w Polsce, które w przypadku OVB powinno klasyfikować się jako pośrednictwo 

finansowe.    

 

3.1. Charakterystyka otoczenia kulturowego sektora MLM 

 

Najczęściej w naukach społecznych badacze odnoszą się do czasu, przestrzeni i ruchu, 

natomiast nie uwzględniają takich parametrów jak skala i różnorodność zjawisk. Dlatego też w 

rozważaniach o kulturze organizacyjnej i profesjonalizacji potrzebna jest analiza otoczenia, w 

jakim dana organizacja funkcjonuje, z uwzględnieniem skali (narodowa i międzynarodowa), 

jak również różnorodności kulturowej, rozumianej jako różnice pokoleniowe, ale także 

wielokulturowość. W rozdziale 1.2 opisano czynniki zewnętrzne mające wpływ na 

perspektywę postrzegania profesjonalizacji. To one warunkują kierunek, w jakim nowoczesne 

profesje powinny się rozwijać. Obecnie mamy do czynienia z dynamizmem w kształtowaniu 

profesji od strony zapotrzebowania rynkowego. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wiele z tych 

zawodów, których profesjonalni przedstawiciele są dzisiaj bardzo dobrze wynagradzani za 
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swoją pracę, nie istniało jeszcze 10 lat temu
145

. W tym kontekście zawód menedżera MLM 

został formalnie sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dopiero w 

2014 roku, pomimo istnienia firm MLM od początku okresu transformacji gospodarczej w 

Polsce.  

Historyczne, społeczne i ekonomiczne przesłanki powstania network marketingu na 

świecie opisało już wielu badaczy
146

, dlatego też w pracy wspomniano jedynie o faktach 

historycznych związanych z powstaniem tej formy dystrybucji towarów i usług, a skupiono się 

na konsekwencjach i wnioskach wynikających ze społecznego podziału pracy oraz 

uwarunkowań makro-, mezo- i mikrospołecznych. I choć idea sprzedaży bezpośredniej była 

kolebką handlu w czasach starożytnego Egiptu, Syrii czy Babilonii
147

, to jedną z pierwszych 

firm, która wprowadziła sprzedaż bezpośrednią jako główną formę prowadzenia aktywności 

biznesowej, była The South Western Publishing House (wcześniej Graves, Marks & Co.), 

założona przez baptystę J.R. Gravesa w Nashville, Tennessee, w 1855 roku (autor dysertacji 

rozpoczął swoją karierę zawodową w tej firmie w 2005 roku). Firma inicjalnie sprzedawała 

gazety i broszury religijne (Tennessee Baptist) początkowo za pośrednictwem poczty, 

natomiast od 1868 roku wyłącznie w systemie sprzedaży bezpośredniej
148

. Oficjalnie pierwszą 

firmą, która postacią i kształtem przypomina dzisiejsze firmy marketingu w formie 

wielopoziomowej, była California Vitamins, założona w 1934 roku
149

.  

Rozwój Multi-Level Marketingu potwierdza, jak ważna jest ciągłość historyczna 

struktur myślenia ludzi, ukierunkowana na powstanie nowych specjalności i zawodów. Ponadto 

wskazuje wyraźnie na napięcia i konflikty w sferze myślenia i działania pomiędzy 

indywidualizmem i kolektywizmem oraz tradycyjnym i nowym myśleniem. Dlatego też 

socjologia nie powinna tylko badać teraźniejszości i stać się zakładnikiem biznesu, polityki i 

ideologii, ale zainteresować się bardziej procesami determinującymi rozwój struktur 

społecznych zapoczątkowanych wcześniej przez A. Comte’a, K. Marksa i M. Webera. 

Nawiązując do słów N. Eliasa, potrzebne są współcześnie nowe teorie, które można zastosować 

w obszarze perspektyw rozwoju społecznego podziału pracy
150

.   

Zatem umiejscawiając Multi-Level Marketing w realiach funkcjonowania dzisiejszych 

form prowadzenia działalności biznesowej, otrzymano model triangulacji i relacji między nimi 
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 D. Kotliński, 5 zawodów, które nie istniały jeszcze przed dekadą. Ile dziś zarabia profesjonalny gracz, a ile 

bloger?, INN: Poland, 2015, http://innpoland.pl/120251,5-zawodow-ktore-nie-istnialy-jeszcze-przed-dekada-ile-
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 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, https://pssb.pl/sprzedaz-bezposrednia/historia. 
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w trzech wzajemnie zintegrowanych ze sobą obszarach: sprzedaży i marketingu oraz strategii 

personalnych, czyli HR. W obszarze sprzedaży w klasycznym ujęciu mieliśmy do czynienia z 

następującym modelem, przedstawionym na rysunku 3.1.1. 

 

Rysunek 3.1.1. Formy sprzedaży stosowane przez firmy   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Warzęcha, Kreatywność w multi-level marketingu. Jakość kapitału 

ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe 

Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 114, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice, s. 172-183. 

 

 Po pierwsze sprzedaż sieciowa była elementem sprzedaży detalicznej, pozasklepowej 

oraz bezpośredniej, akt sprzedaży miał bowiem miejsce bezpośrednio w obecności klienta, 

najczęściej w jego domu, lub na spotkaniu grupowym. Jednakże w ramach samego systemu 

MLM i branż obsługiwanych przez ten system A. Vogelgesang zauważyła, że następuje 

stopniowa ewolucja, którą można określić mianem epoki MLM 2.0
151

. Związana jest ona 

głównie z przeniesieniem budowania wizerunku i zaufania z bezpośrednich stosunków 

interpersonalnych na internet i media społecznościowe. W 2015 roku ponad 73% z blisko 

36 mln transakcji dokonanych w systemie sprzedaży bezpośredniej odbyło się na 

pośrednictwem on-line, a blisko 10% z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
152

. To sprawia, że 

odległości geograficzne oraz granice państw przestają mieć znaczenie, zmniejsza się także czas 

reakcji na poszczególne zabiegi marketingowe. Zmienia się więc podział na formy 

prowadzenia sprzedaży, co przedstawia rysunek 3.1.2. 
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Rysunek 3.1.2. Nowy podział pozasklepowych form sprzedaży  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę epokę klientocentryzmu opisanego w rozdziale 1.2, będącego 

następstwem ery industrialnej, postindustrialnej i postinformacyjnej, wyposażonej w narzędzia 

globalnej dystrybucji, w przedsiębiorstwach handlowych należy brać pod uwagę trzy obszary 

relacji firmy z klientem. Pierwszy obszar dotyczy próby odpowiedzi na następujące pytania: 

1) Czy swoją działalność chcą prowadzić w formie sieci jednopoziomowej 

(sprzedając bezpośrednio do klientów końcowych czy poprzez przedstawicieli 

handlowych, czy też za pośrednictwem internetu)? 

2) Czy swoją działalność chcą prowadzić w formie wielopoziomowej, w formie 

klientów-dystrybutorów lub partnerów-dystrybutorów?  

 

Co istotne, obie formy prowadzenia tej działalności mogą korzystać z zalet systemów 

dystrybucyjnych w postaci hurtowni, zautomatyzowanych sklepów internetowych tudzież za 

pośrednictwem poczty i kurierów poza granicami państw narodowych. Łączy się to z panującą 

ekspansją globalizacji, która dotyka coraz więcej krajów. 
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Drugim obszarem są systemy marketingowe, które stanowią formę skutecznej 

komunikacji z potencjalnym klientem. B. Pawłowska, podążając za J. Otto, opisała historyczną 

ewolucję typów marketingu, począwszy od marketingu masowego z początku lat 60., przez 

marketing segmentów, marketing nisz, skończywszy na marketingu indywidualnym, 

dotyczącym lat 90., który można zobrazować w formie cyklu, co przedstawia rysunek 3.1.3.  

 

Rysunek 3.1.3. Ewolucja typów marketingu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Zeszyty Naukowe 

nr 830, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999 [w:] B. Pawłowska, Network Marketing. Kulturowe i 

osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. 

 

Obecnie, jak zauważa B. Pawłowska, nastąpił powrót do bliskich relacji z klientami, 

rozumienia ich indywidualnych potrzeb, na podstawie których buduje się relacje
153

. L. Berry
154

 

i J. Otto
155

 stwierdzają, że: „gdyby nie marketing usług, nie wiadomo, czy marketing relacji w 

ogóle by powstał”
156

. Jedna z pierwszych definicji marketingu relacyjnego określała go jako 
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 B. Pawłowska, Network marketing…, op. cit., s. 73-74. 
154

 L. Berry, Relationship Marketing [w:] L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging Per-spectives on 

Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983. 
155

 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001. 
156

 K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 33. 
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„tworzenie, utrzymanie i wzbogacanie relacji z klientem”, co sprowadzało się do 

długoterminowego kształtowania relacji z konsumentem. Marketing relacyjny koncentruje się 

na budowaniu trwałych związków pomiędzy firmą a konsumentem. Jest to rola, którą 

uprzednio odgrywało public relations, natomiast w najbliższej przyszłości będzie odgrywać 

strategia zrównoważonego rozwoju i CSR, aby budować zaufanie i ścisłe relacje z klientami i 

ich środowiskiem społecznym.     

Pozyskanie wiedzy na temat konsumentów stanowi kluczowy element kształtowania 

relacji rynkowych z konsumentem indywidualnym. Można stwierdzić, że marketing relacyjny 

jest swoistą klamrą dającą możliwości zarówno uogólniania strategii marketingowych w ujęciu 

makrospołecznym, jak również mocno spersonalizowanego podejścia w ujęciu 

mikrospołecznym. 

Trzecim obszarem są zasoby ludzkie. Zmieniający się rynek sprawia, że firmy kładą 

coraz większy nacisk na jakość i styl zarządzania personelem, budowanie odpowiedniego 

klimatu organizacyjnego, a także maksymalizowanie posiadanych kompetencji przez 

odpowiedni talent hunting, rozumiany jako poszukiwanie i rozwijanie talentów
157

. Dla 

organizacji sprzedażowych priorytetowe staje się opracowanie skutecznych sposobów selekcji, 

rekrutacji, a także motywowania i wsparcia sprzedawców ponadprzeciętnych, zaangażowanych 

i nastawionych na potrzeby klientów. Kluczową funkcję w tym procesie pełnią kompetencje 

wyróżniające, w tym umiejętności doradcze, przywódcze, a także koncepcyjno-organizacyjne. 

Wymagania kandydatów pokolenia X, Y, L i C (patrz rozdział 1) sprawiają, że coraz trudniej 

konkurować firmom na gruncie obiektywnych wskaźników ekonomicznych w postaci pensji, 

technologii czy produktu. Dlatego też pracodawcy sięgają po marketing oparty na relacjach, 

rozumiany jako employer branding. W tym zakresie skutecznie odróżnia je strategia działania, 

strategia personalna, kadra menedżerska oraz kultura organizacyjna. Zarówno w tradycyjnym 

rynku organizacji handlowych, jak również MLM elementy formalne kultury organizacyjnej, 

takie jak modele biznesowe, produkty czy usługi, można kopiować, natomiast o tempie 

rozwoju danej organizacji decyduje ilość oraz jakość zaangażowanego personelu, będącego 

ambasadorami, a w skrajnych przypadkach nawet fanami danej marki.  

Obecnie zauważalne jest to także pośród konsumentów, którzy przynależność do danej 

marki budują na zasadzie jakości relacji z osobą reprezentującą daną markę. Firmy 

wykorzystują ten trend, tworząc klientów-dystrybutorów / partnerów, czyli prosumentów. W 

tofflerowskiej trzeciej fali rozwoju społecznego
158

 prosumenci kształtują rynek produktów i 
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 http://pnsa.pl/files/media/pnsa_hri_wspolpraca.pdf. 
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 A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997, s. 43-45. 
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usług przez uwzględnianie swoich własnych doświadczeń, upodobań i spełnionych potrzeb. 

W ogólnym ujęciu prosumenci uczestniczą w komunikacji z producentem głównie pod kątem 

sposobów dotarcia do klientów, tworząc tym samym rynek poprzez marketing i reklamę 

osobistą. W zamian otrzymują wynagrodzenie prowizyjne proporcjonalne do wielkości obrotu, 

który dzięki budowie tej społeczności wygenerują dla firmy. W ramach tych działań powstają 

blogi, platformy wymiany informacji, fora internetowe itp. Zdaniem P. Tapscotta w wyniku 

wspólnego udziału producentów i konsumentów powstają społeczności pracujące razem nad 

wspólnymi rozwiązaniami, stając się partnerami biznesowymi producentów
159

. Taka idea 

przyświeca klasycznym systemom MLM, w których uczestnicy każdego miesiąca dokonują 

zakupu na „własny użytek” u siebie w swoim sklepie, przyczyniając się do wzrostu 

przychodów firmy, a firma wypłaca prowizję już po dokonanym zakupie. Prosumenci zarabiają 

pieniądze, wydając je na rzeczy, które i tak kupują, lecz robią to mądrzej, tworząc swój 

wewnętrzny rynek, który generuje obrót
160

. Z punktu widzenia organizacji tego typu działania 

charakteryzują się dużą efektywnością w relacjach osiągniętego celu w odniesieniu do 

poniesionych nakładów. Rzeczywisty koszt marketingowy jest ponoszony w następstwie aktu 

sprzedaży, dzięki czemu może być dokładnie sparametryzowany.  

Szczególnym rodzajem prosumentów są odbiorcy i uczestnicy rynku finansowego. 

A. Lebiejko
161

 uważa, że klienci rynku finansowego oceniają produkty i usługi na podstawie 

ich funkcjonalnej jakości, która z założenia ma uwzględniać ich indywidualne potrzeby. Można 

przypuszczać, że m.in. z tego powodu nastąpiło przejście i w coraz większym stopniu 

zastąpienie stacjonarnych placówek bankowych systemami bankowości internetowej i 

mobilnej. Prosumenci nie tyle tworzą produkty finansowe, ile poszukują opinii na forach 

internetowych, porównują oferty, jak również doradzają innym zakup tych produktów lub 

usług
162

 czy organizują crowdsourcing, polegający na budowie aktywnej społeczności 

wymieniającej informacje o produktach czy usługach w internecie. W ten sposób stanowią 

nieformalny organ, sprawujący pozorną kontrolę nad działaniami rynku finansowego. Można 

stwierdzić, że KNF sprawuje kontrolę formalną i proceduralną, natomiast opinie społeczności 

prosumentów są wyznacznikiem wiarygodności i efektywności funkcjonalnej. Pozytywne 

opinie stanowią rekomendacje, które przyczyniają się do rozwoju tych społeczności. 

Potwierdzają to badania Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, w których w 
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 D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 
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 S. Luter, Trening. Mistrzowski umysł network marketingu, Luter Learning System, Łódź 2014.  
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odpowiedzi na pytanie, gdzie szukał(a)by Pan(i) pomocy w przypadku nierespektowania przez 

sprzedawców praw konsumenta – 39,4% odpowiedzi wskazywało na Rzecznika Praw 

Konsumenta (instytucja formalna), a 10,4% na internet
163

.  

Zatem jaką rolę odgrywają kwalifikacje zawodowe w odniesieniu do tak 

funkcjonujących mechanizmów rynkowych, promujących kompetencje oraz 

proefektywnościową kulturę organizacyjną? Proefektywnościowy model jest domeną 

kształtowania postaw przedsiębiorczych, których wciąż w programach kształcenia szkolnego i 

akademickiego brakuje. Przystosowuje się absolwentów szkół w większym stopniu, jak być 

dobrymi pracownikami, a niekoniecznie jak być dobrymi pracodawcami, mimo że z punktu 

widzenia samych korzyści ekonomicznych w pracy etatowej nie funkcjonują mechanizmy 

mogące spowodować podwojenie dochodów, czy po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju 

zawodowego i niezależności finansowej nawet bierność zawodową. Idea weberowskiego 

protestantyzmu coraz częściej skutkuje rutyną, wypaleniem zawodowym lub problemami 

zdrowotnymi czy psychicznymi w oczekiwaniu na „upragnioną emeryturę”. Interesujące jest 

natomiast, że poziom bezrobocia dotyczy w większej mierze zawodów, w których pracownicy 

wymieniają czas na pieniądze, a nie takich, w których dochód jest wypracowany bezpośrednio 

przez (współ)pracownika. Świadczy o tym chociażby liczba ofert pracy dla przedstawicieli 

handlowych.  

Szansa rozwoju przyciąga konkurencję, zatem w najbliższych latach na rynku usług 

doradczych w sektorze finansowym pozostaną profesjonalne firmy. Ich członkowie przy braku 

podstawowej formy wynagrodzenia muszą równoważyć podejście personalnej korzyści z 

obiektywnym dobrem klienta. Innymi słowy, z jednej strony ich celem i motywacją jest jak 

największy zarobek, gdyż od każdej przeprowadzonej transakcji otrzymują wynagrodzenie, z 

drugiej strony interes prywatny powinien być równoważony działaniami kolektywnymi i 

uspołeczniającymi, gdyż zadowolony klient będzie polecał doradcę i firmę innym klientom. 

Istotny jest zatem poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych oraz kultury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za proces szkolenia i doskonalenia 

zawodowego personelu i kadry menedżerskiej – zarówno merytoryczny i metodyki sprzedaży, 

jak również kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich.    
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3.2. Przedsiębiorstwo działające w systemie MLM 

 

Aby rozumieć i poprawnie stosować terminologię związaną z firmami funkcjonującymi 

w systemie MLM, przedstawiono ogólne zasady działania tego systemu. Potwierdzają to 

również A. Warzęcha, A. Vogelgesang i B. Pawłowska, uważając, że niezbędne jest 

przedstawienie systemu MLM w aspekcie relacji interpersonalnych, a także elementów 

systemowych, które wnoszą nową wartość do tego, co dotąd było niezbadane.  

Marketing sieciowy w naukach o zarządzaniu bywa określany jako narzędzie promocji, 

obok reklamy, public relations, promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej (bezpośredniej)
164

. 

Współcześnie często używa się w mowie potocznej i w źródłach popularno-naukowych 

określenia branża MLM
165

. Powodem wyjaśniającym tę zamienność nazw jest przykładanie 

przez interesariuszy tej formy prowadzenia działalności większej wagi do filozofii działania 

marketingu sieciowego niż do przynależności segmentowej. Jest to związane z 

redukcjonizmem poznawczym i skłonnością do tworzenia skrótów przez osoby komentujące tę 

formę dystrybucji. O ile definicja marketingu wielopoziomowego nie do końca może być 

utożsamiana z marketingiem sensu stricte, o tyle można się pokusić o wielowymiarową analizę 

taksonomii tej formy działalności.   

P. Bet-David
166

 twierdzi, że marketing sieciowy nie jest branżą ani sektorem 

przedsiębiorstw, ale swoistą filozofią (którą zdaniem autora można także nazwać typologią lub 

formą) marketingu – innymi słowy, jest sposobem poinformowania klienta o produkcie. Tabela 

3.2.1 przedstawia pozostałe wybrane filozofie / formy marketingu, czyli sposoby rozumienia i 

przekazywania informacji potencjalnym klientom.  

 

Tabela 3.2.1. Formy marketingu używane przez firmy 

Forma 

marketingu 

Wyjaśnienie 

Marketing 

bezpośredni  

Sprzedaż bezpośrednia w domach potencjalnych klientów.  

E-mail marketing  Wysyłka mailingu do osób znajdujących się na liście kontaktów, potencjalnie 

zainteresowanych tematem. 

Telemarketing Wykonywanie połączeń telefonicznych do osób znajdujących się na liście 

kontaktów, potencjalnie zainteresowanych tematem. 

                                                           
164

 E. Przydatek, J. Przydatek, Promocja, WSiP, Warszawa 1999, s. 76. 
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Forma 

marketingu 

Wyjaśnienie 

Marketing 

partnerski 

Wzajemna wymiana informacji o produkcie, usłudze na stronach internetowych.  

Marketing 

sieciowy  

Polecanie produktu lub usługi w sieci kontaktów z najbliższego otoczenia danej 

jednostki, z możliwością uzyskiwania dochodu na jednym poziomie w relacjach 

horyzontalnych.  

Multi-Level 

Marketing (MLM) 

Polecanie produktu lub usługi w sieci kontaktów z najbliższego otoczenia danej 

jednostki, z możliwością uzyskiwania dochodu na wielu poziomach relacji 

wertykalnych. 

Marketing 

partyzancki  

W tej technice stosuje się niekonwencjonalne, mające przykuć uwagę tanie środki. 

Dodatkowo daje ona taki efekt, że odbiorca infekowany jest memami, nawet kiedy 

unika kontaktu z tradycyjnymi nośnikami reklam. Informacja o produkcie czy 

usłudze, podobnie jak w marketingu wirusowym, może dalej rozchodzić się w 

postaci plotki oraz dalszych przekazów informacji drogami niekonwencjonalnymi. 

Marketing 

behawioralny 

Kierowanie reklam w internecie na bazie badań zachowań internautów, rodzajów 

stron, jakich poszukują, typu zakupów dokonywanych w sklepach internetowych, 

zainteresowań, preferencji. 

Marketing 

cyfrowy 

digitalowy 

Kierowanie reklam w formie cyfrowej do potencjalnych zainteresowanych. 

Celebrity 

Marketing  

Marketing produktu z użyciem znanych osób – najczęściej aktorów, piosenkarzy lub 

gwiazd sportu czy świata mody.  

Marketing 

krzyżowy   

Cross marketing to współpraca przynajmniej dwóch podmiotów, których oferty się 

uzupełniają, nie stanowią bezpośredniej konkurencji. Celem takiej kooperacji jest 

przede wszystkim lepsze dotarcie do wspólnej publiczności. 

Marketing 

telewizyjny 

Wyświetlanie reklam w przerwie między programami telewizyjnymi, filmami, 

relacjami na żywo.  

Targi branżowe  Udział w targach branżowych w celu zaprezentowania produktu lub usługi na 

stoisku, z udziałem publiczności stanowiącej bezpośrednią grupę docelową. 

Marketing 

radiowy  

Emisja reklam na kanale radiowym.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Bet-David, The REAL Truth About Network Marketing, 2016, 

Patrickbetdavid.com. 

 

Z informacji zawartych w powyższej tabeli wynika, że możliwości dotarcia do 

potencjalnego klienta jest bardzo wiele. Różnią się między sobą poziomem kontroli procesu, 

mierzalnością skuteczności dotarcia, a także poziomem kosztów. Działania osób promujących 

swój produkt lub usługę za pomocą MLM nie wykluczają udziału innych form marketingu, 
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takich jak np. targi, marketing partyzancki czy przy udziale celebrytów, natomiast ideą jest 

przeniesienie kosztów reklamy na osoby promujące dany produkt lub usługę, co ukazuje 

rysunek 3.2.1.  

 

Rysunek 3.2.1. Różnice pomiędzy marketingiem sieciowym a marketingiem tradycyjnym 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W marketingu sieciowym promocja, dystrybucja i sprzedaż produktów lub usług 

odbywają się za pośrednictwem niezależnych agentów, dystrybutorów (kontrahentów), 

będących na różnych poziomach zaawansowania w systemie. Agenci (uczestnicy systemu – 

podobnie jak prosumenci) otrzymują prowizje, premie, rabaty, dywidendy lub inne formy 

wynagrodzenia w zamian za sprzedaż produktów lub usług i/lub za sprzedaż lub kupno 

produktów i usług zrekrutowanych osób uczestniczących w systemie. Osoba, która zrekrutuje 

daną osobę, jest określana jako „up-line”, „sponsor” lub „przełożony”. Osoba, która zostaje 

zrekrutowana, nazywana jest w systemach MLM „rekrutem” lub „down-line”. Warto przy tym 

nadmienić, że istnieją następujące rodzaje marketingu sieciowego, które różnią się między sobą 

podejściem strategicznym do rozwoju struktur i pozyskiwania klientów końcowych. 

Najpopularniejszą formą jest tworzenie sieci konsumentów, jak to przedstawia rysunek 3.2.2. 
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Rysunek 3.2.2. Strategia firm MLM opartych na budowie sieci konsumentów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tym podejściu liderzy i dystrybutorzy MLM pozyskują klientów, którzy mogą stać 

się dystrybutorami i tworzą wewnętrzny rynek sprzedaży produktów firmy. Firma matka jest 

najczęściej producentem lub głównym dystrybutorem produktu (jeśli ma inne firmy 

podwykonawcze) lub usługi w ujęciu makro. Relacje pomiędzy firmą macierzystą a spółką 

partnerską w danym kraju funkcjonują na zasadzie teorii agencyjnej, przełożonego/pryncypała 

oraz agenta, w której firma córka pełni funkcję agenta w stosunku do firmy macierzystej oraz 

funkcję pryncypała w stosunku do liderów i dystrybutorów. Dystrybutorzy budują 

wiarygodność sprzedażową opartą na zasadach etycznej rekomendacji produktu, którego sami 

używają, utrzymując tym samym aktywność zakupową w systemie dającą im prawa do 

dalszych premii z obrotu struktury. W ten sposób funkcjonuje większość firm takich jak 

Amway, Avon, Jeunesse, Oriflame, Nu Skin itp.   

Drugi rodzaj marketingu sieciowego jest oparty na budowie sieci sprzedawców, którzy 

pozyskują klientów końcowych. Klient nie jest wcielany w struktury organizacji, dopóki nie 

zechce być dystrybutorem, co przedstawia rysunek 3.2.3.  
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Rysunek 3.2.3. Strategia firm MLM opartych na budowie sieci sprzedawców 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

W ten sposób działają firmy marketingu sieciowego sprzedające usługi niematerialne, 

głównie finansowe, takie jak m.in. OVB, DRB, EUCO, FMG. Cechą charakterystyczną jest 

formalny brak potrzeby zakupu produktu sprzedawanego przez firmę, jak i kosztu prowadzenia 

działalności w ramach systemu. Status aktywności uprawniający do osiągania wyższych 

progów prowizyjnych jest osiągany przez comiesięczną sprzedaż do klientów końcowych, na 

początku ścieżki kariery pozyskanych osobiście, a w kolejnych etapach poprzez pracę 

struktury.  

Filozofia i strategia działania organizacji wiążą się z poziomem kompetencji i wiedzy 

specjalistycznej, którą dany dystrybutor musi posiąść, aby być wiarygodnym przedstawicielem 

swojej firmy. O ile w kwestii produktów materialnych osoba rekomendująca może się 

pochwalić produktem fizycznie lub rezultaty jego działania są widoczne dla innych (w postaci 

artefaktów rzeczowych) czy efektów działania (np. produktu odchudzającego), co czyni tę 

formę działalności bardziej dostępną, o tyle sprzedaż produktów niematerialnych wiąże się z 

wyższym poziomem kompetencji sprzedażowych, głównie w zakresie wzbudzania potrzeb. Z 

jednej strony ogranicza to rynek, z którego kolejni współpracownicy mogą być rekrutowani, a z 
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drugiej strony wymusza wyższy poziom specjalizacji zawodowej. Można sformułować 

następujący wniosek – jeśli produkt jest innowacyjny, nowatorski i nie jest produktem 

„pierwszej potrzeby”, to większą wiarygodność zyskuje dystrybutor, który może się pochwalić 

personalnym doświadczeniem i/lub rezultatami z korzystania z produktu, a tym samym ułatwić 

sobie sprzedaż. Jeśli produkt jest pierwszej potrzeby, jak np. proszek do prania, mydło, pasta 

do zębów, ubezpieczenie majątkowe obowiązkowe, wtedy własne doświadczenie z kontaktu 

dystrybutora z produktem nie jest wymagane.  

 Dopełnieniem tej analizy jest przedstawienie różnic pomiędzy network marketingiem a 

pozostałymi kanałami dystrybucji w ujęciu mikrospołecznym. J. Szajna
167

 wymienia trzy 

kluczowe obszary różnicujące
168

:   

1) Konstrukcja siły sprzedaży, którą w MLM tworzą klienci-dystrybutorzy (zgodnie z 

rysunkiem 3.2.2 oraz rysunkiem 3.2.3), a nie pośrednicy w łańcuchu wartości (patrz 

rysunek 3.2.1).  

2) Podział zysków, który w marketingu sieciowym przypada w proporcjach 30-40% dla 

producenta (lub firmy macierzystej), 60-70% dla dystrybutorów w zależności od 

wielkości sieci i stopnia zaangażowania. W tradycyjnej dystrybucji jest to również 30-

40% dla producenta, natomiast 60-70% to pośrednicy w łańcuchu wartości, koszty 

transportowe itp. (patrz rysunek 3.2.1)
169

. Co ważne, w firmach MLM oraz sprzedaży 

bezpośredniej formalne warunki wynagrodzeń są ściśle określone zgodnie z tzw. 

planem marketingowym lub planem kariery, gdzie brak jest miejsca na wynagrodzenie 

uznaniowe na podstawie kompetencji posiadanych. Pracownicy pozostałych form 

dystrybucji mogą indywidualnie negocjować warunki otrzymywania pensji 

podstawowej oraz premii.  

3) Metoda sprzedaży – rozumiana w tradycyjnych systemach dystrybucji jako reaktywna 

(patrz rozdział 3.3). Natomiast w network marketingu czy sprzedaży bezpośredniej jest 

to metoda proaktywna.  

 

Natomiast A. Vogelgesang
170

, powołując się na M. Granovetter
171

 i S. Gutkovą
172

, 

prezentuje egocentryczny model budowy sieci powiązań składający się z trzech obszarów: 
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 J. Szajna, Network marketing – sposób na życie, Wyd. Medium, Warszawa 1994. 
168

 Por. B. Pawłowska, Network marketing…, op. cit., s. 79-82. 
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 A. Vogelgesang, Charakterystyka i przyszłość…, op. cit., s. 34.  
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 Ibidem, s. 49. 
171

 M. Granovetter, The Strengh of Weak Ties [w:] R. Cross, A. Parker, L. Sasson, Networks in Knowledge 

Economy, Oxford University Press, Oxford 2003. 
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osobistego, efektywnego i rozszerzonego. Obszary te charakteryzują siłę oddziaływań i relacji 

zachodzących pomiędzy jednostką centralną a poszczególnymi jednostkami w sieci. W 

obszarze osobistym znajdują się osoby z kręgu bliskiego powinowactwa, z reguły powielające 

te same normy i wartości. W obszarze efektywnym rekrutowani to najczęściej znajomi 

znajomych, na których osoby z kręgu osobistego mają bezpośredni wpływ. Finalnie obszar 

rozszerzony to osoby, z którymi jednostka centralna (lider budujący sieć) nie ma już relacji 

osobistej. Innymi słowy, powiększanie struktury w sferze osobistej nazwiemy budowaniem 

szerokości struktury, a powiększanie struktury w sferze rozszerzonej nazwiemy budowaniem 

głębokości struktury, co prezentuje rysunek 3.2.4.  

 

Rysunek 3.2.4. Struktura egocentryczna i jej wymiary 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Vogelgesang, Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel 

Marketingu w gospodarce polskiej i światowej, WiS Opcjon, Gliwice 2015.  

 

Jest to o tyle istotne, że teza, która przyświeca zarówno tej pracy, jak również została 

potwierdzona na przykładzie innych firm MLM, dotyczy pierwszych etapów rozwoju 

przedsiębiorstwa, gdzie „wielkość sieci powiązań przedsiębiorcy MLM jest pozytywnie 

                                                                                                                                                                                        
172

 S. Gutkova, Sieć osobistych powiązań – źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku, „Problemy 

Zarządzania” 2007, nr 1. 
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skorelowana z prawdopodobieństwem osiągniecia sukcesu, najczęściej mierzonego wielkością 

uzyskiwanych dochodów”
173

. Natomiast na „kolejnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa 

multilevel marketingu wzrost liczby kontaktów nie zawsze prowadzi do wzrostu korzyści 

płynących z ich posiadania. Wzrost korzyści w MLM zależy zarówno od zdolności 

menedżerskich danej osoby, jak również od zdolności jego sieci powiązań do potęgowania”
174

. 

Siła jednostki menedżera MLM wzrasta wraz z mocą sieci kontaktów jej członków. 

Korzystając z efektu synergii wewnątrz strukturalnej, wzmacnia się moc tych powiązań.  

A. Vogelgesang pokazała także różnice w budowaniu sieci zwartych i rozproszonych, 

które są zawarte w tabeli 3.2.2.  

 

Tabela 3.2.2. Sieci zwarte a sieci rozproszone 

Cecha Sieci zwarte Sieci rozproszone 

Więzi redukowalne nieredukowalne 

Podstawa planowania 

strategicznego 

przewidywalność nieprzewidywalność 

Efektywność zmniejszanie efektywności sieci zwiększanie efektywności sieci 

Przepływ informacji  otwarty, nieograniczony oparty na węzłach 

komunikacyjnych, ograniczony 

Zaufanie budowane na osobistych relacjach, 

pełne 

budowane na bazie autorytetu, 

ograniczone 

Dochody mniejsze większe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Vogelgesang, Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel 

Marketingu w gospodarce polskiej i światowej, WiS Opcjon, Gliwice 2015. 

 

Niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu każdej struktury jest rozwój społecznej sieci 

zaufania. To osoba lidera jest tą, która nadaje kierunek organizacji rozwijającej się w ramach 

ustalonego planu kariery (planu marketingowego). Poniżej zaprezentowano podział na 

4 główne typy planów, które będą stanowiły jedynie punkt odniesienia do rozważań 

przedstawionych w rozdziale 4. Współczesne systemy marketingu sieciowego warunkują 

rozwój relacji społecznych w ramach tych struktur.   

1) Plan binarny – inaczej dwójkowy, w którym dystrybutor buduje dwa zespoły zakupowe: 

lewy i prawy zgodnie z rysunkiem 3.2.5.   
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Rysunek 3.2.5. Plan binarny 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W kontekście relacji społecznych plan binarny eliminuje tzw. konkurencję wewnętrzną, 

ponieważ struktury są zwarte, powielone w głębokości, co ma wpływ na bezpieczeństwo 

przetrwania takiej struktury oraz poziom motywacji poszczególnych członków, a także pod 

kątem finansowym, bo gwarantuje wypłaty prowizji z tworzących się nieskończenie wielu 

poziomów w dół. Wadą takiego rozwiązania jest pozorna informacja, że wystarczą dwie osoby 

bardziej zmotywowane niż jednostka centralna, aby osiągnąć sukces.  

 

2) Plan Unilevel, przedstawiony na rysunku 3.2.6, inaczej zwany etapowym z odrywaniem 

się grup, polega głównie na budowaniu szerokości grupy bezpośredniej, która jest 

kwintesencją proefektywnościowej kultury organizacyjnej MLM, ponieważ jest 

korzystna dla aktywnych osób, najbardziej pod kątem finansowym.   
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Rysunek 3.2.6. Plan unilevel  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wadą powyższego rozwiązania oraz czynnikiem ryzyka tego planu jest to, że osoba, 

która zostanie zrekrutowana przez menedżera, może bardzo szybko awansować i osiągnąć to 

samo, a nawet wyższe stanowisko niż jego menedżer. Wtedy menedżer dalej pomaga swojemu 

współpracownikowi, natomiast traci na jego rzecz część prowizji, która wynika z różnicy w 

wysokości prowizji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami / stopniami zaszeregowania. 

Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się m.in. w planie kariery OVB, który stanowi załącznik nr 

5 do pracy.  

3) Plan matrycowy charakteryzuje się metodą działania i wpisywania nowych 

dystrybutorów w wyznaczone z góry miejsca i w wyznaczonej kolejności, zgodnie z 

rysunkiem 3.2.7.   
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Rysunek 3.2.7. Plan matrycowy  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najczęściej spotykane plany matrycowe to plan dwójkowy lub trójkowy.  

4) Plany hybrydowe są kombinacją powyższych planów. Najczęściej służą one jako 

mechanizm różnicujący jednostki bardziej zaangażowane, przez co lepiej zarabiające. 

Przykładem może być firma Jeunesse, która stosuje plan wynagrodzeń zarówno 

binarny, jak i Unilevel.  

 

Bez względu na plan wynagrodzeń spoiwem każdej struktury są wyznawane wspólne 

wartości oraz relacje oparte na autorytecie i zaufaniu. Współpracownicy systemów MLM 

tworzą kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, a także emanują nią na zewnątrz, stąd w 

kolejnym podrozdziale wyjaśniono, jakie czynniki wpłynęły na powstanie i rozwój marketingu 

sieciowego w Polsce, a także funkcjonowanie sektora usług finansowych.  

 

3.3. Charakterystyka sektora MLM oraz doradztwa i pośrednictwa finansowego 

w Polsce 

 

A. Vogelgesang przeprowadziła analizę PEST (czynników politycznych 

ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych) dotyczących systemów MLM 

w gospodarce światowej, której dokonała na podstawie badań empirycznych, wywiadów 

bezpośrednich przeprowadzonych z liderami struktur MLM, a także literatury materiałów 
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DSA
175

. W pracy przełożono wyniki tych badań na sytuację krajową. Najwyższe wartości 

oddziałujące na zmiany w tym sektorze mają czynniki społeczno-kulturowe takie jak:  

1) Rosnąca popularność pozasklepowych form sprzedaży, wspomagana narzędziami 

informatycznymi, gwarantująca komfort dostawy, a także profesjonalny serwis 

doradczy. 

2) Kreacja niezależnego stylu życia, wskazująca na rosnącą istotność work life balance – 

życia prywatnego i zawodowego. 

3) Wiedza dotycząca systemów MLM i jej popularyzacja w formie poradników, a także 

wzrost akceptacji społecznej, prowadzenia tej formy sprzedaży.  

4) Odporność na socjotechnikę używaną w tradycyjnych formach przekazu reklamowego i 

spadek zaufania do treści reklam, telewizyjnych czy internetowych, w których biorą 

udział profesjonalni aktorzy, a nie osoby z kręgu zaufania.  

5) Wzrost znaczenia cyklicznego utrzymywania klientów – w obliczu rosnącej 

konkurencji coraz istotniejsza staje się nie tylko jednorazowa sprzedaż produktu czy 

usługi danemu klientowi, ale także zadbanie o to, aby wrócił i zarekomendował swoje 

doświadczenie innym.  

 

Powyższe elementy uzyskały średnią ocenę wpływu 3,75 w pięciostopniowej skali, co 

pokazuje, że złożoność tematyki społecznej w istotniejszym stopniu wpływa na zachowania 

konsumenckie niż kalkulacje ekonomiczne czy czynniki formalno-prawne.  

Badania opinii publicznej przeprowadzane cyklicznie na zlecenie Polskiego 

Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej wskazują, że działalność firm MLM powinna być 

wspierana przez organy władzy państwowej jako spełniająca przesłanki polityki społecznej, 

ponieważ wpływa ona na kształtowanie i rozwijanie się w Polsce postaw przedsiębiorczych, 

aktywizację zawodową (w szczególności dla osób bez wykształcenia), a także w sposób 

formalny chroni prawa konsumentów
176

.   

Zarówno sprzedaż bezpośrednia, jak również system MLM zostały w Polsce 

usankcjonowane w postaci regulacji prawnych mających na celu poprawę wizerunku sprzedaży 

bezpośredniej z początków lat 90. Pierwszym krokiem była ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47, poz. 211) dotycząca m.in. piramid 

finansowych. Kolejnym krokiem było powstanie w 1994 roku Polskiego Stowarzyszenia 
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Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB), którego cele statutowe to m.in.: ustanawianie i monitoring 

standardów etycznych, promocja sprzedaży bezpośredniej, integracja środowiska i działalność 

oświatowa
177

. Następnie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

(Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) wprowadza prawo odstąpienia od umowy zawartej z 

przedstawicielem w ciągu 10 lub 14 dni
178

. Finalnie w 2007 roku zostaje wprowadzone prawo 

karania osób stosujących wprowadzające klienta w błąd praktyki handlowe
179

. Zatem można 

stwierdzić, że działalność w ramach MLM spełnia formalne kryteria profesji związane z 

instytucją zrzeszającą praktyków. Co ciekawe, pomimo tego, że OVB jest firmą 

wykorzystującą system MLM, wcale nie chce być z nim utożsamiana, dlatego nie jest 

zrzeszona w PSSB
180

.  

Aby zatem właściwie analizować materiał empiryczny, niezbędne jest przedstawienie 

analizy SWOT dotyczącej sektora MLM w Polsce, którą przeprowadziła A. Vogelgesang
181

 

(tabela 3.3.1). 

Tabela 3.3.1. Analiza SWOT sektora MLM w Polsce 

Mocne strony Słabe strony 

Rynek MLM i ekspansja terytorialna. 

Łatwość i elastyczność prowadzenia biznesu MLM. 

Atrakcyjność biznesu w postaci jasno opisanego planu 

kariery.  

Osobiste korzyści w postaci pracy dodatkowej. 

Bariery prowadzenia działalności rozumiane jako 

niestabilna sytuacja prawna. 

Bariery wewnętrzne – trudności wynikające z 

nieprzygotowania do prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym organizacji własnej pracy. 

Bariery społeczne – krytyka ze strony najbliższych.   

Szanse Zagrożenia 

Uzyskanie niezależności finansowej.  

Samorealizacja. 

Trudności z utrzymaniem własnego rynku klientów i 

współpracowników. 

Trudności ze znalezieniem odpowiednich 

współpracowników. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Vogelgesang, Potencjał Mulitlevel Marketingu, WiS Opcjon, 

Gliwice 2016. 

 

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo OVB nie jest utożsamiane z typowymi firmami 

MLM. Potwierdzają to zarówno opinie klientów, jak również współpracowników – 

pośredników finansowych. Podstawowa różnica polega na tym, że w OVB nie ma tzw. 
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pakietów startowych ani warunków utrzymania pozycji związanych z zakupem polisy przez 

współpracownika. Ponadto rynek finansowy, na którym działa OVB, jest poddawany bardzo 

ścisłym regulacjom prawnym ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.  

W dalszej części rozdziału przedstawiono elementy otoczenia kulturowego w skali 

mezospołecznej, które dotyczą rynku finansowego, a konkretnie doradztwa i pośrednictwa 

finansowego w Polsce. 

Sektor rynku pracy w Polsce, zwłaszcza dla osób ze średnim i wyższym 

wykształceniem, w tym rencistów i emerytów, stwarza szerokie pole do rozwoju zawodowego 

w sektorze firm MLM jako sposobu dystrybucji. Obecnie tylko 8% społeczeństwa oszczędza 

regularnie pomimo tego, że wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych osiągnęła 

najwyższy poziom od 20 lat tj. 1,02 bln zł
182

. 

W Polsce według stanu na 2013 rok usługi doradztwa finansowego świadczyły 

74 podmioty rynku finansowego. Raport Bankier.pl i „Wprost” pt. Rynek doradztwa 

finansowego w Polsce 2012 pokazuje różnice między doradcami a „doradzaczami”, których 

brak wiedzy, chciwość, nastawienie na własną prowizję, a nie na dobro klienta doprowadziły 

do sytuacji, w której zaufanie Polaków do produktów rynku finansowego maleje. W ramach 

raportu przeprowadzono badania na próbie ponad 2000 klientów rynku finansowego. Wnioski, 

które się z tych badań nasuwają w odniesieniu do kultury profesjonalnej przedsiębiorstwa OVB 

jako reprezentanta firmy z branży, to przede wszystkim wzrost roli doradztwa finansowego w 

całym sektorze finansowym w transformującym się społeczeństwie polskim. Jest to związane 

głównie z coraz większą konkurencją oraz wzrostem oczekiwań ze strony klientów, 

szczególnie w obszarze porady i podjęcia właściwej decyzji zakupowej. Istotą doradztwa staje 

się coraz bardziej budowanie relacji interpersonalnych i intergrupowych, rozwiązywanie 

problemów klientów oraz zaspokajanie ich potrzeb. Obecnie klientów interesuje głównie 

bezpieczeństwo finansowe, w tym zabezpieczenie życiowe, emerytalne, majątku oraz 

następstw nieszczęśliwych wypadków, firm (MŚP). Firmy doradztwa finansowego coraz 

skuteczniej budują pozytywną opinię o swojej działalności, traktując priorytetowo jakość 

relacji z klientami. Dzięki podjętym działaniom tylko ok. 1/5 klientów negatywnie wypowiada 

się na temat współpracy z doradcami/pośrednikami finansowymi. Na potrzeby pracy 

przedstawiono następujące rekomendacje dla firm doradztwa finansowego, opracowane przez 

Bankier.pl i „Wprost”:  

                                                           
182

 Materiały wewnętrzne OVB. 
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1) Ciągła dbałość o podnoszenie standardów obsługi klienta, a także permanentne 

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji doradców.  

2) Budowanie z klientem długoterminowych relacji, opartych przede wszystkim na 

lojalności i zaufaniu.  

3) Regulacja wypłat wynagrodzenia prowizyjnego, prowadząca do proponowania 

klientowi opcji finansowych, korzystnych zarówno dla doradcy finansowego, jak i 

klienta, z możliwością negocjacji.    

4) Doradztwo finansowe powinno zadbać nie tylko o jednorazową sprzedaż produktu 

finansowego, ale przede wszystkim powinno uwzględniać długi horyzont czasowy. W 

tym wypadku słowem kluczem jest serwis, czyli dbanie o interesy i sprawy klienta nie 

tylko w chwili podpisywania umów i wniosków, ale również później. Należy pamiętać, 

że dobrze obsłużony i odpowiednio „serwisowany” klient nie tylko będzie dalej chciał 

korzystać z usług firmy, z którą pracuje, ale będzie też chętnie polecał ją swoim bliskim 

i znajomym. 

 

W Polsce szansą na rozwój rynku jest duża rzesza osób, które nie korzystały dotychczas 

z usług finansowych lub korzystają w ograniczonym zakresie z uwagi na negatywne 

postrzeganie sektora bankowego. Zdobycie zaufania tych klientów, wraz z ich rozwojem 

finansowym, może być kluczem do sukcesu biznesu nowoczesnego doradztwa finansowego. 

Będzie to związane ze złożonym problemem przechodzenia od paradygmatu reaktywnego do 

proaktywnego w zależności od potrzeb i etapu rozwoju rynkowego danej firmy i jednostki w 

niej działającej. Tabela 3.3.2 przedstawia główne podejścia do pozyskiwania klientów. 

 

Tabela 3.3.2. Główne podejścia do pozyskiwania klientów na produkty finansowe 

Podejście do pozyskiwania 

klientów na produkty finansowe 

Proaktywne, „rynkowe” Reaktywne 

Orientacja strategiczna taktyczno-operacyjna 

Główna funkcja długofalowe budowanie majątku, 

zabezpieczenie majątku  

doraźne potrzeby ubezpieczeniowe 

oraz serwis 

Czas trwania relacji długofalowe i trwałe relacje z 

klientami oparte na zaufaniu 

okazjonalne, krótkotrwałe relacje z 

klientami oparte na lojalności 

Forma relacji partnerstwo klientelizm 

Charakter wymiany wzajemna wymiana recepcja jednostronna 

Sposób działania działania oparte na wiedzy i 

relacjach 

działania oparte na wiedzy  
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Podejście do pozyskiwania 

klientów na produkty finansowe 

Proaktywne, „rynkowe” Reaktywne 

Badanie potrzeb klientów skutkujące wzbudzeniem potrzeby 

u klienta 

klient przychodzi z gotową 

potrzebą 

Organizacja sprzedaży sprzedaż terenowa, „u klienta” sprzedaż w biurze w placówkach 

stacjonarnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Stankiewicz, B. Seiler, Profesjonalizacja jako czynnik sukcesu 

polskich organizacji pozarządowych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013.  

 

Kontekst przejść z jednego do drugiego wzoru relacji zależy od wielu czynników, w 

tym strategii firmy oraz poziomu zaawansowania kariery zawodowej w zawodzie doradcy 

finansowego. W pierwszej kolejności doradcy powinni skupić się na zbudowaniu bazy 

klientów, co jest związane z paradygmatem proaktywnym, natomiast celem, który im 

przyświeca, jest wizja posiadania reaktywnego biznesu, który sprowadza się do serwisowania 

klienta. Pokazuje to błędy w podejściu edukacyjnym promującym zatrudnienie u pracodawców 

zamiast bycia pracodawcą. Dlatego też w kolejnym podrozdziale przedstawiono elementy 

formalne kultury organizacyjnej OVB oraz zasady jego funkcjonowania.  

 

3.4. OVB jako przedsiębiorstwo działające w systemie MLM 

 

OVB Holding AG jest największym przedsiębiorstwem doradztwa i pośrednictwa 

finansowo-majątkowego w Europie. Firma została założona w 1970 roku przez Otto 

Wittschiera, byłego kierownika regionalnego Investors Overseas Services, oraz Berta Schwarza 

i Bruno Tönnesa, którzy założyli siedzibę firmy w Kolonii. Celem działalności firmy było 

prowadzenie usług doradczych dla klientów w formule „Allfinanz” (wszystkie finanse). Klient 

może dzięki temu otrzymać z jednej ręki oferty ubezpieczeniowe, inwestycyjne i bankowe. 

Wprowadzenie systemu obsługi klienta ABS (Analyse Beratung Service, czyli Analiza, 

Doradztwo, Serwis) szybko znalazło uznanie wśród klientów, a w 2017 roku otrzymało 

prestiżową nagrodę złotego medalu Europejskiego Business Centre Club. W następnych latach 

firma otwierała kolejne europejskie rynki. Jednak nie przechodziła restrukturyzacji w celu 

wydzielenia jednostek zagranicznych. W tym kontekście firma stała się grupą kapitałową. 

Spółkami zależnymi są odpowiednie firmy handlowe OVB w różnych krajach, co przedstawia 

następujące zestawienie.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Restrukturierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entflechtung_(Firmenstruktur)
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Data powstania i miejsce firmy handlowej OVB w różnych krajach 

1989 – zostaje powołana do życia Akademia Managerów OVB. 

1990 – OVB rozpoczyna ekspansję na rynkach europejskich. 

1991 – założenie OVB AUSTRIA, pierwszego zagranicznego oddziału firmy. 

1992 – założenie OVB POLSKA oraz OVB WĘGRY. 

1993 – założenie OVB CZECHY, OVB SŁOWACJA oraz OVB GRECJA; OVB Polska 

rozpoczyna oficjalnie swoją działalność na rynku. 

1995 – OVB przejmuje Swiss Fidicon AG; założenie OVB SZWAJCARIA. 

1999 – założenie OVB CHORWACJA. 

2001 – OVB zmienia nazwę na OVB Vermögensberatung AG, zarząd oraz pracownicy firmy 

mają możliwość kupna preferencyjnych akcji firmy; założenie OVB WŁOCHY. 

2002 – założenie OVB HISZPANIA oraz OVB RUMUNIA. 

2003 – założenia OVB FRANCJA. 

2004 – założenie spółki OVB Holding AG. 

2005 – OVB finance wchodzi na rynek (elektroniczna platforma bankowa OVB). 

2006 – 21 lipca OVB Holding AG wchodzi na Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych 

(Frankfurter Wertpapierbörse FWB®), gdzie jest notowana na rynku Prime Standard (dostępny 

do inwestorów zagranicznych). 

2007 – założenie OVB UKRAINA. 

 

Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach, przy czym ponad 5000 doradców 

finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB, opiekując się ok. 3,3 mln klientów. W 

2013 roku OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze 

sprzedaży w wysokości 214 mln euro oraz EBIT w wysokości 12,3 mln euro
183

. 

Jest to spółka akcyjna, w której znaczący główni akcjonariusze mają udział w 

wysokości 52,76% i reprezentują firmy: Signal Iduna Group, Bazylei Beteiligungsholding 

GmbH (dawniej niemiecki Pierścień Beteiligungsholding GmbH) z 32,57% udziałów oraz 

                                                           
183

 http://www.ovb.pl/dialog/komunikaty-prasowe/komunikat/mario-freis-nowym-ceo-ovb-holding-ag.html. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Signal_Iduna
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal_Iduna
https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_Versicherungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_Versicherungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Ring
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Generali Lebensversicherung AG z 11,48% udziałów
184

. OVB pośredniczy pomiędzy 

produktami bankowymi, ubezpieczeniowymi, inwestycyjnymi i ochronnymi a klientami 

końcowymi, którymi są głównie osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Usługi 

finansowe są realizowane przez samozatrudnionych przedstawicieli (pośredników / doradców 

finansowych) na podstawie prowizji za określony produkt finansowy
185

.  

Współpracownicy są do firmy OVB zapraszani na zasadzie Osób Wykonujących 

Czynności Agencyjne (tzw. OWCA), które można porównać do prywatnych franczyzobiorców. 

Franczyza to system sprzedaży towarów lub usług oparty na ścisłej i ciągłej współpracy 

pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami. Dawca licencji oferuje biorcy 

swoją markę i swoją metodę prowadzenia przedsiębiorstwa, którą sam wcześniej skutecznie 

wypróbował. Działania biznesowe franczyzobiorcy są samodzielne w ramach sieci, ale w 

przypadku OVB musi on przestrzegać norm obsługi klienta narzuconej przez Komisję Nadzoru 

Finansowego (KNF), natomiast w ramach samej organizacji pracuje w systemie systematycznej 

sprzedaży i rekrutacji (które różnią się liczbą odbywanych spotkań w przypadku jedno- i 

dwuzawodowców). Dzięki temu franczyzobiorca może podtrzymać status aktywności oraz 

zdobywać kolejne awanse zgodnie z ustalonym planem kariery, który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszej dysertacji. System ten oznacza odbycie w tygodniu co najmniej kilku spotkań z 

klientem, na którym przeprowadza się analizę potrzeb i możliwości finansowych. W ślad za 

tym idzie odbycie spotkań, na których omawia się z klientem plan finansowy, mający logiczną 

kolejność i oparty na analizie finansowej klienta. Analizuje się jego dochody i wydatki z 

uwzględnieniem pragnień i potrzeb klienta, a także możliwości finansowych. Statystycznie na 

trzy przeprowadzone spotkania współpracownik OVB powinien podpisać jeden kontrakt z 

klientem tygodniowo. Obszar sprzedaży jest kluczowy dla egzystencji danej jednostki i dzięki 

niej może pokazywać innym, nowo przybyłym współpracownikom, jak biznes funkcjonuje i w 

jaki sposób mogą oni zarabiać pieniądze. W planie finansowym zawarte są podstawowe 

produkty dotyczące zabezpieczenia życia, zdrowia i majątku klienta z zgodnie z rysunkiem 

3.4.1 oraz w załączniku nr 6 – Doradztwo Allfinanz.  

 

 

 

 

                                                           
 
185

 Materiały wewnętrzne OVB. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Assicurazioni_Generali
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Rysunek 3.4.1. Piramida potrzeb ubezpieczeniowych przykładowego klienta 

 

Źródło: materiały wewnętrzne OVB. 

 

Planowanie długofalowej współpracy z klientem odbywa się w kilku etapach i jest 

uzależnione od sytuacji materialnej oraz zawodowej danego klienta. W pierwszej kolejności 

sprawdza się, czy główny żywiciel rodziny jest zabezpieczony, ponieważ najczęściej to od 

pracy jego rąk zależy dalsze zarządzanie majątkiem w rodzinie – stąd proponowane są 

ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Następnie 

doradca powinien porozmawiać z klientem o zabezpieczeniu już zgromadzonego majątku w 

postaci ubezpieczeń majątkowych. Jeśli powyższe warunki będą spełnione, jest okazja, aby 

rozpocząć budowanie kapitału, a następnie jego rozbudowę. Diagram przedstawiający ideę 

OVB jest przedstawiony na rysunku 3.4.2. 
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Rysunek 3.4.2. Diagram przedstawiający ideę „Allfinanz OVB” 

 

 

Źródło: http://www.ovb.pl/, data dostępu: 13.05.2015 

 

OVB działa jako przedsiębiorstwo pośredniczące w zawieraniu umów pomiędzy 

bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, a także towarzystwami funduszy 

inwestycyjnych. Dobór odpowiednich narzędzi zależy od celów, potrzeb klienta i jest 

dokonywany na podstawie analizy jego aktualnej sytuacji finansowej. Następnie w formie 

doradztwa na drugim spotkaniu proponowane jest rozwiązanie. Trzystopniowy system 

długoletniej współpracy z klientem polega także na regularnym serwisowaniu, tj. 

przypominaniu o zmianach i nowościach na rynku finansowym, a pośrednio służy także 

zbudowaniu relacji opartej na zaufaniu.  

Budowanie relacji i rozwój sieci klientów są kluczowe dla zapewnienia minimum 

wynagrodzenia danego współpracownika, natomiast awanse w karierze, a co za tym idzie – 

możliwości dalszego doskonalenia się w tym zawodzie istnieją dzięki rozwojowi sieci 

doradców. Dlatego też drugim bardzo istotnym obszarem jest obszar rekrutacji. Zgodnie z 

przyjętym schematem menedżer powinien przeprowadzić przynajmniej kilka pierwszych 

rozmów kwalifikacyjnych w tygodniu. Celem tych rozmów jest zapoznanie się z 

http://www.ovb.pl/
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dotychczasowym doświadczeniem kandydata oraz nawiązanie relacji, zbudowanie ludzkiego 

kontaktu. Następnie należy zaprosić osoby na spotkanie informacyjne, którego celem jest 

edukacja dotycząca świadomości finansowej tych, którzy na to spotkanie przychodzą, oraz 

przedstawienie informacji o firmie. Rezultatem tych działań jest złożenie przez niektórych 

kandydatów pełnej dokumentacji, co jest równoznaczne z przyjęciem ich do współpracy z 

firmą OVB. Można powiedzieć, że kultura organizacyjna przedsiębiorstwa OVB to kultura 

organizacyjna, w której głównymi artefaktami językowymi są słowa: sukces, cele, dobre 

nastawienie i praca w systemie. Bardzo wiele wysiłku poświęca się na budowanie nastawienia 

osób do zawodu, który wykonują. Doświadczeni dyrektorzy mówią, że chcą budować kulturę 

ludzi sukcesu, dlatego też w niniejszej dysertacji te słowa będą się przewijać.  

 Głównym celem pracy doradcy finansowego jest ocena jakości i adekwatności 

wykonania planu finansowego opartego na analizie produktów finansowych, która ze względu 

na dużą różnorodność produktów jest wyliczana za pomocą tzw. jednostek pracy. Liczba 

jednostek pracy jest przeliczana na wartości walutowe i stanowi o wynagrodzeniu danego 

doradcy.  

Jedną z pierwszych osób, które rozpoczęły działalność OVB w Polsce, był Pan Marek 

Zieleniewski (obecnie supersenior dyrektor krajowy – najwyższy poziom zaszeregowania w 

całym Holdingu Europejskim). W 1986 roku wyjechał do Niemiec, gdzie w 1987 roku 

rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń w systemie prowizyjnym. Jednakże możliwość proponowania 

tylko kilku rozwiązań ubezpieczeniowych w obliczu konkurencyjnych rozwiązań była 

przeszkodą w dalszym rozwoju profesjonalnym, gdzie środkiem do jego osiągnięcia było dobro 

klienta i możliwość rzetelnego doradztwa. Dlatego też w 1988 roku podjął pracę w OVB 

Allfinanz i rozpoczął sprzedaż produktów finansowych różnych firm w formie doradztwa w 

Niemczech. Miał doświadczenie z 5 lat działalności jako likwidator szkód oraz agent wyłączny 

Warty. W 1993 roku, kiedy OVB zarejestrowało swoją działalność w Polsce, zgłosił się jako 

jeden z pierwszych i od stycznia 1994 roku związał się całkowicie z OVB Allfinanz Polska 

Spółka Finansowa Sp. z o.o. Dyrektor M. Zieleniewski opisuje przebieg swojej dalszej kariery 

w następujący sposób: „W 1998 roku byłem najlepszym sprzedawcą pięciolecia w OVB w 

Polsce. W 1999 zdobyłem kolejne wyróżnienie jako najlepszy sprzedawca roku 1999. Od 

01.01.2006 jestem Dyrektorem Krajowym, osiągnąłem szczyt możliwości w karierze w OVB i 

przez cały czas mam ogromną satysfakcję z tego, że mogę osobiście oraz poprzez moich 

licznych współpracowników pokazywać naszym klientom jedne z najlepszych rozwiązań 

finansowych jakie są dostępne na naszym rynku. Od 01.01.2012 zostałem Super Seniorem 

Dyrektorem Krajowym, gdyż na stanowisko Dyrektora Krajowego awansowało dwóch 
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młodych współpracowników z mojej struktury, którzy poszli wskazaną przeze mnie drogą”
186

. 

Obecnie struktura M. Zieleniewskiego liczy kilka tysięcy osób, a w 2017 roku liczba 

dyrektorów krajowych zwiększyła się do 6. Nie stało się to przypadkowo, te awanse są 

wypadkową nastawienia emocjonalnego, postaw, zachowań, a przede wszystkim działań 

zarówno danego współpracownika, jak również całego jego zespołu. W wywiadach 

jakościowych niektórzy respondenci przyznali, że ich postrzeganie rzeczywistości było inne na 

początku kariery zawodowej i zmieniało się wraz z kolejnymi awansami. Można sformułować 

wniosek, że postawy będą się dzielić na racjonalne – manifestowane poprzez wykonywanie 

określonych zadań oraz idealne – oparte na wizjach, normach i wartościach. Relacja tych 

dwóch podejść jest pokazana na rysunku 3.4.3. 

 

Rysunek 3.4.3. Droga do awansu w planie kariery  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Racjonalność w tym kontekście oznacza ukierunkowanie na wykonywanie zadań 

zmierzających do spełnienia kryteriów konkretnych awansów. Idealizacja oznacza sferę 

wartości i założeń podstawowych, które są utożsamiane z każdym ze szczebli zaszeregowania. 

Podnoszenie aktualnego poziomu wiąże się ze zmianą charakteru wykonywanych zadań 

(zmiana roli zawodowej), a także ze zmianą wizji kolejnego awansu. Im wyższe miejsce w 

                                                           
186

 B. Johannisson, Personal Networks in Emerging Knowledge-Based Firms: Spatial and Functional Patterns, 

„Entrepreneurship & Regional Development” 1998, nr 4.  
186

 Materiał ze strony: marek-zieleniewski-ovb.pl. 
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hierarchii, tym bardziej poziom wartości, wizjonerstwa i myślenia strategicznego przybiera na 

wartości, kosztem działań operacyjnych.  

W odniesieniu do firmy OVB obszary działań operacyjnych są rozumiane jako zadania 

zawodowe. Lista zadań przedstawiona jest w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności w 

kontekście współpracownika OVB na szczeblu RI-DO, w kategorii: agent sprzedaży 

bezpośredniej (kod klasyfikacji: 524302), pośrednik finansowy (kod: 3331103) oraz doradca 

finansowy (241202), a także w kontekście zadań menedżerskich praca współpracownika OVB 

zawiera się w zawodach Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego) 

(122105) oraz Regionalny kierownik sprzedaży (122106). Przypasowanie poszczególnych 

zadań do odpowiednich ról zawodowych znajduje się w załączniku nr 1, a szczegółowe 

omówienie ról zawodowych – w rozdziale 4.1. 

Cechą wspólną liderów jest także wzorowa etyka zawodowa; na drodze do wyjaśnienia 

wszystkich aspektów profesjonalizmu nie sposób o niej nie wspomnieć, jest więc o niej mowa 

w kolejnym podrozdziale.  

 

3.5.  Wymiar etyczny kultury organizacyjnej przedsiębiorstw działających 

w systemie MLM  

 

Organizacje MLM, które cechują się dużą rotacją personelu, a także dużą liczbą sytuacji 

handlowych, których efektem są zarówno zadowoleni, jak i niezadowoleni klienci, budzą 

kontrowersje w kwestiach etycznych. Na forach internetowych można zaobserwować wpisy 

dotyczące sytuacji nieetycznych, które zdaniem internautów spowodowane są głównie chęcią 

jak najszybszego wzbogacenia się. Zaskakuje jednak fakt, iż pomimo tego, że wiele dużych 

firm zostało oskarżonych o bycie piramidami finansowymi, niewiele pisze się o kwestiach 

etycznych w tego typu przedsiębiorstwach. Piramidy finansowe były jednymi z najbardziej 

popularnych oszustw w latach 1996-1997. Wykorzystały one boom na działalność w systemie 

sprzedaży bezpośredniej, który nastąpił w okresie recesji. Ze względu na pozorne 

podobieństwo nadszarpnęły one dobre imię tego typu form działalności, pomimo że były od 

nich diametralnie różne. Ludzie tworzący te systemy promowali ogromne możliwości 

sprzedaży, zgodnie ze schematem „bądź szybko bogaty”. Jak się okazało, te duże pieniądze do 

zarobienia były dla uczestników, którzy zgłosili się na samym początku, lecz nie były 

wynikiem sprzedaży produktu bądź usługi, tylko pochodziły od wpłat „wpisowych” innych 
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osób. Bardzo szybko wyroki sądowe określiły takie systemy jako „oszustwa przeciwko 

społeczeństwu” lub „nielegalne loterie wprowadzające w błąd w celu uzyskania 

subskrypcji”
187

. Dystrybutorzy firm MLM (w tym także pośrednicy finansowi) zwykle oferują 

swoje produkty lub usługi wewnątrz domów potencjalnych klientów. Zaproszenie jednego z 

agentów (dystrybutorów) do domu naturalnie powoduje, że osoba przyjmująca (klient) pełni 

funkcję społeczną gospodarza domu. Ma poczucie, że powinien być uprzejmy i że gościa 

należy „ugościć”. Oczywiście, odnosi się to do przypadków faktycznych odwiedzin, które nie 

niosą za sobą „podtekstów biznesowych”. Goście w rozumieniu tejże tradycji nie „odwiedzają” 

w celu sprzedaży produktów lub usług. Organizacje działające w systemie MLM, a konkretniej 

ich twórcy oraz wykonawcy starają się zatrzeć granicę pomiędzy kulturowym postrzeganiem 

roli społecznej sprzedawcy jako gościa w domu gospodarza a szansą sprzedażową. To, co jest 

celem „gościa”, to uzyskanie od gospodarza zlecenia na zakup produktu / usługi lub wydania 

pieniędzy i/lub zobowiązanie do przystąpienia do MLM. Ponieważ gospodarz jest 

przyzwyczajony do pełnienia swojej funkcji społecznej, sytuację tę mogą wykorzystać 

uczestnicy systemów MLM. 

Potencjalni kandydaci są zachęcani do spełniania oczekiwań i wyobrażania sobie siebie 

jako zarabiających miliony, mieszkających w dużych domach, jeżdżących drogimi 

samochodami. Rzeczywiście, w organizacjach działających w systemach MLM krążą 

opowieści o ludziach, którzy osiągnęli sukces, używając metod wizualizacji celów. Sukces ten 

jest często mierzony w kategoriach czysto materialnych. Bohaterowie tychże „opowieści” 

mogą np. nie być dobrymi ludźmi, dobrymi rodzicami, natomiast mogą pochwalić się 

luksusowymi samochodami i kosztownymi ubraniami.  

Jednak R.L. Fitzpatrick i J.K. Reynolds, bazując na 14-letnim doświadczeniu w 

consultingu korporacyjnym, negatywnie odnoszą się do idei Multi-Level Marketingu
188

. W 

swojej pracy poruszają przede wszystkim kwestie nieuczciwego rozliczania systemów, a także 

szerzenia wizji niezgodnych z rzeczywistością. Chodzi o wrażenie, że MLM to fala przyszłości 

– model biznesowy zyskujący na sile, społecznej akceptacji, który z czasem może zastąpić 

większość innych form marketingu i sprzedaży. Wiele osób jest skłonnych uwierzyć, że w 

końcu każdy z nas będzie jednym z dystrybutorów MLM.  

Zdaniem autorów dystrybutorzy MLM (sponsorzy czy inwestorzy) nie są rynkowymi 

inwestorami, a bardziej „chcącymi być” inwestorami. Jednakże rynek dla tych inwestorów 

                                                           
187

 R. Sarker, Pyramid Selling (DTI Consultation Document), 16 Co Lawyer 278, Sweet & Maxwell Ltd., 1995,  s. 

278-279.  
188
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rośnie znacząco w okresie transformacji gospodarczej, globalizacji i mobilności pracowników. 

To obietnice szybkich i łatwych pieniędzy, wolności finansowej i w rezultacie wielkiego 

szczęścia, którym można pochwalić się na zewnątrz. Zdaniem autorów głównym zadaniem 

liderów network marketingu jest skierowanie oferty do potencjalnych dystrybutorów, a nie 

promocji produktów do nabywców. Prawdziwymi produktami nie są wcale abonamenty usług 

telefonicznych, tabletki, witaminy, ale raczej propozycje inwestycyjne dla dystrybutorów, które 

są łudząco przedstawiane z wizerunkiem wysokich dochodów, minimalnych wymagań 

czasowych, niewielkich inwestycji kapitałowych i szybkiego sukcesu. Jednakże w Polsce ten 

pogląd jest przeciwstawiany krytyce dziennikarskiej m.in. poprzez prowadzony przez redaktora 

M. Maciejewskiego serwis http://www.networkmagazyn.pl/. Jest on źródłem profesjonalnej 

informacji dziennikarskiej na temat wydarzeń związanych z firmami działającymi w systemie 

dystrybucji MLM, także w kwestiach etyczno-moralnych.  

Dlatego opisując profesjonalizm firm network marketingowych, należy zwrócić uwagę 

na problemy natury etycznej, jakie pojawiają się w relacjach pomiędzy organizacją a klientami, 

pomiędzy kadrą menedżerską a reprezentantami oraz pomiędzy sprzedawcą a klientem. 

Informacje uzyskano, bazując na wieloletnim doświadczeniu autora oraz podczas analizy forów 

internetowych, a także wywiadów jakościowych. Poniższe rozważania należy traktować jako 

zagrożenia dla etycznej formy prowadzenia biznesu. Wymiar etyczny dotyczy obszaru zarówno 

klienta, jak i współpracownika. Dotyczy to następujących zagrożeń, które wynikają z:   

1) Funkcjonowania samej organizacji, strategii, zadań, wizji misji, w tym: 

a) problemu asymetrycznej informacji – która może występować pomiędzy organizacją 

a dystrybutorami, zwłaszcza w sytuacji, gdy informacja o problemach do rozwiązania 

przychodzi oddolnie;  

b) kwestii rozliczania stornorezerwy, które nie są do końca transparentne dla członków 

organizacji. Na forach internetowych są zamieszczone opinie osób, które otrzymały 

wezwania do zapłaty za stornorezerwę (tutaj należy zaznaczyć, że o ile naliczanie i 

potrącanie stornorezerwy czy praktyki egzekwowania zwrotów prowizji przez 

towarzystwa ubezpieczeniowe nie są niczym nieetycznym, o tyle zastanawiająca jest 

liczba osób z brakiem wiedzy na ten temat); 

c) interesów poszczególnych grup zawodowych, ponieważ piony administracyjne nie 

zawsze do końca rozumieją ideę budowania relacji sprzedawca – klient. W niektórych 

organizacjach MLM na rynku finansowym pion administracyjny ma odgórnie 

narzucony zakaz uczestnictwa w szkoleniach dla struktur sprzedażowych;  

http://www.networkmagazyn.pl/
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d) podjęcia decyzji przez organizację odnośnie do sprzedaży produktów konkretnej 

firmy – w OVB ten problem nie istnieje, ponieważ za tę samą grupę produktową 

zgodnie z ideą Allfinanz przyznawana jest taka sama wysokość prowizji. Czynnikiem 

różnicującym jest jakość obsługi danego partnera handlowego. Jak określił to jeden z 

dyrektorów krajowych: „Im lepsza obsługa danego towarzystwa, tym więcej chcesz 

pisać dla nich. Im więcej oni otrzymują od nas wniosków, tym bardziej się starają. 

Symbioza. Prowizja jest wszędzie taka sama, po to, aby na pierwszym miejscu był 

klient”;   

e) szkoleń pt. „jak to sprzedać” vs „jakie realne korzyści ma klient” – „w przeszłości nie 

zawsze mówiło się klientom o wszystkich ukrytych kosztach, mechanizmach ryzyka, 

regulacja KNF w 2010 roku wymusiła jednak zastosowanie tzw. protokołu doradztwa, 

w którym poziom ryzyka był pokazany, natomiast w 2018 roku ma wejść ustawa 

odtajniająca wysokość prowizji pobieranych przez agenta, co spowoduje selekcję 

rynkową i działania oportunistyczne”.  

2) Taktyki i operacji wynikających z pracy pośredników, w relacji doradca / sprzedawca – 

klient, w tym: 

a) nieetycznej sprzedaży opartej na nieprawdziwych informacjach dotyczących 

symulacji, czyli prognoz finansowych bazujących na historycznych wynikach (obecnie 

symulacje są zgodne z regulacjami KNF, natomiast większość produktów, które są 

sprzedawane w OVB, ma gwarancję ochrony kapitału). Natomiast mogą być domeną 

słabo wyszkolonych sprzedawców lub takich, którzy nie patrzą na ten biznes 

długoterminowo;  

b) nadmiernego eksponowania sfery emocjonalnej – sprzedaż na poziomie logicznym nie 

powoduje, że ludzie podejmują określone działania. Sfera emocjonalna (mówienie o 

scenariuszach fatalistycznych) może przekierować uwagę klienta z aspektów 

technicznych produktu na stronę funkcjonalną. Natomiast zdaniem dyrektorów 

krajowych taki powinien być cel etycznego sprzedawcy ubezpieczeń na życie: „Jak ja 

mu nie uświadomię, że to jest ważne, to kto to zrobi? Ludzie myślą, że ich to nie 

dotyczy, jeśli nie było czegoś takiego [zdarzenia ubezpieczeniowego – wypadku, 

kalectwa czy śmierci] w najbliższym otoczeniu”;  

c) alternatywnych rozwiązań, kiedy sprzedawca może niekoniecznie kierować się 

dobrem klienta, ale wielkością własnej prowizji i z tego względu wybrać produkt / 

usługę firmy A, a nie firmy B. Natomiast bardzo często klient jest nieświadomy takich 

działań, ponieważ z założenia sprzedaż ma się odbywać na bazie wypracowanych 
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relacji interpersonalnych, dzięki zaufaniu. Firma nie różnicuje wielkości wypłacanej 

prowizji pomiędzy produktami z tej samej grupy produktowej (np. ubezpieczenie 

NNW);  

d) niewystarczających kompetencji sprzedawcy do udzielenia fachowej pomocy, 

dotyczącej uświadomienia potrzeb klientowi. Można to inaczej nazwać „grzechem 

zaniechania” elementów wiedzy oraz sposób przekazania tej wiedzy klientowi, 

zgodnie z zasadą redukcjonizmu poznawczego. „Wiedza produktowa przekazywana 

na szkoleniach jest syntezą, a nie analizą każdego paragrafu OWU (Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia). Zatem w poziomie kompetencji sprzedawcy leży 

odpowiednie wytłumaczenie klientowi scenariuszy zdarzeń, przed którymi 

ubezpieczenie go chroni, a przed którymi nie. Niewłaściwie wykonana analiza 

finansowa jest źródłem tej nierzetelności”;  

e) niezrozumienia, błędnej parafrazy czy jednostronnej argumentacji. Podobnie jak 

powyżej, można posłużyć się słowami profesjonalistów: „Jeśli jest dobrze zrobiona 

analiza, to klient kupuje to, co chce kupić. Jeśli nie jest zrobiona, to wtedy sprzedawca 

sprzedaje to, co chce sprzedać”;  

3) Relacji organizacja – dystrybutor, oraz podwładny – przełożony, w tym: 

a) podbierania ludzi – czyli rekrutowaniu ludzi z innych struktur, a także 

„przestrukturyzowanie”. Jedną z dobrych praktyk marketingu sieciowego jest spójność 

organizacji, wartości, wierzeń, norm, postaw. Zmiana liderów, jeśli ma przyczyny w 

chciwości danego lidera, może zaburzyć wizerunek etycznego biznesu;  

b) podważania autorytetów w strukturach oraz pomiędzy strukturami. Jak powyżej – 

takie zachowania nie utwierdzają nowo przybyłych członków zespołu w idei „jednej 

wielkiej rodziny” czy też „organizacji mówiącej wspólnym językiem”;  

c) manipulacji faktami dotyczącymi wysokości osiąganych dochodów w celu 

polepszania atrakcyjności finansowej wykonywanego zawodu;  

d) wykorzystania relacji znajomych i rodziny do poszerzenia struktury sprzedażowej – 

liczby współpracowników i klientów – pojawia się swoisty paradoks, że wydaje się to 

bardzo łatwe, ale jak pokazuje doświadczenie doradców finansowych, dość często 

członkowie rodziny oczekują obniżenia kosztów sprzedaży produktu, zwłaszcza gdy w 

grę wchodzi zwykła ludzka zawiść w postaci myślenia „Nie będę pracował na tę 

osobę”. Menedżerowie komentują to następująco: „W pierwszej kolejności powinno 

się pomóc rodzinie, znajomym i osobom, które znam i które lubię, a w dalszej – 

obcym ludziom”. Z jednej strony „rodzina wybacza błędy”, z drugiej strony jednak 



124 
 

uczestnicy, zdesperowani, aby odnieść sukces w swoim nowym biznesie MLM, mogą 

agresywnie wywierać wpływ na krewnych i znajomych w celu wymuszenia zakupu 

oferowanych produktów. Innymi słowy, firmy MLM mogą zmienić relacje 

międzyludzkie, zachęcając ludzi do „instrumentalizacji” stosunków opartych na 

zaufaniu, miłości czy przynależności. Krewni mogą czuć się nieco zmuszeni do 

zakupu określonych towarów, aby ich synowie czy córki nie zaznali poczucia braku 

sukcesu czy wstydu, ale znaleźli wsparcie w obrębie rodziny. 

4) Zagrożenia prawne i formalne, w tym: 

a) niejasne dla klienta, czasem dla doradcy sformułowania zawarte w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia, co utrudnia potencjalnemu klientowi zrozumienie zakresu 

ubezpieczenia, dlatego też na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność, zwłaszcza w 

sytuacji, gdy klient ma już polisę ubezpieczeniową innej firmy;  

b) klauzule abuzywne – podczas wywiadów jakościowych otrzymano informację, że 

takie zapisy dotyczyły wartości wykupu polis UFK, natomiast obecnie dzięki regulacji 

wprowadzonej przez KNF ten problem już nie występuje;   

c) nieinformowanie klienta o wszystkich kosztach związanych z produktem. W obliczu 

projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z jednej strony dla uczciwych 

dystrybutorów będzie to możliwość podkreślenia transparentności swoich działań, a z 

drugiej strony dla nieuczciwych może stanowić powód działań oportunistycznych.  

P. Dewandre i C. Mathieu
189

 skonstruowali deontologię przedsiębiorstwa w kontekście 

cech stanowiących o postawach etycznych w odniesieniu do systemów MLM konsumenckich 

(patrz rozdział 3.2):  

1) Wielkość wpisowego – w OVB nie funkcjonują opłaty wpisowe za przystąpienie do 

network marketingu, koszty początkowe nie są ponoszone w firmie, ale dotyczą opłat 

za zaświadczenia o niekaralności, skompletowania dokumentacji do uzyskania numeru 

RAU. 

2) Brak obowiązku zakupu dużej ilości produktów – w OVB nie ma obowiązku żadnego 

zakupu, aczkolwiek zdaniem autora zachowania sprzedawcy powinny być zbieżne z  

ideą produktów, które sprzedaje – jeśli są to produkty inwestycyjne, powinien (nie ma 

obowiązku) także je mieć.  
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3) Obowiązek odkupienia niesprzedanych produktów – nie funkcjonuje, ponieważ 

produkty nie są do odsprzedaży.  

4) Normy etyczne – regulowane kodeksem etycznym oraz kodeksem dobrych praktyk. 

5) Prawdziwość informacji dla klienta i dystrybutorów – w postaci dokumentów 

formalnych – protokołów doradztwa oraz umowy o świadczenie czynności 

agencyjnych.  

6) Przestrzeganie prawa – organem regulującym pracę organizacji jest Komisja Nadzoru 

Finansowego.  

 

3.6. Zarys diagnozy obecnego stanu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa OVB 

Czechy  

 

 Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, aby właściwie ocenić otoczenie kulturowe 

przedsiębiorstwa OVB Allfinanz w Polsce, posłużono się analizą wyników badań 

przeprowadzonych przez autorów czeskich. Nie był to wybór przypadkowy, ponieważ łączy 

nas wspólna historia, kultura, zmiany społeczno-polityczne oraz budowa gospodarki rynkowej. 

Powstanie spółki OVB Czechy miało miejsce rok później niż w Polsce. M. Burtova z Bankovní 

Institut Vysoká Škola Praha w swojej pracy dyplomowej dotyczącej konkurencyjności firm 

doradztwa finansowego
190

 na rynku czeskim przebadała konkurencyjność systemu pracy i 

Partnerów OVB jako lidera na rynku finansowym oraz przeprowadziła szczegółową analizę 

pracy doradcy finansowego. Autorka przeprowadziła także analizę SWOT. 

 

Tabela 3.6.1. Mocne i słabe strony oraz możliwe zagrożenia OVB Allfinanz Czechy 

Mocne strony Słabe strony  Szanse Możliwe zagrożenia 

pozycja lidera na rynku ignorancja klienta odnośnie 

do kwestii finansowych 

nowy partner 

finansowy 

nowa firma na rynku 

kwalifikacje pośredników 

ubezpieczeniowych zgodne z 

wymogami prawnymi 

nietrafione propozycje 

planów finansowych w 

stosunku do potrzeb 

klientów  

zmiany w prawie 

podatkowym  

rządowe regulacje i 

zmiany w Narodowym 

Banku Czech 

reputacja i renoma  słaba konkurencja 

w danym mieście 

niskie kwalifikacje i słabe 

dopasowanie do potrzeb 
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Mocne strony Słabe strony  Szanse Możliwe zagrożenia 

lub powiecie rynku pracy 

dobra komunikacja z 

klientami 

 reforma emerytalna duża rotacja kadr i słabość 

struktur sprzedażowych 

duża liczba partnerów 

finansowych 

współpracujących z OVB 

 współpraca z 

zagranicznymi 

partnerami 

finansowymi 

niska jakość serwisu, 

szkoleń, rekrutacji i 

selekcji  

prawie 2000 produktów 

finansowych 

 młode pokolenie 

doradców 

finansowych 

 

biura w 14 krajach w Europie  zmieniająca się 

technologia 

 

duża liczba pośredników 

ubezpieczeniowych 

 niewielka liczba 

prywatnych biur 

pośrednictwa 

 

widoczność w mediach    

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Burtova, Competitive Ability of Companies Providing Financial 

Consultancy, BVIS, EKMAN FIP, 2013. 

 

Powyżej przedstawiona analiza SWOT wskazuje, że firma ma więcej atutów, dzięki 

którym może zdobywać punkty na rynku czeskim i zagranicznym, wymaga ona jednak 

uzupełnienia przez uwzględnienie perspektywy samego współpracownika. Mocną stroną firmy 

jest bycie liderem na rynku i posiadanie szerokiego wachlarza rozwiązań produktowych, co 

potwierdzają również badania A. Vogelgesang (patrz tabela 3.6.1). W kontekście zagrożeń 

autorka wskazała na trudności z utrzymaniem własnego rynku klientów i dystrybutorów. 

Zasadniczo ważną kwestią było zestawienie firmy OVB w kontekście „klasycznych” systemów 

MLM, gdzie sprzedawany jest fizyczny, namacalny produkt. Taką analizę benchmarkingową 

systemu OVB Czechy sporządził także J. Bartu
191

, bazując na czeskiej filii firmy Amway – 

jednej z prekursorów firm działających w systemie MLM w Europie. Celem pracy było 

sformułowanie konkretnych zaleceń, które doprowadzą do poprawy pozycji konkurencyjnej 

firmy OVB na rynku. Najlepsze propozycje poprawy były oceniane z gospodarczego punktu 

widzenia. Do osiągnięcia tego celu zostały wykorzystane metody benchmarkingowe, dzięki 

którym można porównać kluczowe czynniki prowadzące do sukcesu uczestników systemu 

MLM. Pytania dotyczyły obciążenia czasowego pośredników / agentów obu firm. Z badań 
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wynika, że menedżerowie OVB poświęcają znacznie więcej czasu na rozwój swojej struktury 

niż menedżerowie Amway. Działania składające się na rozwój to: czas poświęcony na 

rekrutację (ok. 10-30 godz.), a także co najmniej tyle samo czasu na zapoznanie z branżą oraz 

odpowiednie przeszkolenie nowych współpracowników.  

Innym czynnikiem, który w dużej mierze wpływa na zwiększenie czasu pracy w 

strukturze OVB, jest fakt, że zarówno praca doradcy finansowego, jak również praca 

menedżera nie kończy się na przeprowadzeniu analizy z klientem. Uzyskane podczas spotkania 

z klientem informacje, na którym to spotkaniu w początkowej fazie jest obecny zarówno młody 

(stażem) doradca, jak również jego menedżer, podlegają dalszemu analizowaniu oraz 

przetwarzaniu w celu dobrania odpowiedniego produktu. Końcowym etapem jest ponowne 

spotkanie z klientem oraz prezentacja przygotowanych rozwiązań. Zatem proces współpracy z 

klientem jest bardzo czasochłonny i wymaga pełnego zaangażowania menedżera.  

Natomiast inny jest schemat spotkania agenta Amway ze swoim klientem – wiąże się 

ono jedynie z zaprezentowaniem katalogu z produktami, ewentualnym przedstawieniem 

zastosowania oraz potwierdzeniem zakupu wiążącym się z opłatą za wybrany produkt. Drugie 

spotkanie jest więc tylko formalnością i polega na dostarczeniu opłaconych wcześniej towarów. 

Czas poświęcony klientowi w obu przypadkach jest diametralnie różny, co więcej, menedżer 

OVB musi posiadać wiedzę, która pozwoli mu dobrać do potrzeb klienta odpowiedni produkt 

istniejący na rynku finansowym. Nieznajomość rozwiązań finansowych przekreśla szanse na 

dalszą współpracę, menedżer lub doradca, który się nie sprawdził (nie wniósł nowych 

informacji dla polepszenia stanu wiedzy klienta lub nie wzbudził potrzeby zakupu), nie dostaje 

rekomendacji. Wagę rekomendacji poddano badaniom empirycznym, których wyniki znajdują 

się w rozdziale 5. Innym aspektem, na który zwrócił uwagę J. Bartu, jest kwestia szkoleń i 

przystosowania danego kandydata do pełnienia funkcji doradcy finansowego. Szkolenie osoby 

nowo zrekrutowanej do struktury OVB nie jest w pełni satysfakcjonujące, co potwierdza 

połowa respondentów. Informacje uzyskane podczas przeprowadzonych szkoleń nie są w pełni 

wystarczające do dalszej, profesjonalnej pracy w OVB. W efekcie zrekrutowani reprezentanci 

uczą się poprzez praktykę, co niesie ze sobą ryzyko demotywacji wynikające z błędów 

popełnianych podczas analiz czy doradztw. Problemem są również dość częste zmiany 

dostępnych informacji o rynku finansowym, które wynikają zarówno ze zmian na poziomie 

ustawodawczym, jak również z oferty partnerów produktowych.  

Dobrze oceniana jest transparentność i możliwość uczestnictwa w systemie szkoleń w 

OVB. Każdy ze współpracowników dostaje informację, kiedy, gdzie i w jakim czasie się one 

odbywają, co więcej, każdy może wziąć w nich udział. Jak wynika z danych, szkolenia 
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przeprowadzane przez OVB odbywają się znacznie częściej niż dla partnerów Amway. 

Zdaniem J. Bartu jednym z rozwiązań wpływających na poprawę wizerunku profesjonalnego 

doradztwa finansowego byłoby wprowadzenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu 

doradcy finansowego. Osoby wykonujące ten zawód powinny mieć wyższe wykształcenie 

ekonomiczne. Wtedy liczba doradców na rynku znacznie się obniży, a tym samym zawód 

stanie się bardziej elitarny i zamknięty. W ten sposób doradcy będą w stanie zaoferować swoim 

klientom usługi na wyższym poziomie oraz popartą wiedzą pomoc. Zdaniem autora dysertacji 

takie podejście jest prawidłowe, ale ze względu na koszty kształcenia oraz szeroki program 

edukacyjny (od 2 do 6 semestrów) wykracza poza potrzeby przedsiębiorstw MLM. Zależy im 

przede wszystkim na zwiększaniu liczby aktywnych współpracowników, głównie na poziomie 

wykształcenia średniego w zawodzie pośrednik finansowy, a nie doradca, co jest zgodne z 

oczekiwaniami prezesa zarządu OVB, który stwierdził: „My wcale nie jesteśmy lepsi niż 

agenci innych towarzystw ubezpieczeniowych – nas jest po prostu więcej”. Kwestia samego 

wykształcenia potencjalnych kandydatów do pracy będzie tematem poruszanym w badaniach 

empirycznych.  

Ostatni blok pytań dotyczył zróżnicowania menedżerów pod względem płci, wieku oraz 

poziomu wykształcenia. Jak wynika z badań, obie firmy zdominowane są przez mężczyzn. 

Dużo większa przewaga mężczyzn występuje w OVB, gdzie odsetek mężczyzn wyniósł 75%. 

Natomiast w strukturze firmy Amway procent ten jest nieco mniejszy i wynosi 60%. Według 

I. Toman
192

 w MLM skuteczniejsze od mężczyzn są kobiety, co związane jest z ich talentem do 

perswazji, natomiast nie potwierdzają tego listy rankingowe najlepszych menedżerów OVB. 

Mała liczba kobiet w strukturze OVB nie wynika jednak z ich dyskryminacji ze względu na 

płeć. Większy odsetek kobiet w strukturze Amway wynika z możliwości próbowania 

produktów, testowania oraz rozmowy o ich skuteczności bądź dobrym gatunku, co wiąże się z 

naturą kobiet. Każdego dnia korzystają one z wielu produktów, mają więc wyrobione zdanie na 

ich temat, tym samym są bardziej wiarygodne w rozmowie z klientem niż mężczyźni. 

L. Matyasova z Uniwersytetu Masaryka w swojej pracy pt. Metody stosowane w 

rekrutacji pracowników, wybór i motywacja w konkretnej firmie
193

 przeprowadziła analizę 

czynników motywacyjnych wpływających na fluktuację zatrudnienia w firmie OVB Czechy. 

Praca ta jest o tyle istotna, że sposoby motywacji do działania są częścią kultury 

organizacyjnej, a problem fluktuacji jest bieżącym problemem, który pojawia się także w OVB 
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Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Jej zdaniem na wydajność pracy mają wpływ 

kwestie związane z: warunkami pracy, poziomem opieki nad pracownikiem w organizacji, 

satysfakcją z pracy, poczuciem spełnienia, sensu wykonywanej pracy oraz samozadowolenia, 

„jest to praca, która mi wystarcza”. L. Matyasova powołuje się na innych autorów, tj. 

V. Provazník i R. Komárkovą
194

, które twierdzą, że znaczenie wynagrodzenia i innych 

świadczeń wzrasta wraz z wiekiem. Natomiast znaczenie poczucia samorealizacji i rozwoju 

osobistego z wiekiem się zmniejsza. W części empirycznej swojej pracy poddała badaniom 

takie obszary, jak rekrutacja, system motywacyjny, edukacja i wynagrodzenia. Następnie 

zaproponowała zalecenia dotyczące poprawy procesu rekrutacji i selekcji, a także motywacji 

pracowników i metod kształcenia zawodowego oraz poprawy wizerunku organizacji, co może 

prowadzić do zmniejszenia rotacji w zatrudnieniu.  

Autorka sformułowała cztery hipotezy, których weryfikacja i porównanie ze strukturami 

polskiej spółki będą przedmiotem rozważań czwartej części tej pracy – części o charakterze 

empirycznej. Zdaniem L. Matyasowej przeprowadzone badania potwierdzają fakt, że obecne 

kryteria doboru zawodowego stawiane kandydatom w procesie rekrutacji na stanowisko 

doradcy finansowego nie odzwierciedlają w pełni niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz cech 

charakteru koniecznych do wykonywania tej pracy. Badała także zależności między motywacją 

finansową i niefinansową a fluktuacją zatrudnienia. Co ciekawe, nie ma istotnych statystycznie 

różnic między pracownikami pozbawionymi stałego składnika wynagrodzenia, którzy 

rozważali odejście z pracy, a tymi, którzy tego nie rozważali. Natomiast, jak wynika z badań, 

połowa ankietowanych pracowników postrzega prowizyjną formę wynagrodzenia jako 

niepewną. Ponad 1/3 respondentów zgłosiła chęć otrzymywania stałego składnika 

wynagrodzenia. Nie ma również istotnej statystycznie różnicy między grupami, które 

rozważały rezygnację z powodu otrzymywania niedostatecznego wynagrodzenia za czas pracy, 

jaki dany współpracownik poświęcił na pracę. Na podstawie tego faktu można sformułować 

wniosek, że współpracownicy OVB mają pełne przeświadczenie odnośnie do czasu, w którym 

faktycznie efektywnie pracują, a kultura profesjonalna OVB Czechy jest kulturą 

proefektywnościową. 

W tym badaniu oceniono także prestiż pracy w OVB i dumę z pracy w tej firmie na tle 

konkurencji. Wyniki analizy w pięciopunktowej skali przedstawiają się na poziomie 2,4. 

Sugeruje to, że obraz doradcy nie jest tak dobry, jak mógłby być. Zdaniem autorki dobrym 
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rozwiązaniem w dążeniu do profesjonalizmu byłoby wprowadzenie jasnych kryteriów, które 

powinien spełnić pracownik zatrudniany na stanowisku doradcy finansowego, dlatego cechy 

osobowo-zawodowe, a także kompetencje i poziom dopasowania zadań zawodowych do 

potrzeb wykonywania tego zawodu zostały zbadane w niniejszej pracy. Autorka sugeruje 

konieczność przygotowania odpowiedniego kwestionariusza, który definiowałby model 

oczekiwanego kandydata. Jej zdaniem dobry menedżer charakteryzuje się: dostateczną wiedzą, 

empatią, niezawodnością i zaufaniem, otwartością, umiejętnością komunikacji oraz 

profesjonalizmem zachowania. Natomiast najbardziej motywującymi czynnikami są: nagrody 

finansowe, dobro klienta oraz sama możliwość awansu i czerpanie satysfakcji z pomocy 

klientom. 

  



131 
 

4. KULTURA PROFESJONALNA MENEDŻERÓW FIRMY OVB ALLFINANZ W 

PERSPEKTYWIE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH  

 

W pracy pt. The corporate culture of the multi-level marketing companies in Hong 

Kong, and the feasibility of cultural transfer to the PRC
195

 Sze, Y.M. opisuje firmy MLM, 

które funkcjonują w środowisku kulturowym Dalekiego Wschodu. Autorka określa je jako 

produkt kapitalistycznego świata, który charakteryzuje się indywidualizmem i zyskiem. 

Dlatego też w jej opinii firmy MLM muszą zwracać uwagę na przestrzeganie etyki biznesu, 

kulturę prawną i osobiste faworyzowanie, w przeciwnym razie narażone będą na utratę 

wiarygodności i wizerunku. Na kulturę profesjonalną składają się bowiem takie elementy jak: 

wartości, rytuały i artefakty, które są wymyślone, odkryte lub opracowane przez organizację, 

aby poradzić sobie ze swoimi problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji. 

Nawiązując do anglosaskiego modelu profesjonalizacji, można stwierdzić, że kultura 

profesjonalna rozwinęła się w organizacjach przez powielanie przykładów dobrych praktyk, 

które zostały uznane i przyjęte jako wartościowe. Praktyki te w organizacjach są przekazywane  

personelowi w celu prezentowania właściwych postaw i zachowań. Zdaniem Sze, Y.M.
196

 

profesjonalna spółka działająca w systemie MLM powinna mieć mocne strony w czterech 

obszarach:  

1) produktowym – przez co rozumie się produkty dopasowane do potrzeb rynkowych w 

realiach społecznych, ekonomicznych i technologicznych; 

2) osobowym – personel spełniający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe, 

który się ciągle rozwija przez dobrze zaprojektowany system szkoleń;  

3) systemowym – plan marketingowy (w OVB plan kariery) zawierający nagrody w 

konkursach, dodatkowe premie, promocje i system doceniania dla wybitnych 

sprzedawców i rekruterów;  

4) zarządzania – poprzez posiadanie stabilnego, godnego naśladowania systemu 

zarządzania opartego na wiedzy, a także technologii, minimalizującego biurokrację i 

umożliwiającego jak najlepszy przepływ informacji. To terminowość wypłat, jasne i 

transparentne kryteria ich rozliczania, opłacalność kosztowa definiowana przez 

wysokość prowizji, posiadanie intranetu i platformy oraz bazy wiedzy.  
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Powyższa lista kontrolna rzuca szersze światło na znaczenie kultury organizacyjnej 

firmy OVB, dlatego też jej obszary zostały przebadane, a wyniki z dokonanych analiz znajdują 

się w treści tego rozdziału. Szczególnie ważne dla kultury organizacyjnej są kwestie związane z 

procesem rekrutacji i socjalizacji kandydatów, co z kolei ma znaczenie dla realizacji planu 

kariery, ponieważ jest kluczowym narzędziem wspierającym pożądane zachowania i 

ograniczającym niepożądane. Na podstawie istniejącej literatury można wyróżnić te elementy 

kultury organizacyjnej, które wpływają na jej całokształt. W przypadku OVB mamy do 

czynienia z cebulowym wzorem G. Hofstedego, który zawiera cztery warstwy: symbole, 

bohaterowie, rytuały i wartości oraz stosowane praktyki, co przedstawia rysunek 4.1.1.  

 

Rysunek 4.1.1. Model cebulowy elementów kultury organizacyjnej  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. s. 9. 

 

Wdrażanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmach MLM 

ukierunkowane jest na szybką adaptację do społecznych i ekonomicznych potrzeb oraz 

oczekiwań i możliwości finansowych klientów i personelu. Głównie jednak na to, aby 

wykorzystać je do motywowania ludzi i kierowania ich wysiłków na osiąganie celów firmy. 

Zwykle jest to kultura organizacyjna, która preferuje własne wartości i przekonania, pomiar 

Symbole  

Bohaterowie 

Rytuały 

Wartości 
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osiągnięć, standardowe sposoby zachowań i dążenie do samorozwoju. Dotyczy to nie tylko 

rzeczowych elementów kultury, takich jak materialne nagrody czy kontakt fizyczny, ale także 

aspektów psychicznych. Wyzwania dla firmy MLM w zakresie zarządzania 

współpracownikami są ogromne, ponieważ są oni główną „siłą napędową” sprzedaży 

produktów i usług firmy. Nie są oni pracownikami, nie tylko w sensie prawnym, ponieważ ich 

praca jest dobrowolna, zgodna z ich własną wolą i tempem pracy. Nie trzeba dodawać, że mogą 

oni pracować w wielu firmach jednocześnie, traktując pracę w firmie jako jedną ze ścieżek 

kariery lub pracę dodatkową. W praktyce nie ma minimalnego wymogu czasu bycia 

dystrybutorem. W systemie MLM współpracownicy są odpowiedzialni za rozwój swoich 

struktur organizacyjnych poprzez powielanie wzorów, które przynoszą im korzyści, co zgodne 

jest z teorią wymiany społecznej. W przeciwnym razie są skazani na niepowodzenie, ponieważ 

naśladujący ich młodzi stażem kandydaci odchodzą od takich struktur. Oczywiście, w 

założeniach zarządy i topowi liderzy firm MLM mają stawiać czoła tym wyzwaniom, dbając o 

lojalność, motywację i profesjonalizm w zarządzaniu swoimi podopiecznymi. 

Według E. Kearney i M. Bandleya
197

 profesjonalny dystrybutor powinien odgrywać rolę 

lidera i przygotowywać swoich następców. Młodzi współpracownicy zwracają się do niego po 

rady, aby ten ustalił i przestrzegał tempa pracy, bo wiedzą, że prowadzi ich do sukcesu. Liderzy 

pełnią różne funkcje społeczne – badacza, trenera, menedżera, motywatora, mówcy 

publicznego czy też administratora. Muszą kreować dobre pierwsze wrażenie swoim wyglądem 

i prezencją, być dobrymi mówcami publicznymi oraz wzbudzać uznanie. Można także 

powiedzieć, że firmy często „pielęgnują” swoich liderów, dbając o ich wygląd, jakość 

wystąpień i częstotliwość publikacji ich wypowiedzi, a nawet tuszując drobne niepowodzenia. 

W ten sposób budują wizerunek dobrze zarabiającego człowieka sukcesu, który osiągnął go 

dzięki budowaniu struktur współpracowników. Kreuje się w ten sposób przekonanie, że sukces 

może być powielony. Odbywa się to głównie przez prezentację danej osoby na firmowych 

zgromadzeniach, sympozjach, gdzie dana osoba mówi o sposobach motywowania, które 

stosuje, aby osiągnąć ze współpracownikami sukces. Sympozja te mają charakter 

ogólnokrajowy, gdzie do obsługi technicznej, muzycznej i oświetlenia zatrudniane są 

profesjonalne firmy, a program sympozjum jest połączony z wielkim show. Niektóre firmy 

zatrudniają znanych artystów i dziennikarzy telewizyjnych, którzy są mistrzami ceremonii, jak 

również gwiazdy muzyki, które wykonują swoje utwory w części artystycznej takiego 

sympozjum. W galach OVB brały udział takie osoby jak Katarzyna Cichopek, Marcin Prokop, 
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Jacek Lenartowicz czy zespół IRA. Wszystkie te zabiegi miały za zadanie wzmacniać 

wizerunek firmy wśród współpracowników, budować wrażenie, że są dobrze znane i stabilne 

oraz że wybór kariery w tychże firmach był dobrym posunięciem. Oczywiście istnieją także 

wzorce zachowań w rytuałach. Najczęstszą metodą jest to, że podczas przyznawania awansów 

nowo awansowani otrzymują nagrody rzeczowe, kwiaty, a także gratulują swoim przełożonym 

i podwładnym. Podczas „Gal OVB” kierownicy i dyrektorzy otrzymują kolejne awanse, 

dziękują przełożonym za mentoring (ponieważ idą ścieżką, którą ich przełożeni już przeszli), 

ale przede wszystkim dziękują podopiecznym, ponieważ zgodnie z planem kariery bez nich nie 

osiągnęliby tego awansu. Rytualnym zachowaniem jest również wręczanie nominacji na scenie 

w otoczce intensywnej muzyki i oklasków ok. 1000 osób na sali. Przykłady pokazane są na 

rysunkach 4.1.2 i 4.1.3. 

 

Rysunek 4.1.2. Marcin Dobrzański i Marcin Zieleniewski gratulują awansu nowemu 

kierownikowi oddziału Maciejowi Zeganowi 

 

Źródło: materiały wewnętrzne OVB
198

. 
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Rysunek 4.1.3. Nominacja Łukasza Junika na dyrektora okręgu 

 

Źródło: opracowanie własne, Wrocław, Hala Stulecia, 14.03.2015 

 

Obserwowane powtarzalne zachowania w firmach MLM odwołują się do wspólnego 

języka, terminologii i rytuałów związanych z wzajemną interakcją uczestników danej struktury. 

Wynika to stąd, że członkowie tej samej organizacji posługują się językiem branżowym, aby 

wymieniać swoje poglądy, rozwiązywać konfliktowe sytuacje – słowem, wyrażać swoje myśli i 

odczucia związane z pracą zawodową. Przykładami takiego profesjonalnego żargonu jest 

określanie np. nowo przybyłych współpracowników jako „R-ki”, używanie zapożyczeń z 

języka niemieckiego w odniesieniu do stanowisk (GST – czyli Geschäftsleiter zamiast 

„kierownik oddziału”, BL – Bezirkleiter zamiast „kierownik okręgu” itp.), jak również zamiast 

„gali” czy „kongresu” posługują się niemieckim skrótem FKT – Fuhrung Kreiss Tagung. 

Funkcjonują także rytuały w ramach danych struktur, np. wręczanie przez przełożonego dobrej 

jakości długopisu za awans na kierownika oddziału czy zegarka za awans na dyrektora okręgu.  

Powtarzalność można zaobserwować także w symbolach, które dotyczą wizerunku 

zewnętrznego, takich jak modne i zadbane fryzury męskie, garsonki, garnitury lub marynarki 

dobrej jakości, zadbane buty czy markowe długopisy i zegarki. OVB stworzyło także 
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szablonowy materiał przekazywany nowo przybyłym współpracownikom podczas szkolenia. 

Symbolami współpracowników OVB są m.in. tablice rejestracyjne na samochodach (rysunki 

4.1.4 i 4.1.5).  

 

Rysunek 4.1.4. Samochód z tablicą rejestracyjną OVB 

 

Źródło: http://rejestracja.blog.pl. Data dostępu 15.05.2017 

Rysunek 4.1.5. Samochód z tablicą rejestracyjną OVB oraz znaczkiem Powered by OVB 

 

Źródło: http://rejestracja.blog.pl. Data dostępu 15.05.2017 

http://rejestracja.blog.pl/
http://rejestracja.blog.pl/
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Innymi symbolami noszonymi przez współpracowników OVB są szpile w klapach 

garniturów, marynarek, spinki do mankietów, napisy „powered by OVB” z tyłu samochodów, a 

także kolorystyka niebiesko-biała związana z wystrojem biura. Liderzy OVB chętnie angażują 

się w działalność sponsorską; niektórzy sponsorują amatorskie drużyny koszykarskie, a nawet 

ligę piłki nożnej. 

Kolejnym elementem kultury organizacyjnej są normy, które w systemach MLM są 

określane jako standardy zachowania zawarte w kodeksie dobrych praktyk, stanowiącym 

załącznik nr 4. Dotyczą one elementów etycznych współpracy z klientem, „zakazu 

podbierania” sobie nawzajem klientów czy współpracowników, zwłaszcza że duża liczba 

negatywnych komentarzy na temat firm działających w systemach MLM i sprzedaży 

bezpośredniej dotyczy nieuwzględniania zmian na rynku. Zatem aby przeciwstawić się temu 

poglądowi, należy szerzyć wizję nieograniczonych możliwości, zależnych od poziomu 

własnego zaangażowania. Kryteria sukcesu opisane przez E. Kearney i M. Bandley
199

 jako 

ciężka praca, poświęcenie, stałe planowanie czasu pracy, gotowość do uczenia się, szkolenia i 

zachęcanie innych, aby przejść tę samą drogę, jest tematem przewodnim wszystkich spotkań, 

szkoleń, a obecnie, w dobie mediów społecznościowych, także tematyką blogów poświęconych 

branży MLM. Chodzi także o kwestię partnerstwa z „firmą matką” oraz „bycia sobie samemu 

szefem”. Ma to także wydźwięk prawny – w polskim prawie pracy zatrudnienie osób w 

charakterze partnera na podstawie umów pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą nie może nosić oznak umowy o pracę. Filozofia firmy ma swoje 

zastosowanie zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak również zewnętrznej – dotyczy tak 

współpracowników, jak i klientów. W OVB główną filozofią jest idea „Allfinanz”, czyli klient 

otrzymuje wachlarz rozwiązań dotyczący ubezpieczeń, inwestycji czy kredytów z jednej ręki 

(od jednego dystrybutora). Dla dystrybutora ta filozofia od strony produktowej oznacza 

potrzebę szkolenia się we wszystkich aspektach rynku finansowego, a nie tylko w wąskiej 

specjalizacji. Od strony motywacyjnej filozofie stanowią myśl przewodnią w danym roku, np. 

2013 – Po prostu lepiej – filozofia nawołująca do zmiany nawyków i polepszenia 

intensywności pracy; 2014-2015 – Next Level – dzięki bazowaniu na doświadczeniach z 

poprzedniego roku osiągnięcie kolejnego poziomu, czy 2016 – Lead your Team – skoro coś 

osiągnąłeś, to teraz poprowadź swoją strukturę, swoich ludzi, aby zrobili to samo, oraz 2017 – 

Quality leads to success – jakość prowadzi do sukcesu, a zatem nastawienie na organizację 

profesjonalną. Przykłady pokazane są na rysunku 4.1.6.  
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 E. Kearney, M. Bradley, Network Marketing…, op. cit. 
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Rysunek 4.1.6. Logo promowanych filozofii OVB w poszczególnych latach  

 

Źródło: materiały OVB.  

 

Duży nacisk jest kładziony również na proporcjonalność wynagrodzenia w zależności 

od wkładu pracy i porównania z pracą na etacie w tradycyjnym wymiarze godzin. Badano czas, 

jaki współpracownicy OVB poświęcają na pracę. Także jednym z elementów rekrutacji w 

przypadku OVB jest obliczenie minimalnych przychodów, motywujących daną jednostkę do 

działania, czyli tzw. Eximusa – zabezpieczenia kosztów codziennej egzystencji. To działanie 

ma na celu nastawienie jednostki na skoncentrowanie się na karierze w OVB, a nie szukanie 

etatów. Jak zostało to przedstawione w rozdziale dotyczącym etyki, niebezpieczeństwem 

związanym z procesem rekrutacji jest podawanie przykładów niewspółmiernych do 

rzeczywistych rezultatów czy przekłamywanie rzeczywistej formy prowadzenia działalności i 

źródeł dochodu. Dlatego też w pracy zbadano postawy osób wprowadzających oraz zapytano 

respondentów, czy traktują swoich przełożonych jak profesjonalistów.  

 Następnym elementem kultury profesjonalnej są zasady, czyli ścisłe wytyczne 

dotyczące działań w organizacji. Firmy MLM rozwijają osobowości zarówno w kontekście 

ilościowym, jak i jakościowym. Podejście ilościowe zgodnie z teorią kapitału społecznego 

definiuje jednostkę przez pryzmat wzrostu – w OVB jest nią liczba współpracowników, liczba 

podpisywanych jednostek pracy, wysokość prowizji – a plan kariery jest zbiorem zasad. 

Kontekst jakościowy to patrzenie przez pryzmat rozwoju osobistego – rozwoju kompetencji i 

kwalifikacji. A zatem zasadami będą tutaj zasady komunikacji na wszystkich poziomach, 

odbywania i uczestnictwa w szkoleniach oraz jakość tych szkoleń. Bowiem praca zespołowa 

jest kluczowa, zarówno dla wzrostu, jak i dla rozwoju. Jest to także o tyle istotne, że często w 

firmach MLM występują wielopoziomowe relacje międzyludzkie, które są przedmiotem badań 

w pracy. Zbiór zasad odnoszących się do jawnej kultury organizacyjnej wydaje się niezbędny 
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nie tylko dla umożliwienia menedżerom pełnienia funkcji społecznych w kontekście 

zawodowym, ale także w życiu prywatnym. Przecież duży odsetek menedżerów to żony, 

mężowie, matki, ojcowie czy partnerzy.  

Zatem wszystkie wymienione powyżej elementy tworzą klimat organizacyjny 

przedsiębiorstwa. Jest to ogólne wrażenie, które jest przenoszone od wewnątrz struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa na zewnątrz – zarówno poprzez współpracowników, jak 

również klientów. Współpracownicy OVB w tym kontekście tworzą nieformalną, ale  

biznesową atmosferę, która w sferze polskiej kultury narodowej bardzo skraca dystans relacji 

interpersonalnych. Natomiast klimat organizacyjny często udziela się młodym 

współpracownikom na tyle, że przenoszą go na inne obszary życia społecznego. Jeśli robią to 

nieumiejętnie, obraz przedsiębiorstwa może być porównany do sekty
200

.  

Zarządzanie kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa OVB w realiach dzisiejszego, 

konsumpcyjnie nastawionego świata polega przede wszystkim na utrzymaniu wysokiego 

poziomu motywacji wśród uczestników organizacji. Z prac A. Warzęchy, B. Wojnarowskiego, 

J. Górskiej, G. Habczyka oraz M. Gondek poświęconych motywacji i samym systemom 

rozliczeń i zarządzania można wnioskować, że firmy MLM wykorzystują kilka narzędzi 

motywacji. Należą do nich materialne korzyści promujące styl życia ludzi bogatych – 

począwszy od środków pieniężnych, wycieczek zagranicznych, skończywszy na domach i 

samochodach, co przyciąga osoby, które chcą poprawić swój standard życia. Drugim 

narzędziem jest przynależność i wpływ społeczny, które mają swoje korzenie w dynamice 

grupowej i polegają na integracji osób, których kultura organizacyjna nastawiona jest na ludzi i 

zadania. Rozpoznawanie i budowanie własnych wartości współpracownika OVB to czynności 

takie jak bycie oddelegowanym do innych zajęć niezwiązanych bezpośrednio z powtarzalną 

pracą innych współpracowników czy członków organizacji, np. prowadzenie szkolenia, 

zaproszenie do bycia mówcą na sympozjum, organizacja wycieczki, imprezy okolicznościowej 

itp. I wreszcie wyznaczanie celów samorealizacji, np. projektowanie struktury, zachęcanie 

współpracowników do spełniania marzeń i własnego potencjału. Narzędzia te odzwierciedlają 

aspekty natury ludzkiej opisane przez E. Scheina jako założenia racjonalne – ekonomiczne, 

społeczne oraz samorealizacji.  

W OVB bardzo istotną rolę odgrywa rekrutacja. Jest ona obok sprzedaży 

najważniejszym działaniem w firmie. Na podstawie obserwacji uczestniczącej autor pracy 

                                                           
200

 E. Szczepaniak, Marketing wielopoziomowy jako forma biznesu oparta na sprzedaży bezpośredniej. Polska na 

tle wybranych krajów Europy i świata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013. 
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może stwierdzić, że każdy współpracownik OVB jako profesjonalista w swoim zawodzie 

powinien umieć sprzedać: swój biznes, swój produkt, a przede wszystkim samego siebie, a 

także mieć wiarę w branżę, firmę, produkt / usługę i samego siebie. Zdaniem wielu autorów 

nowo przybyli członkowie biznesu MLM nie są w stanie spełnić tych oczekiwań, dlatego też 

osoby te zachęcane są przez swoich przełożonych, aby sprzedawać je osobom, które znają i 

które darzą wzajemnym szacunkiem. W ten sposób, bazując na zaufaniu i chęci pomocy 

osobom z najbliższego otoczenia, a nie tylko na specjalistycznej wiedzy branżowej oraz 

umiejętnościach sprzedażowych, nabierają doświadczenia. Dokonuje się to przez wchodzenie 

w ciągle nowe interakcje społeczne oparte na zaufaniu z odbiorcami oferowanych usług lub 

współpracownikami. Nowo przybyli członkowie są zachęcani do tego, aby tworzyć listy osób z 

kręgów społecznych, w których funkcjonują. Zdaniem P. Clothier teoretycznie każda osoba jest 

prospektem dla danego członka organizacji MLM
201

. Sami uczestnicy komentują to w 

następujący sposób: „Trzeba dać szansę każdemu, poinformować każdego – każdy tę szansę 

ma, ale nie każdy ją wykorzysta”. Takie podejście wymaga jednak bardzo wyraźnego 

rozgraniczania pomiędzy sferą prywatną a zawodową, gdyż może stanowić zagrożenie dla 

trwałości relacji na innych polach niż zawodowe.  

Zatem postawa profesjonalna przedstawiciela handlowego / doradcy przejawia się w 

tym, czy potrafi on być na tyle wytrwały i przedsiębiorczy, aby z jednej strony sukces osiągnąć 

samemu, a z drugiej strony nauczyć go osiągać współpracowników. Stąd też wartościową 

wiedzą z punktu widzenia lidera MLM jest odpowiedź na pytanie: Jakie kompetencje ma 

profesjonalista?. Natomiast z punktu widzenia doradcy, aspirującego do miana profesjonalisty, 

istotna jest odpowiedź na pytanie: Czy jest on zdolny do zrekrutowania przyszłych 

profesjonalistów i czy ten wzorzec należy naśladować?. 

 

4.1.  Profesjonalizacja menedżerów w kontekście posiadanych i nabywanych 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz pełnionych funkcji  

 

 Współczesne kariery zawodowe mają wymiar wielozawodowy, wielozadaniowy i 

wielowymiarowy. Podążając za rozważaniami W. Chojnackiego, można uznać, że nie ma 

większego znaczenia, czy profesjonalizacja jako proces dochodzenia do profesjonalizmu 

została określona, zanim zaczęły powstawać organizacje zajmujące się produkcją lub usługami, 
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czy najpierw powstały organizacje i na bazie ich działań sformułowano wytyczne 

profesjonalizacji. Ważne jest natomiast poznanie etapów profesjonalizacji określonej 

specjalności lub zawodu w kontekście zmian w społecznym podziale pracy. Zdaniem 

L. Czarkowskiej należy także brać pod uwagę samoidentyfikację zawodową, w tym tworzenie i 

powstawanie nowych profesji. Dlatego też respondentom zadano pytanie dotyczące zawodu, 

jaki wykonują, a następnie w wyniku analiz statystycznych skorelowano te odpowiedzi z 

takimi czynnikami jak źródło dochodu, stopień zaszeregowania, wiek, wykształcenie, a także 

staż pracy oraz stopień zaawansowania wyrażony liczbą współpracowników w zespole. 

Pozytywnie skorelowanymi zmiennymi było zawodowstwo (stanowienie jedynego źródła 

dochodu) oraz staż pracy. Wyniki tych korelacji przedstawiają tabele 4.1.1 oraz 4.1.2.  

 

Tabela 4.1.1. Korelacja pomiędzy określeniem wykonywanego zawodu w OVB  

a głównym źródłem dochodu  

 

Czy OVB to Pana główne 

źródło dochodu? 

Ogółem a. Tak b. Nie 

Jak określa Pan/i 

zawód, który 

wykonuje? (proszę 

zaznaczyć 

maksymalnie 

2 odpowiedzi) 

a. Menedżer MLM Liczebność 11 0 11 

% 21,6 0,0 13,3 

b. Doradca finansowy Liczebność 18 20 38 

% 35,3 62,5 45,8 

c. Pośrednik 

finansowy 

Liczebność 11 5 16 

% 21,6 15,6 19,3 

d. Przedsiębiorca Liczebność 7 2 9 

% 13,7 6,3 10,8 

e. Inny Liczebność 4 5 9 

% 7,8 15,6 10,8 

Ogółem Liczebność 51 32 83 

% 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Chociaż w ujęciu całościowym przeważały odpowiedzi „doradca finansowy”, to jednak 

osoby, których głównym źródłem dochodu była praca w OVB, najczęściej wykonywały zawód: 

menedżera MLM, pośrednika finansowego oraz przedsiębiorcy. Wykazano zależności istotne 

statystycznie między zmiennymi (p = 0,014). Bowiem wraz ze wzrostem stażu pracy w OVB 

menedżerowie w różny sposób charakteryzowali wykonywaną profesję. Na podstawie 

zależności istotnych statystycznie między zmiennymi (p = 0,037) w każdym z przedziałów 

stażu pracy dominowali doradcy finansowi, przy czym najmniejszy odsetek występował w 
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grupie ze stażem 2-3 lata, większy i na podobnym poziomie w grupach 0-1 i 4 lata i więcej. W 

grupie ze stażem 0-1 na drugim miejscu pod względem częstości byli pośrednicy finansowi, w 

grupie 2-4 lata byli to przedsiębiorcy, w grupie 4 i więcej lat na drugim miejscu byli 

menedżerowie MLM.  

Zbadano także poziom oceny prestiżu wykonywanego zawodu. Wyniki przedstawiają 

tabele 4.1.2 i 4.1.3. Zostały przeprowadzone także analizy korelacji w celu sprawdzenia, czy na 

postrzeganie prestiżu zawodu ma wpływ wykształcenie, staż pracy, stopień zaszeregowania, 

wiek oraz bycie jednozawodowcem.  

 

Tabela 4.1.2. Postrzeganie zawodu pośrednika finansowego i przedsiębiorcy 

Czy Pana/i zdaniem poniższe zawody cieszą się obecnie wysoką pozycją społeczną? 

Odpowiedzi Pośrednik finansowy Odpowiedzi Przedsiębiorca 

a) zdecydowanie tak 13,0 

42% 

a) zdecydowanie tak 49,0 

91% 

b) raczej tak 20,0 b) raczej tak 24,0 

c) raczej nie 13,0 

 

c) raczej nie 2,0 

 

d) zdecydowanie nie 1,0 

 

e) trudno powiedzieć 5,0 

 

e) trudno powiedzieć 31,0 

 

(puste) 

  

Suma końcowa 78,0 

 

Suma końcowa 80,0 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 4.1.3. Postrzeganie zawodu menedżera MLM i doradcy finansowego   

Czy Pana/i zdaniem poniższe zawody cieszą się obecnie wysoką pozycją społeczną? 

Odpowiedzi Menedżer MLM Odpowiedzi Doradca finansowy 

a) zdecydowanie tak 14,0 

39% 

a) zdecydowanie tak 16,0 

59% 

b) raczej tak 16,0 b) raczej tak 31,0 

c) raczej nie 20,0  c) raczej nie 11,0 

 

d) zdecydowanie nie 6,0  d) zdecydowanie nie 3,0 

 

e) trudno powiedzieć 20,0  e) trudno powiedzieć 18,0 

 

Suma końcowa 76,0  Suma końcowa 79,0 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wystąpiły zależności istotne statystycznie między zmiennymi (p = 0,026) w pytaniu o 

prestiż zawodu doradcy finansowego. Osoby z wykształceniem średnim najczęściej wybierały 

odpowiedź „trudno powiedzieć”, natomiast osoby z wykształceniem wyższym w większości 

przypadków wybierały odpowiedź „raczej tak”. We wszystkich przedziałach stażu pracy (p = 

0,038) dominowała odpowiedź „raczej tak”. Na drugim miejscu pod względem liczby 

wyborów były: w przedziale 0-1 oraz 2-5 lat – „trudno powiedzieć”, w przedziale 4 i więcej lat 

była to odpowiedź „raczej nie”. Wykazano zależności istotne statystycznie między zmiennymi 

(p = 0,002). Wśród osób, których OVB było głównym źródłem dochodu, najczęściej wybierana 

była odpowiedź „zdecydowanie tak”, a u osób, które dochody czerpały głównie z innych 

źródeł, częściej pojawiała się odpowiedź „raczej tak”. Na podstawie umowy o świadczenie 

usług agencyjnych współpracownik OVB jest określany jako Osoba Wykonująca Czynności 

Agencyjne (OWCA), czyli w rozumieniu powyższego pytania jest to pośrednictwo finansowe. 

Jednakże z socjologicznego punktu widzenia oraz budowania relacji w sprzedaży lepiej 

postrzegany jest doradca finansowy (na dalszych etapach ścieżki kariery) niż pośrednik. Co 

ciekawe, menedżerowie OVB (głównie jednozawodowcy) postrzegają siebie bardziej jako 

menedżerów MLM niż przedsiębiorców, co może oznaczać, że identyfikują siebie z 

pracownikami, a nie z pracodawcami. Podczas wywiadów pogłębionych jeden z kierowników 

okręgu podsumował swoją pracę słowami: „[…] to tylko jest prezentowane jako własny biznes, 

bo wszyscy wykonują działalność gospodarczą. Natomiast to jest bardziej franczyza – taki 

McDonald – składniki są te same i kolejność ułożenia kanapki, jedyne co możesz wybrać, to 

czy chcesz je do tej kanapki wkładać z prawej, czy lewej strony. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, 

to pracuj w systemie, a nie poza systemem”. A także: „Nigdy nie miałem zastrzeżeń co do 

systemu OVB, to ludzie mogą być słabi w OVB, ale nie system. System jest transparentny, 

uczciwy i każdy ma w nim równe szanse. Chociaż może się zdarzyć, że awanse są uznaniowe”.  

 Kolejnym etapem profesjonalizacji było określenie, czym profesjonalizm w ujęciu 

współpracowników OVB jest. W tym celu zadano pytanie dotyczące definicji profesjonalizmu 

w kontekście wykonywanego zawodu. Co ciekawe, nie wykazano statystycznie istotnych 

różnic w definiowaniu profesjonalizmu za pomocą takich zmiennych jak staż pracy, osiągnięty 

poziom wyrażony liczbą współpracowników, a także ze względu na wiek, zajmowane 

stanowisko czy wykształcenie. W tabeli 4.1.4 przedstawiono wobec tego wyniki ogólne. Ponad 

50% respondentów wskazało, że najpełniej profesjonalistę określają słowa, iż jest to osoba 

posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu sprzedaży, organizacji pracy i rekrutacji nowych 

współpracowników. Cechy, jakie powinien mieć menedżer OVB, przedstawia tabela 4.1.4. 
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Tabela 4.1.4. Cechy, jakie powinien mieć profesjonalny menedżer OVB 

Cechy profesjonalnego menedżera OVB Liczba respondentów Udział procentowy 

a. Wiedza i umiejętności personelu OVB obejmujące 

sprzedaż, organizację pracy i rekrutację nowych 

współpracowników. 

40,0 51% 

c. Doświadczenie, zdolności i predyspozycje do 

współdziałania w osiąganiu celów własnych i struktury, a 

także skuteczne działania oraz etyczne wartości kulturowe.  

26,0 33% 

b. Kompetencje obejmujące wiedzę wykorzystywaną w 

zawodzie doradcy finansowego. 

10,0 13% 

d. Praktykowanie specyficznych umiejętności 

wyrastających z konkretnej wiedzy zgodne z uznanymi 

standardami zachowania i własną intuicją. 

2,0 3% 

Suma końcowa 78,0 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W trakcie udzielania wywiadów pogłębionych większość menedżerów przyznała, że 

właściwa organizacja pracy, a w szczególności zarządzanie czasem pracy odróżniają 

profesjonalistę od amatora. Wskazali także, że wiedza i umiejętności rekrutacyjne są 

niezbędne, aby przetrwać w tym biznesie. Kilku menedżerów wspomniało również, że 

umiejętności dotyczące sprzedaży nie są tutaj konieczne: „To jest biznes i produkt relacyjny. 

Jeśli umiesz nawiązywać relacje, to sprzedaż będzie szła sama. W tej firmie jest pełno osób, 

które wysoko zaszły, a które nie są dobrymi sprzedawcami. Sprzedając (doradzając) samemu 

zarabia się duże pieniądze, nieproporcjonalnie duże do wkładu pracy, ale żeby zarabiać 

pieniądze, o których inni boją się nawet marzyć, należy postawić na współpracowników”. To 

drugie zdanie potwierdza ważność osiągania celów własnych i struktury oraz skuteczne 

działania, zapewniające osiąganie tych celów w sposób etyczny. Zapytano respondentów także 

o poziom oceny profesjonalizmu organizacyjnego firmy OVB i podobnie jak powyżej poddano 

tę zmienną analizie korelacji. Wykazano zależności istotne statystycznie między zmiennymi. 

Ankietowani wybierali tylko odpowiedzi pozytywne w pytaniu, czy określiłby Pan/i firmę 

OVB jako firmę profesjonalną, jednak większa częstość odpowiedzi „zdecydowanie tak” 

pojawiała się w grupie, dla której OVB było głównym źródłem dochodu (p = 0,043), z większą 

liczbą współpracowników (p = 0,036) oraz ze stażem pracy 0-3 oraz 4-9 lat (p = 0,007).   
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4.1.1. Kompetencje menedżerskie 

 

Bardzo istotna z punktu widzenia postrzegania biznesu oraz składników 

przekładających się na sukces w branży jest kwestia posiadanych kompetencji menedżerskich. 

W ogólnym ujęciu respondenci stwierdzili, że najważniejsze są umiejętności społeczno-

komunikacyjne (44%), w drugiej kolejności są to umiejętności przywódcze. Natomiast na 

trzecim miejscu znalazły się umiejętności finansowo-ekonomiczne (15%, z czego 14% 

odpowiedzi pochodziło od reprezentantów I-III stopnia). Co ciekawe, w kontekście 

profesjonalizacji kompetencje koncepcyjno-innowacyjne i merytoryczno-techniczne zostały 

sklasyfikowane na ostatnim i przedostatnim miejscu.  

 

Tabela 4.1.5. Potrzebne kompetencje menedżerskie według opinii respondentów  

Rodzaj kompetencji 

Liczba 

udzielonych 

pierwszych 

odpowiedzi 

Liczba 

udzielonych 

drugich 

odpowiedzi 

Suma Procent 

Społeczno-komunikacyjne 29 37 66 44% 

Przywódcze 36 0 36 24% 

Finansowo-ekonomiczne 2 21 23 15% 

Merytoryczno-techniczne 15 1 16 11% 

Koncepcyjno-innowacyjne 1 9 10 7% 

Suma końcowa 83 68 151 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najważniejsze, zdaniem respondentów są kompetencje społeczno-komunikacyjne, 

wpływające na postrzeganie danej jednostki jako lidera struktury. Współpracownicy 

rekrutowani są w kręgach bliskiego powinowactwa czy pokrewieństwa lub stosunków 

towarzyskich. Na drugim miejscu znajdują się kompetencje przywódcze, ponieważ jak 

wyjaśniają menedżerowie OVB: „trzeba mieć na tyle umiejętności, aby te osoby zaciekawić 

oraz na tyle mądrości, aby nimi przewodzić”. Umiejętności społeczno-komunikacyjne stanowią 

także podstawą tworzenia relacji, które łączą się w wielopoziomowe więzy. Są to nie tylko 

poziomy relacji: pracownik – przełożony czy menedżer – dyrektor, ale także przyjaciel – 



146 
 

przyjaciel oraz partner – partnerka, dlatego też, jak powiedział jeden z kierowników okręgu: 

„zadaniem dobrego menedżera, jest rozróżnić kapelusze, które przybiera, a są to: kapelusz 

managerski, partnerski, doradcy etc. Sprawny i profesjonalny manager pomimo pożądanej 

integracji zespołu musi zachować dystans, etykę i zależności biznesowe”. Mowa tutaj zatem o 

różnych rolach społecznych, które sprawny menedżer musi odgrywać – jest to rola doradcy, 

rola przełożonego, rola pracownika, rola partnera czy członka rodziny. Trudnością w tego typu 

kulturach organizacyjnych jest to, aby tych granic nie zatracić. 

 

Tabela 4.1.6. Korelacja opinii respondentów na temat niezbędnych umiejętności do 

wykonywania zawodu oraz działania w OVB jako głównym źródle dochodu   

 

1. Czy OVB to Pana główne 

źródło dochodu? 
Ogółem 

a. Tak b. Nie 

Które z niżej 

wymienionych 

umiejętności według 

Pana/i są niezbędne w 

zawodzie, który Pan/i 

wykonuje? 

Przywódcze 

Liczebność 29 7 36 

% 56,9 21,9 43,4 

Merytoryczno-

techniczne 

Liczebność 9 6 15 

% 17,6 18,8 18,1 

Społeczno-

komunikacyjne 

Liczebność 13 16 29 

% 25,5 50,0 34,9 

Pozostałe 

Liczebność 0 3 3 

% 0,0 9,4 3,6 

Ogółem 

Liczebność 51 32 83 

% 100 100 100 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ważne było także rozróżnienie pomiędzy profesjonalistami a amatorami, zarówno jeśli 

chodzi o aktywność w OVB jako główne źródło dochodu, jak również wyrażone liczbą 

bezpośrednich współpracowników. Wykazano zależności istotne statystycznie między 

zmiennymi: osoby, których głównym źródłem dochodu było OVB (p = 0,003) oraz które miały 

większą liczbę współpracowników bezpośrednich (p = 0,007), najczęściej wybierały 

umiejętności przywódcze (56,9%) jako niezbędne w zawodzie, który wykonują.  
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4.1.2. Kwalifikacje zawodowe 

 

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pośrednika finansowego są formalnie 

zdefiniowane za pośrednictwem obowiązku ustawowego dotyczącego wieku, minimum 

średniego wykształcenia oraz posiadania zaświadczenia o niekaralności, które upoważniają do 

zdawania egzaminów KNF dotyczących wiedzy produktowej. Tabele 4.1.7 oraz 4.1.8 

przedstawiają podział struktury OVB ze względu na wiek oraz wykształcenie.  

Polska Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (PKZiS) definiuje kwalifikacje zawodowe 

jako zbiór zadań zawodowych, do wykonywania których kandydat powinien mieć 

predyspozycje definiowane jako umiejętności. W wywiadach jakościowych zapytano 

dyrektorów krajowych oraz członków zarządu firmy, jak tożsamość zawodowa 

współpracowników wpisuje się w Polską Klasyfikację Zawodów i Specjalności. Respondenci 

udzielili odpowiedzi, że powinno się ich charakteryzować jako pośredników finansowych 

budujących struktury sprzedażowe. Charakter ich pracy można zatem podzielić na dwa etapy: 

pierwszy, najczęściej dwuzawodowy, koncentrujący się wokół sprzedaży, w szczególności z 

uwzględnieniem następujących zadań zawodowych wspólnych dla pośrednika finansowego, 

doradcy finansowego, agenta ds. sprzedaży bezpośredniej, w tym także ubezpieczeń. A 

głównymi ich zadaniami są : pozyskiwanie klientów, analiza potrzeb finansowych klienta 

wyszukiwanie i oferowanie najlepszych dla klienta produktów finansowych. Natomiast w drugi 

etapie wykonują oni zadania menedżerskie. Dlatego też pod uwagę zostały wzięte zawody 

kierownika ds. marketingu wielopoziomowego oraz regionalnego kierownika sprzedaży, 

których głównymi zadaniami są:  

a) budowa struktur współpracowników i handlowców poprzez rekrutację zgodnie z 

wymaganiami kompetencyjnymi; 

b) zarządzanie pracą podległego zespołu, motywowanie pracowników, kontrola i ocena 

efektów ich pracy;  

c) doskonalenie wiedzy i kompetencji poprzez system szkoleń.  

 

Pełny zbiór zadań zawodowych przypisanych do poszczególnych szczebli 

zaszeregowania, a także zadań zarządu przedstawia załącznik nr 1. Można zatem stwierdzić, że 

kwalifikacje zawodowe są rozumiane jako spełnianie formalnych wymogów wykonywania 

zawodu. Aby właściwie interpretować poziom samooceny posiadanych kwalifikacji 

zawodowych charakterystycznych dla danego stanowiska, skorelowano je ze sobą, a także 
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dokonano porównań międzygrupowych. Należy pamiętać, podążając za W. Chojnackim i J.E. 

Karney, że samoocena jest związana z samoakceptacją oraz zrozumieniem własnych 

możliwości, a także dystansem pomiędzy tymi możliwościami a wyidealizowanym wzorcem 

społecznym lub osobistym
202

. Obrazuje to tabela 4.1.7.  

 

Tabela 4.1.7. Ocena kwalifikacji z uwzględnieniem stanowisk w strukturze organizacyjnej 

 Kwalifikacje zawodowe 

30.  Jakie stanowisko / stopień zaszeregowania obecnie Pan/i zajmuje 

w przedsiębiorstwie OVB (proszę zaznaczyć „X”) 

Agent 

generalny 

Dyrektor 

(krajowy, 

okręgu, 

regionalny) 

Kierownik 

okręgu 

Kierownik 

oddziału 

Reprezentant 

stopnia I-III 

Średnia Me Średnia Me Średnia Me Średnia Me Średnia Me 

11a.Ogólne 4 4 4 4 3,83 4 4,33 4 3,74 4 

11b. Specjalistyczne – sprzedażowe i 

rekrutacji i selekcji 
4 4 4,5 4,5 3,5 4 3,97 4 3,17 3 

11c. Znajomość  języków obcych 1 1 2,67 2,5 3,5 3,5 2,97 3 3,06 3 

11d. Przywódcze – lidera     4 4 4,17 4 3,83 4 3,17 3 

11e. Psychiczne i zdrowotne 2 2 4,33 5 4,17 5 4,48 5 4,23 4 

11f. Skuteczność komunikowania się z 

klientami 
3 3 4,83 5 4 4 4,34 4 4,23 4 

11g. Skuteczność komunikowania się ze 

współpracownikami 
4 4 4,5 4,5 4 4 4,21 4 4,29 4 

11h. Planowanie, organizowanie i 

ocenianie własnego uczenia się 

(umiejętność samokształcenia) 

4 4 3,5 4 4,17 4 4,14 4 4 4 

11i. Skuteczność motywowania 

współpracowników w strukturze 
2 2 4 4 3,5 4 3,79 4 3,2 3 

11j. Efektywność współdziałania w 

zespole oraz budowa i utrzymanie 

sprawnej, wzajemnej sieci kontaktów 

wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa 

OVB (relacje z zarządem OVB oraz 

partnerami handlowymi) 

3 3 4 4 4,17 4,5 4,24 4 3,49 4 

11k. Operowanie informacjami i 

efektywne posługiwanie się technologią 

informacyjną (umiejętność korzystania z 

różnorodnych źródeł informacji) 

3 3 4 4 4,17 4,5 4,28 4 3,79 4 

11l. Umiejętność myślenia systemowego 4 4 4 4 4,67 5 4,07 4 3,86 4 

11m. Umiejętność radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych 
3 3 4,33 5 4 4,5 4,14 4 4 4 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W dalszej kolejności sprawdzono, czy występują różnice istotne statystycznie pomiędzy 

posiadanymi kwalifikacjami a takimi zmiennymi jak: określenie, czy działalność w OVB to 

                                                           
202

 J.E. Karney, Człowiek i praca…, op. cit., s. 102 [w:] W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska…, op. cit., s. 257. 
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jedyne źródło dochodu, stanowisko / stopień zaszeregowania, wiek, wykształcenie, staż pracy 

w OVB oraz wielkość struktury, co przedstawia tabela 4.1.8. 

 

Tabela 4.1.8. Zestawienie kwalifikacji i wpływu poszczególnych zmiennych 

Kategoria 
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Test 

Test 

Manna–
Whitne-

ya 

Test 

Kruskala

–Wallisa 

rho 

Spear-

mana 

Test 

Manna–
Whitneya 

rho 

Spear-

mana 

rho 

Spear-

mana 

rho 

Spear-

mana 

Wskaźnik p p 

Istotność 

(dwustro

nna) 

p p p p 

11a.Ogólne 0,291 0,093 0,046 0,084 0,162 0,515 0,263 

11b. Specjalistyczne – sprzedażowe i 

rekrutacji i selekcji 
0,603 0 0,026 0,042 0,002 0,004 0,001 

11c. Znajomość  języków obcych 0,332 0,675 0,133 0,234 0,5 0,299 0,492 

11d. Przywódcze – lidera 0,074 0,006 0,82 0,084 0,017 0,014 0,018 

11e. Psychiczne i zdrowotne 0,584 0,638 0,79 0,862 0,158 0,211 0,123 

11f. Skuteczność komunikowania się z 

klientami 
0,909 0,243 0,258 0,119 0,107 0,55 0,091 

11g. Skuteczność komunikowania się ze 

współpracownikami 
0,196 0,559 0,533 0,343 0,774 0,983 0,311 

11h. Planowanie, organizowanie i 

ocenianie własnego uczenia się 

(umiejętność samokształcenia) 

0,396 0,882 0,79 0,324 0,227 0,945 0,579 

11i. Skuteczność motywowania 

współpracowników w strukturze 
0,486 0,051 0,791 0,693 0,209 0,066 0,032 

11j. Efektywność współdziałania w 

zespole oraz budowa i utrzymanie 

sprawnej, wzajemnej sieci kontaktów 

wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa 

OVB (relacje z zarządem OVB oraz 

partnerami handlowymi) 

0,175 0,007 0,365 0,974 0,134 0,038 0,049 

11k. Operowanie informacjami i 

efektywne posługiwanie się technologią 

informacyjną (umiejętność korzystania z 

różnorodnych źródeł informacji) 

0,1 0,13 0,612 0,324 0,279 0,9 0,37 

11l. Umiejętność myślenia systemowego 0,337 0,152 0,467 0,435 0,793 0,66 0,284 

11m. Umiejętność radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych 
0,398 0,621 0,584 0,948 0,791 0,984 0,411 

Źródło: opracowanie własne. 
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Nie pojawiły się zależności pomiędzy samooceną a działalnością w OVB jako 

jedynym źródle dochodu. Natomiast ujawniła się statystyczna zależność pomiędzy 

kwalifikacjami a zajmowanym stanowiskiem. W szczególności dotyczy to kwalifikacji 

specjalistycznych – sprzedażowych, rekrutacji i selekcji, gdzie najwyższe wartości 

występowały w grupie dyrektorów okręgu, regionalnych i krajowych. Najwyższa samoocena 

kwalifikacji przywódczych została zaobserwowana wśród kierowników okręgu. Z jednej 

strony, wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt, że współpracują oni blisko z ludźmi, 

których rekrutują, a także pomagają im rekrutować kolejnych współpracowników. Zapytani o 

ten fakt dyrektorzy krajowi odpowiedzieli, że czas pracy kierowników okręgu jest podzielony 

pomiędzy sprzedaż i rekrutację (z nieznaczną przewagą rekrutacji), w związku z tym mają oni 

świadomość i poczucie przewodzenia za przykładem. To oznacza podejście „pokaż, że sam 

umiesz sprzedawać i rekrutować, a później naucz tego innych”. Z drugiej strony, ta zawyżona 

samoocena w stosunku do szczebli dyrektorskich może świadczyć o pewnym braku pokory 

związanym z osiągnięciem tego awansu. Zdaniem dyrektorów krajowych ludzie, którzy 

awansują na kierowników oddziału, a następnie w szybkim tempie na kierowników okręgu, 

„uważają, że już wszystko umieją i potrafią, a teraz skupią się na współpracownikach, którzy 

będą na nich pracowali. A to nieprawda, trzeba pokazywać współpracownikom, że się umie 

zarobić na siebie, aż do stanowiska dyrektora regionalnego”. Kierunek i siła tych korelacji są 

podobne także w przypadku zmiennych: staż pracy, wielkość grupy bezpośredniej oraz 

wielkość struktury (p < 0,02). Oznacza to, że im dłużej dana osoba pracuje efektywnie w 

OVB (powiększając swoją grupę bezpośrednią, a tym samym całą strukturę), tym wyżej 

ocenia poziom posiadanych kwalifikacji.  

Podczas przeprowadzonych wywiadów pogłębionych jeden z dyrektorów powiedział, 

że sukces w OVB można osiągnąć dzięki odpowiedniemu „podejściu do wiedzy i działania, a 

także otwartości na ludzi i przyjmowaniu tego co mówią ludzie doświadczeni. Tylko wtedy 

można zostać liderem, kiedy się słucha kogoś kto tę drogę już przeszedł. Wtedy można być 

przewodnikiem dla innych ludzi”. To stwierdzenie może uzasadniać fakt, że umiejętności 

przywódcze menedżerów OVB były wskazywane jako najważniejsze. Natomiast ich 

samoocena względem posiadanych umiejętności przywódczych okazała się relatywnie niska. 

Poziom wiedzy i umiejętności przywódczych jest niewystarczający; to lider powinien 

pokazywać kierunek. J.C. Maxwell napisał, że: „Nie można wymagać od innych niczego, 

czego samemu nie jest się w stanie zrobić”
203

. Jest to jedna z przyczyn, dla których zdolności 
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 J.C. Maxwell, The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Thomas Nelson, Inc. Nashville, Tennessee 2007. 
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przywódcze ma lub chce mieć niewielu. Jednak w książce Ty wybierasz – Ty decydujesz 

Ireneusz T. napisał, że: „Tak naprawdę nie ma ludzi, którzy mogliby osiągnąć cokolwiek w 

pojedynkę. Bez względu na to, jaką drogę wybierzesz – musisz posiadać dźwignię w postaci 

ludzi. Każdy człowiek sukcesu ma komu podziękować za tenże sukces. Jeśli zamierzasz 

cokolwiek osiągnąć w życiu i masz jakieś poważne cele, już od teraz musisz zacząć budować 

swoją dźwignię – zawierać nowe znajomości przez cały czas. Bez względu na to, czy chcesz 

robić karierę jako etatowy pracownik, prowadzić własną firmę czy zająć się działalnością w 

Internecie – musisz znaleźć zespół ludzi, którzy pomogą Ci w osiąganiu Twoich celów. Aby 

taki zespół posiadać, należy utrzymywać dobre kontakty ze wszystkimi – bez wyjątków”. 

Zatem można określić system pracy OVB jako biznes oparty na liderach, dobrych 

relacjach, wiedzy oraz pracy zespołowej. A ponadto, że „jest to biznes relacyjny”, oparty na 

umiejętności rekrutacji i nawiązywania nowych znajomości oraz tworzeniu kręgów zaufania. 

Interesująca jest także korelacja źródła pochodzenia współpracowników oraz klientów. 

Wykazano istotną statystycznie negatywną korelację pomiędzy większością rekrutowanych 

osób spośród znajomych, a także ich znajomych. Można sformułować wniosek, że im bardziej 

zintegrowana, zwarta struktura (pozyskiwana spośród znajomych), tym bardziej lider polega 

na relacji osobistej, a nie na autorytecie w postaci posiadanych kwalifikacji i kompetencji. R. 

Gage w książce pt. Multi Level Marketing w działaniu napisał: „Nie rozwijasz sieci, 

pomagasz ludziom się rozwijać, a oni rozwijają Twój zespół”
204

.   

 

4.1.3. Profil zawodowy 

 

Podczas wywiadów pogłębionych zapytano także dyrektorów krajowych, jakie były 

ich głównie kierunki działania oraz kompetencje niezbędne do tego, aby przejść na kolejny 

poziom – uzyskać kolejny awans. Poniższe charakterystyki są syntezą odpowiedzi 

udzielonych przez respondentów i posłużyły z jednej strony do zmodelowania profesjonalisty 

w OVB, a z drugiej strony wykorzystano ich wypowiedzi jako komentarze do pojawiających 

się zależności w badaniach ilościowych, co także będzie przedmiotem rozważań w dalszych 

częściach tego rozdziału. Dla stopnia reprezentanta stopnia I-III najważniejszym zadaniem 

jest sprzedaż własna, w celu udokumentowania poziomu kompetencji w tym zakresie, aby w 

kolejnych etapach móc nauczać innych. Kierownik oddziału powinien posiadany budżet czasu 
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podzielić na wykonanie głównie dwóch zadań – sprzedaży własnej i rekrutacji nowych 

współpracowników oraz opanowanie umiejętności technicznych takich jak: obsługa portali 

ubezpieczeniowych, kontakt z towarzystwami ubezpieczeniowymi, procesy odszkodowawcze 

itp.  

Kierownik okręgu z kolei musi koncentrować się na zarządzaniu ludźmi przez 

odpowiednią delegację zadań i ustanawianie osób odpowiedzialnych np. za szkolenia 

podstawowe. W dalszym ciągu 30% do 40% czasu przeznacza na sprzedaż własną. Dyrektor 

okręgu to osoba, która nie osiągnęła tego stanowiska siłą rozpędu czy przez przypadek. 

Zdaniem dyrektorów krajowych to wynik regularnej pracy w systemie i zarządzania tym 

systemem. „Koncentracja w 20% na sprzedaży własnej, a w 80% na pracy z ludźmi”. 

Zarządzanie kompetencjami w tych obszarach jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. 

 Natomiast głównym celem dyrektora regionalnego powinno być „budowanie 

struktury w szerokość – czyli posiadanie jak najwięcej współpracowników – rozbudowa 

grupy bezpośredniej”. Delegowanie zadań powinno się odbywać zarówno w relacjach 

pionowych, w dół do podwładnych – głównie zadania sprzedażowe i serwisowe, jak również 

w górę – kwestie formalne, zwłaszcza w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. 

Dla dyrektora krajowego kluczowe zadania to szkolenie współpracowników, efektywność 

współdziałania w zespole oraz budowa i utrzymanie sprawnej, wzajemnej sieci kontaktów 

wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa OVB (relacje z zarządem OVB oraz partnerami 

handlowymi). A kompetencja społeczna to skuteczne motywowanie współpracowników.  

Dyrektor krajowy – lider, zajmuje najwyższe stanowisko zwieńczające ścieżki kariery 

w OVB. To przede wszystkim profesjonalista w rekrutacji i zarządzaniu ludźmi, a także w 

motywowaniu personelu, aby podążał za nim. Głównym jego celem jest awansowanie kilku 

dyrektorów krajowych. Proporcja poświęconego czasu do otrzymywanego wynagrodzenia 

jest odwrotna niż na początku. Najwyższy poziom posiadanych umiejętności sprzedażowych i 

rekrutacyjnych nie jest już od niego wymagany. Jak to określił jeden z dyrektorów: „Chodzi o 

to, aby nie być «szefem drzewo» – jeśli ty jesteś taki doskonały, to rzucasz cień na tych, 

którzy rosną pod tobą, jak nie będą mieli dostępu do słońca, to się nie rozwiną”. Czy inny: 

„Chodzi o to, aby zrozumieć, o co chodzi w naturze. Każdy dyrektor krajowy to samiec lub 

samica Alfa, jak nie dasz im być samcami alfa, to cię zjedzą. A ponadto, z tymi 

kwalifikacjami to nie jest jak z jazdą na rowerze, że nauczysz się raz całe życie, będziesz to 

robił. Niećwiczony mięsień zanika”. Stąd też wyjaśnienie istotności kompetencji 

przywódczych nad społeczno-komunikacyjnymi wśród jednozawodowców.  
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Przedsiębiorstwo OVB w dużej mierze koncentruje swoje działania na rekrutacji osób, 

które w przyszłości będą liderami w budowaniu wielopokoleniowych i wielopoziomowych 

struktur sieciowych. Na podstawie wywiadów z dyrektorami oraz menedżerami rysuje się 

następujący profil kompetencyjny kandydata do współpracy (tabela 4.1.9).   

 

Tabela 4.1.9. Profil kompetencyjny kandydata do współpracy z OVB  

Cel stanowiska 

docelowego 

Zakres kluczowych 

odpowiedzialności 

Mierniki oceny 

zawodowej 

Kluczowe kwalifikacje 

 rekrutacja 

współpracowników; 

 szkolenie, wdrożenie 

oraz zarządzanie 

zespołem doradców 

finansowych metodą 

coachingową 

pomocną w osiąganiu 

ich celów 

zawodowych. 

 budowanie zespołu 

sprzedażowego 

poprzez dobór 

odpowiednich osób i 

rozwój kompetencji;  

 wyznaczanie zadań 

sprzedażowych na 

podstawie planu – 

systemu ustalonego w 

umowie fair play dla 

jednozawodowców 

adekwatnie do 

wyznaczonych 

celów
205

;  

 nadzorowanie stopnia 

realizacji planów 

sprzedażowych i 

rekrutingowych oraz 

motywowanie 

współpracowników do 

ich dostarczania; 

 udzielanie informacji 

zwrotnej 

współpracownikom w 

zakresie realizacji 

planu i ich 

kompetencji 

sprzedażowych; 

 prowadzenie 

mentoringu i 

coachingu w zakresie 

sprzedaży i rekrutacji.  

 

 liczba umówionych i 

wykonanych analiz 

finansowych; 

 liczba umówionych i 

wykonanych 

doradztw; 

 liczba sprzedanych 

umów; 

 wartość sprzedanych 

umów; 

 jakość sprzedanych 

umów (produkcja 

brutto / netto, % 

storna); 

 liczba kandydatów 

zaproszonych na 

rozmowy 

kwalifikacyjne; 

 liczba zrekrutowanych 

współpracowników;  

 liczba przeszkolonych 

współpracowników; 

 liczba aktywnych 

współpracowników w 

grupie bezpośredniej i 

w zespole. 

 sprzedażowe i 

rekrutacji i selekcji; 

 przywódcze – lidera; 

 skuteczność 

motywowania 

współpracowników w 

strukturze; 

 efektywność 

współdziałania w 

zespole oraz budowa i 

utrzymanie sprawnej, 

wzajemnej sieci 

kontaktów wewnątrz i 

na zewnątrz 

przedsiębiorstwa OVB 

(relacje z zarządem 

OVB oraz partnerami 

handlowymi); 

 wykształcenie 

minimum średnie; 

 zaświadczenie o 

niekaralności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Umowa fair play, określa nieformalne zasady wsparcia nowego współpracownika w drodze do awansu na 

kierownika oddziału.   
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Przeprowadzono także analizę dotycząca profesjonalizmu w zakresie odgrywanych ról 

zawodowych. Wykazano zależności istotne statystycznie między zmiennymi, gdyż osoby, 

które miały większą liczbę bezpośrednich współpracowników, zdecydowanie częściej 

oceniały siebie jako profesjonalnych sprzedawców (p = 0,013) oraz profesjonalnych 

doradców finansowych (p = 0,005). Pozostałe role społeczne i zależności między takimi 

zmiennymi jak: źródło dochodu, stopień zaszeregowania, wiek, wykształcenie, wielkość 

struktury ogółem, staż pracy zarówno ogółem, jak i w OVB nie wykazały różnic istotnych 

statystycznie. Potwierdza to hipotezę, że kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie jest 

proefektywnościowa, a jej efektywność jest mierzona wielkością grupy bezpośredniej. 

Jednocześnie wysoki poziom kwalifikacji przywódczych – liderskich, specjalistycznych – 

sprzedażowych i rekrutacji oraz selekcji, a także efektywność współdziałania w zespole oraz 

budowa i utrzymanie sprawnej, wzajemnej sieci kontaktów wewnątrz i na zewnątrz 

przedsiębiorstwa OVB (relacje z zarządem OVB oraz partnerami handlowymi), jest 

wyznacznikiem profesjonalizmu.  

4.2.  Czynniki osobowo-zawodowe profesjonalnego menedżera OVB 

 

Niniejszy podrozdział zawiera zarówno nomotetyczne wyjaśnienia wyników badań 

tendencji ilościowych, jak również idiograficzne wyjaśnienia badań jakościowych, które 

odnoszą się do otrzymanych wyników badań ilościowych. Wyjaśnienia nomotetyczne 

zgodnie z E. Babbie dotyczą ogólnych czynników mających wpływ na kulturę organizacyjną. 

Natomiast wyjaśnienia idiograficzne będą zmierzały do odkrycia powodów ww. tendencji. Ze 

względu na istniejące ryzyko, wynikające z obserwacji uczestniczącej w kontekście 

prowincjonalizmu, pochopnych wniosków, wątpliwych przyczyn, przemilczanych dowodów 

oraz fałszywych dylematów związanych z wyjaśnianiem rzeczywistych i pozornych 

zależności przyczynowo-skutkowych, w pracy zdecydowano się na pokazanie korelacji 

nomotetycznych, a następnie poszukiwano przyczyn koniecznych i wystarczających w drodze 

idiograficznych badań jakościowych. Wnioski z tychże badań stanowią uzupełnienie 

poniższych charakterystyk.  

Jak wskazują wyniki badań, dla zdecydowanej większości praca w OVB stanowi 

jedyne źródło dochodu. Tę grupę nazwano jednozawodowcami, natomiast osoby, dla których 

OVB nie jest jedynym źródłem dochodu, nazwano dwuzawodowcami. Wyniki przedstawia 

tabela 4.2.1. 
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Tabela 4.2.1. Źródło dochodu badanych  

Czy OVB to Pana główne źródło dochodu? a. Tak b. Nie Suma końcowa 

Liczba odpowiedzi 51 32 83 

Procent całości 61% 39% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

Dwuzawodowcy mogą osiągnąć stanowisko kierownika oddziału, ponieważ formalnie 

od stopnia kierownika okręgu po zawarciu tzw. umowy dodatkowej wymagana jest 

wyłączność świadczenia usług na rzecz OVB. Nie występują różnice istotne statystycznie 

dotyczące jednozawodowstwa i płci. Średni staż współpracownika OVB w badanej populacji 

wyniósł 2,5 roku, co przedstawia tabela 4.2.2, przy czym średni czas pracy w OVB dla 

dwuzawodowców jest mniejszy niż w przypadku jednozawodowców. Jeśli chodzi o staż 

pracy ogółem, to sytuacja jest odwrotna – większy staż pracy mają dwuzawodowcy niż 

jednozawodowcy. 

 

Tabela 4.2.2. Przedstawienie średniego stażu pracy menedżerów OVB w podziale na 

jedno- i dwuzawodowców 
 

 Współpracownicy OVB Średni staż pracy w OVB Średni staż pracy ogółem 

Jednozawodowcy 2,9 7,0 

Dwuzawodowcy 2,0 11,8 

Suma końcowa 2,5 8,9 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kulturę organizacyjną OVB tworzy młoda kadra (40% badanej próby populacji 

stanowią osoby w przedziale wieku 20-25 lat, 23% w wieku 31-40 lat, a 17% w wieku 26-30 

lat); zauważalna jest spora grupa osób, które nie awansują wyżej niż stopień kierownika 

oddziału, co pokazuje tabela 4.2.3. 

 

Tabela 4.2.3. Stopień zaszeregowania menedżerów OVB z uwzględnieniem zmiennej 

wieku 

Wiek [w 

latach] 

Dyrektor krajowy, 

regionalny i 

okręgu 

Kierownik 

okręgu 

Kierownik 

oddziału 

Agent 

generalny 

Reprezentant 

stopnia I-III 

Suma  Procent 

20-25 1 1 9  22 33 40% 

31-40 4 3 6  6 19 23% 

26-30 1 2 7 1 3 14 17% 
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Wiek [w 

latach] 

Dyrektor krajowy, 

regionalny i 

okręgu 

Kierownik 

okręgu 

Kierownik 

oddziału 

Agent 

generalny 

Reprezentant 

stopnia I-III 

Suma  Procent 

41-50   3 1 5 9 11% 

51-60   4 1  5 6% 

60 i więcej   1   1 1% 

do 19      1 1 1% 

Razem 6 6 30 3 37 82  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Może to świadczyć o tym, że jednozawodowcy szybciej wiązali swoją karierę 

zawodową z OVB niż dwuzawodowcy. Może to również oznaczać, że obecni dwuzawodowcy 

więcej czasu potrzebowali, aby „dojrzeć” do OVB i poszukać dla siebie miejsca pracy, w 

którym zostaną na dłużej. 

 

Tabela 4.2.4. Średni staż pracy w OVB z uwzględnieniem stopnia zaszeregowania w 

strukturze organizacyjnej 

 
Stopnie zaszeregowania 

współpracowników OVB 

Średni staż pracy w OVB Średni staż pracy ogółem 

Dyrektor krajowy, regionalny, 

okręgu 

8,2 10,5 

Kierownik okręgu 5,0 9,0 

Kierownik oddziału 2,8 10,0 

Agent generalny 4,5 14,3 

Reprezentant stopnia I-III 0,8 7,2 

Suma końcowa 2,5 8,9 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Należy zauważyć, że średni staż pracy w OVB dla kierownika, którego można określić 

mianem profesjonalisty w budowaniu zespołów sprzedawców, stanowi ok. 5 lat. Średni staż 

pracy w OVB dla dyrektora to ok. 8 lat. Zatem te dane pokazują, że prowadzenie własnego 

przedsiębiorstwa „pod dachem” OVB to nie jest sposób na zarobienie szybkich pieniędzy. 

Przejście zaprojektowanej ścieżki kariery jest możliwe w 4 lata, ale pod warunkiem 

stabilności budowanych struktur. W tabeli 4.2.5 przedstawiono procentowo liczbę osób w 

podziale na stopnie zaszeregowania w odniesieniu do różnych przedziałów wiekowych oraz 

płci.  
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Tabela 4.2.5. Procentowa liczba osób w podziale na stopnie zaszeregowania w 

odniesieniu do wieku i płci 

 

Jakie stanowisko / stopień zaszeregowania obecnie Pan/i zajmuje w 

przedsiębiorstwie OVB?  

Agent 

generalny 

Dyrektor 

(krajowy, 

okręgu, 

regionalny) 

Kierownik 

okręgu 

Kierownik 

oddziału 

Reprezen

tant 

stopnia I-

III 

Ogółem 

Mężczyzna 

Liczebność 2 1 0 13 15 31 

% 66,7 16,7 0,0 41,9 40,5 37,3 

Kobieta 

Liczebność 1 5 6 17 22 51 

% 33,3 83,3 100,0 54,8 59,5 61,4 

Ogółem 

Liczebność 3 6 6 31 37 83 

% 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W badanej próbie badawczej 61% respondentów stanowili mężczyźni, chociaż nie 

wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy płcią a zawodem wykonywanym. Dla 

porównania zatrudnienie w sektorze finansowym według GUS prezentuje odmienną 

tendencję. Zgodnie z raportem GUS Kobiety i mężczyźni na rynku pracy kobiety najczęściej 

wykonywały prace w zawodach należących do grup: pracownicy biurowi, pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy oraz specjaliści. W 2013 roku w każdej z nich kobiety stanowiły ok. 

64% ogółu pracujących. Najmniej kobiet pracowało w grupach zawodów: robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (mniej niż 14%). 

Do najbardziej sfeminizowanych sekcji gospodarki narodowej należą: opieka zdrowotna, 

pomoc społeczna i edukacja, w których kobiety stanowiły ok. 8 na 10 pracujących. Wysoki 

odsetek kobiet charakteryzuje też sekcje: hotelarstwo i gastronomia oraz działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa (190 kobiet na 100 mężczyzn).  
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Tabela 4.2.6. Korelacja płci, stażu pracy w OVB i ogółem oraz czasu przeznaczanego na 

pracę w tygodniu 

32. Płeć (proszę zaznaczyć „X”) 

39. Staż pracy 

w OVB 

40. Staż pracy 

ogółem 

2. Ile godzin tygodniowo 

przeznacza Pan/i na 

pracę w OVB? 

Nie podano Średnia 4,50 15,00 60,00 

Mediana 4,50 15,00 60,00 

Odchylenie standardowe . . . 

N 1 1 1 

Kobieta Średnia 2,10 9,18 24,33 

Mediana 1,00 8,00 20,00 

Odchylenie standardowe 2,599 7,866 19,002 

N 30 29 29 

Mężczyzna Średnia 2,76 8,63 23,01 

Mediana 2,00 6,00 20,00 

Odchylenie standardowe 3,200 8,751 15,592 

N 51 50 50 

Ogółem Średnia 2,54 8,91 23,95 

Mediana 1,00 6,50 20,00 

Odchylenie standardowe 2,982 8,366 17,199 

N 82 80 80 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Co ciekawe, nie wykazano zależności istotnych statystycznie (wspomnianych w 

pracach innych autorów dotyczących network marketingu – m.in. B. Sypniewskiej czy 

B. Pawłowskiej) pomiędzy płcią, stopniem zaszeregowania / zajmowanym stanowiskiem oraz 

traktowaniem działalności w OVB jako jedynego źródła dochodu. Wykazano je natomiast 

między kobietami a mężczyznami w zakresie stażu pracy w OVB (p = 0,042) – istotnie 

dłuższy czas pracy w OVB u mężczyzn; stażu pracy ogółem (p = 0,037) – istotnie dłuższy 

czas pracy u kobiet; czasu pracy tygodniowo (p < 0,001) – istotnie więcej czasu na pracę w 

OVB w tygodniu poświęcają kobiety. Z powyższego wynika, że kobiety rozpoczynają pracę 

w OVB później w stosunku do podjęcia aktywności zawodowej niż mężczyźni, są bardziej 

zaangażowane w pracę w OVB (więcej godzin tygodniowo). Jednym z wyznaczników 

stanowiących zmienną niezależną w przeprowadzonych badaniach jest wykształcenie. 
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Tabela 4.2.7. Procentowy rozkład wykształcenia w strukturze OVB 

Wykształcenie Liczba odpowiedzi Procent 

Średnie 36 43% 

Wyższe 46 57% 

Suma końcowa 82 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Spośród wszystkich respondentów, aż 57% stanowiły osoby z wyższym 

wykształceniem. Nie jest to wykształcenie kierunkowe (niewielki odsetek ukończył studia 

ekonomiczne). Wśród kandydatów na współpracowników wymagane jest wykształcenie 

minimum średnie. Dużą część (także ze względów ekonomicznych) stanowią studenci, którzy 

są w trakcie zdobywania wykształcenia. Jednocześnie elementem podjęcia współpracy jest 

szkolenie produktowe i sprzedażowe, zakończone egzaminem Komisji Nadzoru 

Finansowego, które od strony teoretycznej jest kompatybilne z programami studiów 

podyplomowych w zakresie doradztwa finansowego, natomiast od strony praktycznej – 

cytując za jednym z menedżerów – „z praktyką i realiami rynków ma niewiele wspólnego”. 

Co istotne, wiele instytucji finansowych zgłasza brak współpracy pomiędzy ośrodkami 

akademickimi a największymi przedsiębiorstwami w tej branży. Inny z menedżerów 

wspomniał, że najdłużej w OVB zostają absolwenci AWF, gdyż są przyzwyczajeni do 

treningów oraz czekania na efekty swojej pracy. Natomiast absolwenci uczelni 

ekonomicznych oczekują efektów od razu. W tabeli 4.2.8 zaprezentowano czas poświęcany 

na pracę w OVB z uwzględnieniem stopnia zaszeregowania w strukturze. 

 

Tabela 4.2.8. Liczba godzin pracy menedżerów poszczególnych szczebli dla OVB 

Stopień zaszeregowania Liczba godzin, jaką 

jednozawodowiec poświęca 

na pracę w OVB 

Liczba godzin, jaką 

dwuzawodowiec poświęca 

na pracę w OVB 

Średnia 

Dyrektor krajowy, regionalny, 

okręgu  

33,8  33,8 

Kierownik okręgu 40,0 25,0 35,0 

Kierownik oddziału 33,1 16,1 29,2 

Agent generalny  19,0 19,0 

Reprezentant stopnia I-III 22,4 9,9 16,0 

Suma  30,1 13,1 24,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Interesujące z punktu widzenia zaangażowania w pracę było pytanie dotyczące 

średniego czasu pracy. Średni czas, jaki współpracownicy OVB przeznaczają na efektywną 

pracę, jest o ok. 40% mniejszy niż wymiar tygodniowego czasu pracy na pełny etat i wynosi 

ok. 24 godz. w ciągu tygodnia. Istotny jest przy tym fakt, że menedżerowie OVB definiują 

tzw. efektywny czas pracy, czyli czas, w którym dany przedstawiciel jest u klienta lub 

prowadzi rozmowę rekrutacyjną bądź też jest na spotkaniu / szkoleniu ze swoim zespołem / 

strukturą. Co ciekawe, w miarę kolejnych awansów wzrasta średnia liczba godzin, którą dana 

osoba przeznacza na pracę, aż do stanowisk dyrektorskich. Podczas przeprowadzania badań 

jakościowych menedżerowie zapytani o powody tak małej liczby godzin mówią, że 

reprezentanci I i II stopnia wypełniają tzw. plan minimum – tj. odbywają minimalną liczbę 

spotkań z klientami, która jest wymagana przez przełożonego. Inną przyczyną jest zakres 

obowiązków, jakie wykonują kierownicy oddziału i okręgu (m.in. rekrutacja nowych 

współpracowników dla struktur istniejących współpracowników oraz wyjazdy na spotkania z 

klientami, zarówno własnymi, jak również spotkania z klientami nowych 

współpracowników). Natomiast powodem chwilowo zwiększonego czasu pracy dyrektorów 

jest okres przed kolejnymi awansami. Z analizy ścieżek rozwoju kariery wynika bowiem, że 

pomiędzy kolejnymi stanowiskami dyrektorskimi wystepują okresy karencji, zatem aby 

wykonać obrót potrzebny do kolejnego awansu, potrzebne jest zintensyfikowanie działań w 

okresie umożliwiającym podejście do tego awansu.    

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w poziomie samooceny przygotowania 

zawodowego na podstawie zmiennej jednozawodowstwo i dwuzawodowstwo, a także w 

relacji z wykształceniem. Natomiast wykazano różnice pomiędzy takimi zmiennymi jak: 

wiek, źródła pozyskiwania współpracowników oraz klientów, a także staż pracy w OVB. 

Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 4.2.9.   

Najwyżej zostały ocenione partnerskie relacje ze współpracownikami, w tym 

komunikatywność, a w kwestii motywowania do aktywności – pobudzanie aspiracji, zarówno 

życiowych, jak również zawodowych, łącznie z kształtowaniem planów. Psychologowie 

współpracujący z OVB określają to także mianem relacji wielopoziomowych, które z jednej 

strony wpływają pozytywnie na rozwój relacji partnerskich w strukturach i całym 

przedsiębiorstwie, z drugiej strony są także źródłem konfliktów. „Czasami jest tak, że ludzie 

się zapominają, zwłaszcza na imprezach, nie uznają relacji pracownik – przełożony, tylko 

kumpel – kumpel. Z tymi relacjami wielopoziomowymi (partner – partner, pracownik – 

przełożony, mąż – żona, brat – siostra, znajomy – znajomy) jest jak z dominem albo bierkami. 

Jeśli jedna wypadnie, to leci cała struktura. Wielokrotnie miałem przypadki, że osoby, które 
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nie były ze sobą przed OVB, stały się parą po jednej z imprez i jeśli odchodzili po pewnym 

czasie z firmy to razem”.  
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Tabela 4.2.9. Korelacja kategorii przygotowania zawodowego, w tym wieku, sposobów pozyskiwania współpracowników i klientów, a także stażu pracy w OVB  

Źródło: opracowanie własne. 

 Źródła rekrutacji współpracowników Źródła pozyskiwania klientów  

Kategorie przygotowania 

zawodowego 

Średnia 

ocena 

rho 

Spearmana 
wiek 

37. 

Rodzina 

37. 

Ogłoszenia 

o pracę 

37. 

Znajomi 

37. 

Znajomi 

znajomych 

37. Inni 

współpracownicy 

37. 

Bezpośrednio 

38. 

Rodzina 

38. 

Znajomi 

znajomych 

38. Od 

byłych 

pracowników 

38. 

Bezpośrednio 

39. Staż 

pracy w 

OVB 

13a. Sposób przekazywania 

wiedzy, doświadczeń i 

umiejętności 

4,09 

Współczynnik 

korelacji 
0,134 –0,309 –0,083 –0,349 –0,282 –0,256 0,007 –0,136 –0,412 –0,119 –0,276 0,009 

P 0,245 0,124 0,719 0,008 0,078 0,228 0,97 0,415 0,014 0,659 0,154 0,94 

13b. Partnerskie relacje ze 

współpracownikami, w tym 

komunikatywność 

4,40 

Współczynnik 

korelacji 
0,142 –0,136 –0,159 –0,184 –0,425 0,008 –0,27 –0,162 –0,125 –0,395 –0,126 0,017 

P 0,218 0,507 0,491 0,171 0,006 0,971 0,135 0,331 0,473 0,13 0,521 0,88 

13c. Umiejętność wzbudzania 

zainteresowania tematem, tak 

aby współpracownik chciał 

samodzielnie uzupełniać 

wiedzę i stosować ją w 

praktyce 

4,10 

Współczynnik 

korelacji 
0,247 –0,091 –0,437 –0,226 –0,247 –0,153 –0,063 –0,272 –0,349 –0,254 –0,157 0,066 

P 0,031 0,66 0,054 0,09 0,13 0,487 0,73 0,098 0,04 0,361 0,424 0,572 

13d. Kształtowanie 

pozytywnego nastawienia do 

MLM / doradztwa 

finansowego 

3,99 

Współczynnik 

korelacji 
0,185 –0,103 –0,503 –0,287 –0,161 0,026 –0,201 –0,196 –0,168 –0,394 –0,115 0,233 

P 0,11 0,616 0,02 0,031 0,32 0,903 0,27 0,237 0,334 0,131 0,567 0,042 

13e. Przekazywanie kadrze 

kierowniczej umiejętności 

samokontroli oraz samooceny 

wyników własnej pracy 

3,80 

Współczynnik 

korelacji 
0,242 0,063 –0,14 –0,356 –0,446 –0,134 –0,011 –0,449 –0,183 –0,627 –0,025 0,005 

P 0,036 0,766 0,545 0,007 0,004 0,542 0,953 0,005 0,292 0,012 0,904 0,965 

13f. Innowacyjna 

(przełamywania schematów) 
3,87 

Współczynnik 

korelacji 

–

0,052 
–0,052 –0,463 –0,126 –0,015 –0,279 –0,071 –0,233 –0,211 –0,743 –0,516 –0,014 

P 0,656 0,805 0,035 0,351 0,928 0,187 0,701 0,158 0,231 0,001 0,007 0,906 

13g. Komunikacyjna 

(mówienia o OVB innym) 
4,09 

Współczynnik 

korelacji 

–

0,021 
–0,3 –0,265 –0,138 –0,206 –0,294 –0,055 –0,057 –0,134 –0,461 –0,37 –0,126 

P 0,858 0,137 0,246 0,304 0,202 0,163 0,764 0,732 0,444 0,072 0,058 0,276 

13h. Społeczna (robienie 

czegoś dobrego dla 

społeczeństwa) 

4,22 

Współczynnik 

korelacji 

–

0,063 
–0,408 –0,146 –0,071 –0,347 –0,603 –0,235 –0,25 –0,066 –0,624 –0,133 0,033 

P 0,588 0,038 0,529 0,598 0,028 0,002 0,196 0,131 0,706 0,01 0,508 0,777 

13i. Pobudzanie aspiracji 

(poszerzanie zakresu aspiracji 

życiowych i zawodowych) oraz 

pomoc w kształtowaniu 

planów życiowych i 

zawodowych 

4,26 

Współczynnik 

korelacji 
0,024 –0,334 –0,183 –0,351 –0,053 –0,465 –0,375 –0,031 –0,2 –0,511 –0,271 0,04 

P 0,84 0,096 0,426 0,007 0,746 0,022 0,035 0,853 0,248 0,043 0,171 0,729 
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Niepokojąca jest dość krytyczna ocena procesu opanowania przez kadrę kierowniczą 

umiejętności samokontroli i samooceny wyników własnej pracy oraz motywowanie do 

działalności innowacyjnej (przełamywania schematów). Dominuje w OVB pogląd, że „trzeba 

być mądrym, a nie inteligentnym. Działać w systemie, a nie poza nim. Ważnym elementem w 

tym procesie są cotygodniowe spotkania indywidualne i praca z planem tygodnia”. 

Umiejętność samokontroli jest ważna, gdyż praca w OVB jest biznesem selektywnym, który 

polega na odnalezieniu osób, które same siebie motywują. Na potrzebę przełamywania 

starych schematów przez wprowadzanie innowacji wskazał jeden z dyrektorów i podał 

przykład elementu, który został poprawiony w zakresie promowania firmy „w mediach 

społecznościowych (oficjalny portal firmy OVB na facebooku miał ok. 1000 lajków w 2015 

roku, gdzie indywidualne profile, niektórych członków tejże organizacji miały ich ok. 500-

600 obecnie ponad 4000)”. Natomiast kierownik oddziału wskazał na rolę innowacyjności w 

metodach rekrutacji i pozyskiwania klientów, mówiąc, że „ludzie dzielą się na innowatorów i 

tych którzy odtwarzają, jedyny sposób na bycie innowacyjnym, to kwestia tego, skąd jeszcze 

weźmiesz klientów, lub współpracowników. Skoro pracuję i zarabiam pieniądze, to szkoda mi 

życia na bycie innowatorem”. Natomiast dyrektor regionalny w trakcie wywiadu określił 

precyzyjnie możliwości rekrutacji w zakresie pozyskiwania i selekcji klientów, stwierdzając: 

„Ja nie dostrzegam braku współpracy pomiędzy uczelnią, a naszą firmą, bardzo często 

uczęszczam na spotkania z pracodawcami, prowadzę wykłady nt. przedsiębiorczości, 

inteligencji finansowej, pokazuję młodym ludziom jak prowadzić biznes i jakie w ramach 

niego podejmować działania”. To, co odróżnia tradycyjny rynek pracy od nowoczesnego, to 

nastawienie na ciągłe doskonalenie kompetencji, w tym kompetencji społecznych, 

koncepcyjnych i technicznych (produktowych, proceduralnych). Struktury oparte na 

właściwych interakcjach i relacjach społecznych (więziach rodzinnych, społecznych, 

stosunkach towarzyskich) wnoszą nową jakość. Poziom społecznej akceptacji postaw 

biznesowych, w tym firm MLM, ma bowiem tendencję wzrostową, a jak wskazują 

przeprowadzone badania, istotna statystycznie jest korelacja występująca między wiekiem a 

umiejętnością pobudzania zainteresowań współpracowników, aby przejawiali motywację do 

samodzielnego uzupełniania wiedzy i stosowania jej w praktyce. Dlatego też przeprowadzono 

analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi elementami przygotowania zawodowego a 

źródłem pozyskiwania klientów i współpracowników. Miało to służyć do przedstawienia 

słabych i mocnych stron budowania zwartych i rozproszonych struktur sprzedawców.  

Wskazano także na statystycznie ujemne korelacje między pozyskiwaniem 

współpracowników spośród członków rodziny a motywowaniem do działalności społecznej. 
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Uzyskano również istotne statystycznie ujemne związki między pozyskiwaniem 

współpracowników z ogłoszeń o pracę a kształtowaniem pozytywnego nastawienia do MLM, 

doradztwa finansowego i motywowaniem do działalności innowacyjnej. Może to wynikać z 

niezrozumienia systemu MLM jako opartego na relacjach i zaufaniu, a nie formy 

pozyskiwania opłacanych „z góry” pracowników, których szuka się przez ogłoszenia w 

internecie. W ten sposób pogłębia się dystans pomiędzy oczekiwaniami rynku pracy a 

postawami pracowników i współpracowników. Zauważono także istotne statystycznie ujemne 

związki między pozyskiwaniem współpracowników z kręgu znajomych a kształtowaniem 

pozytywnego wizerunku MLM / doradztwa finansowego, przekazywania kadrze kierowniczej 

umiejętności samokontroli oraz samooceny wyników własnej pracy. To wskazuje, jak istotna 

jest rola otoczenia kulturowego opartego na sieciach społecznych, z których pozyskuje się 

współpracowników, ponieważ zauważono, że im wyższy poziom relacji osobistej, tym 

mniejszy stopień sformalizowania zachowań zawodowych przez m.in. poziom zaufania.   

Wykazano ponadto istotne statystycznie ujemne związki między pozyskiwaniem 

współpracowników z kręgu znajomych oraz partnerskimi relacjami ze współpracownikami, w 

tym komunikatywność. Istotne statystycznie są także ujemne związki między źródłem 

pozyskiwania klientów od innych (najczęściej byłych) współpracowników a motywowaniem 

do działalności społecznej i pobudzaniem aspiracji. 

 

4.2.1. Cechy osobowo-zawodowe 

 

Cechy osobowo-zawodowe stanowią ważny element profilowania profesjonalisty w 

danym zawodzie. Informują bowiem o pożądanym wzorcu potrzebnym do wykonywania 

określonych zadań zawodowych. Podobnie jak w poprzednim rozdziale głównymi 

determinantami będzie samoocena współpracowników wsparta analizami korelacji i 

porównaniami grup, co przedstawia tabela 4.2.10. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4.2.10. Korelacja cech osobowo-zawodowych oraz źródła pozyskiwania dochodu, wieku, wykształcenia, liczby współpracowników, a także stażu pracy w OVB 

 

Czy OVB to Pana główne źródło 

dochodu? 

Główne źródło 

dochodu 
Wiek Wykształcenie 

Liczba 

bezpośrednich 

współpracowników 

(grupa 

bezpośrednia) 

Liczba 

współpracowników 

łącznie 

Staż pracy w OVB Staż pracy ogółem 

a. Tak 

 

b. Nie 

 

Test Manna–

Whitneya 
rho Spearmana 

Test Manna–

Whitneya 
rho Spearmana rho Spearmana rho Spearmana rho Spearmana 

Średnia Mediana Średnia Mediana p p p p p p p 

17a. Odczuwanie satysfakcji z wykonywanej 

pracy 
4,53 5 4,17 4 0,046 0,536 0,891 0,033 0,020 0,06 0,432 

17b. Zdolność do wyznaczania sobie celów 4,15 4 3,86 4 0,253 0,667 0,356 0,332 0,302 0,754 0,501 

17c. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego i 

postawy twórczej 
4,06 4 3,76 4 0,128 0,661 0,701 0,421 0,36 0,825 0,672 

17d. Zdolność do podejmowania decyzji i 

odpowiedzialności 
4,29 4 4,14 4 0,479 0,57 0,814 0,644 0,313 0,839 0,444 

17e. Umiejętność wpływania na innych 4,02 4 3,9 4 0,395 0,932 0,943 0,019 0,003 0,12 0,516 

17f. Chęć brania udziału w życiu 

pozazawodowym struktury (biura) 
4,02 4 4,03 4 0,916 0,184 0,166 0,012 0,003 0,394 0,277 

17g. Dokładność i sumienność 4,29 4,5 4,21 4 0,696 0,112 0,013 0,406 0,249 0,357 0,082 

17h. Wytrwałość, upór i konsekwencja w 

działaniu 
4,17 4 4,15 4 0,858 0,384 0,991 0,183 0,027 0,514 0,665 

17i. Umiejętność koncentracji 4,1 4 3,93 4 0,56 0,052 0,192 0,206 0,099 0,058 0,012 

17j. Zrozumienie istniejących związków między 

wiedzą merytoryczną a praktyczną 
4,34 4 4,04 4 0,056 0,213 0,658 0,638 0,174 0,209 0,044 

17k. Umiejętność do skutecznego negocjowania i 

obrony własnych interesów 
4,17 4 4,04 4 0,261 0,685 0,807 0,613 0,253 0,838 0,34 

17l. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i 

zatargów 
4 4 4,19 4 0,36 0,267 0,53 0,193 0,112 0,506 0,672 

17m. Zdolność do porozumiewania się i 

współpracy z innymi ludźmi 
4,19 4 4,19 4 0,625 0,381 0,097 0,873 0,756 0,44 0,613 

17n. Umiejętność ekonomicznego 

gospodarowania środkami materiałowymi 
3,94 4 3,89 4 0,918 0,028 0,456 0,259 0,246 0,252 0,004 

17o. Umiejętność ekonomicznego 

gospodarowania czasem swoim i innych 
4,04 4 4,04 4 0,544 0,106 0,055 0,271 0,158 0,742 0,057 

17p. Zdolność do uczenia się przez całe życie 4,57 5 4,26 4 0,017 0,256 0,444 0,386 0,78 0,863 0,687 

17q. Zdolność prezentowania grupy i 

występowania w jej imieniu 
4,1 4 3,89 4 0,292 0,417 0,255 0,381 0,101 0,107 0,018 
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Zaobserwowano, że różnice między grupami są istotne statystycznie. Wyższe wartości 

odczuwania satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zdolność do uczenia się przez całe życie 

występowały w grupie, dla której OVB stanowiło główne źródło dochodu. Może to świadczyć 

o przejściu pewnego etapu, w którym bezpieczeństwo funkcjonowania biznesu jest 

rozproszone pomiędzy podległych współpracowników, a jednocześnie założenia biznesowe i 

mentoring osoby prowadzącej jednozawodowca w systemie implikują pokorę oraz zdolność 

do kształtowania wiedzy. Badania pokazały także, że wraz z wiekiem i stażem pracy ogółem 

wzrasta umiejętność ekonomicznego gospodarowania środkami materiałowymi. Może być to 

spowodowane przynależnością pokoleniową, o której mowa w rozdziale 1 oraz 3. Długość 

stażu pracy ma także istotny wpływ na zrozumienie istniejących związków między wiedzą 

merytoryczną a praktyczną, a także zdolności prezentowania grupy i występowania w jej 

imieniu oraz umiejętność koncentracji. Powiązana z koncentracją jest także dokładność i 

sumienność, której wyższe wartości samooceny pojawiały się w grupie z wyższym 

wykształceniem.  

Natomiast kolejnym dowodem na proefektywnościową kulturę organizacyjną, która 

daje zadowolenie z wykonywanej pracy i jest potwierdzeniem hipotezy nr 3, jest wielkość 

struktury. W szczególności im większa grupa bezpośrednia oraz struktura jako całość, tym 

większa satysfakcja z wykonywanej pracy, umiejętność wpływania na innych jako emanacja 

tego zadowolenia oraz naturalny proces rekomendacji innym tego sposobu aktywności 

biznesowej, a także chęć brania udziału w życiu pozazawodowym struktury (osób z biura, 

najbliższego otoczenia zawodowego). A zatem prawdziwe jest stwierdzenie respondentów w 

badaniach jakościowych, że „OVB to nie jest praca, ale styl życia. Wielkość struktury jest 

wynikiem uporu, wytrwałości i konsekwencji w działaniu”.  

Ze względu na istotność statystyczną pomiędzy cechami osobowo-zawodowymi a 

wielkością struktury i grupy bezpośredniej dokonano uszczegółowienia tych zależności w 

odniesieniu do źródła pozyskiwania współpracowników oraz klientów. Wyniki przedstawia 

tabela 4.2.11. Ze względu na fakt, że zależności istotnych statystycznie w tym zestawieniu 

jest dużo, zdecydowano się na analizę tych, w których współczynnik korelacji wyniósł co 

najmniej 0,4 (kolor żółty) oraz 0,5 (kolor pomarańczowy). 
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Tabela 4.2.11. Korelacja cech osobowo-zawodowych i źródeł pozyskiwania współpracowników oraz klientów 

rho Spearmana Źródła pozyskiwania współpracowników Źródła pozyskiwania klientów 

Cechy osobowo zawodowe 
37. 

Rodzina 

37. 

Znajomi 

37. Znajomi 

znajomych 

37. Inni 

współpracownicy 

38. 

Rekomendacje z 

analiz 

38. 

Rodzina 

38. 

Znajomi 

38. Znajomi 

znajomych 

38. Od byłych 

pracowników 

38. 

Bezpośrednio 

38. 

Inne 

17a. Odczuwanie satysfakcji z wykonywanej 

pracy 
0,093 0,001 0,009 0,007  0,839 0,248 0,877 0,046  0,147 0,364 0,333 

17b. Zdolność do wyznaczania sobie celów 0,223 0,198 0,14 0,114 0,124 0,141 0,908 0,207 0,314 0,454 0,333 

17c. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego i 

postawy twórczej 
0,43 0,007  0,935 0,084 0,223 0,103 0,667 0,030  0,025 0,478 . 

17d. Zdolność do podejmowania decyzji i 

odpowiedzialności 
0,737 0,037  0,258 0,88 0,046 0,1 0,831 0,025  0,028 0,463 0,333 

17e. Umiejętność wpływania na innych 0,36 0,013  0,113 0,784 0,336 0,988 0,961 0,022  0,181 0,353 0,667 

17f. Chęć brania udziału w życiu pozazawodowym 

struktury (biura) 
0,953 0,782 0,049  0,322 0,426 0,353 0,915 0,013  0,675 0,126 0,667 

17g. Dokładność i sumienność 0,64 0,107 0,387 0,045  0,601 0,352 0,213 0,809 0,668 0,845 0,333 

17h. Wytrwałość, upór i konsekwencja w 

działaniu 
0,001  0,031 0,026  0,127 0,57 0,291 0,807 0,627 0,076 0,147 0,333 

17i. Umiejętność koncentracji 0,355 0,002 0,006  0,332 0,727 0,000  0,684 0,017  0,095 0,282 0,667 

17j. Zrozumienie istniejących związków między 

wiedzą merytoryczną a praktyczną 
0,048  0,006 0,026  0,587 0,54 0,013  0,295 0,044 0,001 0,039  1 

17k. Umiejętność skutecznego negocjowania i 

obrony własnych interesów 
0,044  0,03 0,006  0,556 0,066 0,062 0,182 0,006  0,06 0,12 0,333 

17l. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i 

zatargów 
0,737 0,244 0,088 0,297 0,084 0,807 0,882 0,356 0,424 0,081 0,667 

17m. Zdolność do porozumiewania się i 

współpracy z innymi ludźmi 
0,164 0,41 0,003  0,367 0,883 0,415 0,64 0,941 0,308 0,058 1 

17n. Umiejętność ekonomicznego gospodarowania 

środkami materiałowymi 
0,094 0,05 0,002  0,237 0,717 0,026  0,414 0,143 0,224 0,026  1 

17o. Umiejętność ekonomicznego gospodarowania 

czasem swoim i innych 
0,654 0,12 0,036 0,293  0,085 0,029  0,759 0,939 0,28 0,08 0,333 

17p. Zdolność do uczenia się przez całe życie 0,126 0,108 0,022  0,244 0,808 0,103 0,672 0,01 0,044 0,002  . 

17q. Zdolność prezentowania grupy i 

występowania w jej imieniu 
0,183 0,005  0,001  0,979 0,802 0,171 0,683 0,004  0,849 0,087 0,667 

Źródło: opracowanie własne. 
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W relacjach z nowymi klientami spoza rodziny i znajomych duże znaczenie ma 

wysoki poziom kompetencji; szczególnie dotyczy to procesu rekrutacji spoza bezpośredniego 

otoczenia społecznego, gdyż wymaga to oparcia się na budowaniu zaufania i wypracowaniu 

nowych płaszczyzn współpracy. W tym kontekście interesujące są ujemne korelacje między 

zmiennymi. Im więcej osób w zespole spośród członków rodziny, tym mniejsza wytrwałość, 

upór i konsekwencja w działaniu, a także zrozumienie związków pomiędzy wiedzą 

merytoryczną a praktyczną oraz umiejętność skutecznego negocjowania i obrony własnych 

interesów. Niewątpliwie jest to związane ze sferą postaw i zachowań praktykowanych i 

powielanych w kręgach rodzinnych. Występuje także istotna statystycznie, ale ujemna 

zależność pomiędzy takimi zmiennymi, jak odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy, 

koncentracji, umiejętność obrony własnych interesów, porozumiewania się z innymi ludźmi, 

reprezentowania grupy i występowania w jej imieniu, a liczbą osób pozyskiwaną spośród 

znajomych. Może być to spowodowane tym, że lider nie ma bezpośrednich relacji z tym 

kręgiem znajomych, a rekrutacja i przekonanie o słuszności idei pracy w OVB mogą być 

trudniejsze do wykonania niż w przypadku bezpośredniego grona znajomych. Co ciekawe, 

odczuwanie przyjemności z wykonywanej pracy jest także mniejsze w przypadku, gdy 

większość znajomych tworzy strukturę. Może być to spowodowane faktem, że większość 

rodziny i znajomych stanowi większość struktur osób zaczynających swoją karierę z OVB, 

natomiast w miarę ich rozwoju proporcje pomiędzy rodziną, znajomymi a innymi 

współpracownikami zmieniają się. Ponadto dokonano analizy źródeł pozyskiwania klientów, 

czyli tworzenia tzw. portfela klientów, z którymi współpracownicy OVB się kontaktują, 

których obsługują i którym sprzedają produkty. I tak w przypadku większej liczby znajomych 

maleje chęć brania udziału w życiu pozazawodowym struktury (biura), umiejętność 

koncentracji, umiejętność skutecznego negocjowania i obrony własnych interesów, zdolność 

do uczenia się przez całe życie, zdolność prezentowania grupy i występowania w jej imieniu.  

Można wobec tego stwierdzić, że wraz ze wzrostem kompetencji społecznych 

służących nawiązywaniu dobrych relacji maleje potrzeba posiadania kompetencji 

technicznych, a liczba klientów pochodzących od byłych współpracowników jest ujemnie 

skorelowana ze zdolnością do myślenia abstrakcyjnego i postawy twórczej. W przypadku 

mniejszej presji lidera do kreowania sposobów pozyskiwania klientów często prowadzi to do 

wykonywania prostych czynności oraz większej rotacji w zespole współpracowników.  
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4.2.2. Cechy wzorcowe 

 

Przykłady z literatury zarządzania w przedsiębiorstwach niezwiązanych z formą 

sprzedaży bezpośredniej oraz Multi-Level Marketingu wskazują na znaczenie wzorcowych 

cech menedżerów liniowych, top menedżerów czy zarządów. Organizacje MLM opisywane w 

literaturze światowej również od strony zestawu cech, którymi powinni charakteryzować się 

przedsiębiorcy odnoszący sukcesy w tej formie działalności. Zdaniem P. Clothiera do takich 

cech należą: pozytywne i entuzjastyczne nastawienie, przedsiębiorczość, towarzyskość, 

ambicja, zorganizowanie, uczciwość, rzetelność, punktualność, mentalność wykonawcy – 

„człowieka czynu, a nie słowa”, motywacja i wiarygodność wśród rówieśników. Z kolei J. 

Adair wyróżnił takie cechy jak: entuzjazm, uczciwość, stanowczość, sprawiedliwość, 

serdeczność, pokora, pewność siebie
206

. W polskiej literaturze także porównywano cechy 

wzorcowe menedżerów firm MLM, które funkcjonują głównie przez utworzenie sieci 

kupujących. Tabela 4.2.12 przedstawia porównanie cech demograficznych i wzorcowych 

menedżerów OVB uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań własnych na tle innych 

badaczy.  

 

Tabela 4.2.12. Porównanie cech wzorcowych w wybranych firmach 

Cecha R. Kazimierowicz B. Sypniewska B. Pawłowska A. Vogelgesang 

Badane firmy OVB 4 firmy MLM 

(niewymienione z nazwy) 

Amway Akuna, FM 

Group, Calivita, 

Amway Polska, 

Avon, Oriflame, 

Monavie, 

Colway, Novision 

Płeć mężczyźni – 62% kobiety – 78%  kobiety – 56%  kobieta 

Wiek 21-30 lat 35-43 lata 38,5 roku 43 lata 

Staż pracy 2,5 roku 8 lat  1-3 lat 

Wykształcenie wyższe – 57% wyższe – 43%, średnie – 

53% 

26% wyższe, 26% 

średnie 

średnie 

Lokalizacja  miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców (40%) 

miasta powyżej 

100 tys. 

mieszkańców 

(40%) 

miasto 

Motywy podjęcia 

współpracy 

chęć poprawy 

własnej sytuacji 

materialnej,  

uzyskania finansowej 

niezależności, 

samorozwoju, 

atrakcyjność oferowanych 

produktów, możliwość 

uzyskania dużych 

zarobków, możliwość 

rozwoju własnej firmy, 

uzyskanie niezależności 

względy 

finansowe, chęć 

poznania nowych 

osób, chęć 

posiadania 

własnego biznesu, 

niezależność 

finansowa, 

możliwość 

spełniania 

własnych marzeń, 

ideałów i 

                                                           
206

 J. Aldair, P. Reed, Od Bossa do Lidera, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
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Cecha R. Kazimierowicz B. Sypniewska B. Pawłowska A. Vogelgesang 

nienormowany czas 

pracy (zależny od 

siebie) 

chęć podróżowania osiągnięcia 

uznania 

społecznego 

Cechy wiodące 

(najwyższa 

samoocena) 

zdolność do uczenia 

się przez całe życie, 

odczuwanie 

satysfakcji z 

wykonywanej pracy, 

zrozumienie 

związków pomiędzy 

wiedzą praktyczną a 

merytoryczną, 

doświadczenie, 

samodyscyplina i 

nauka  

nastawienie na klienta – 

nastawienie na 

zaspokajanie potrzeb 

klienta i utrzymywanie 

właściwych relacji, 

uczenie się, czyli 

określenie, jakiej wiedzy 

brakuje w bieżącym stanie 

wiedzy,  

wiedza i doświadczenie – 

znajomość produktów, 

metod i technik sprzedaży 

oraz związków 

przyczynowo-skutkowych 

występujących w 

sprzedaży 

otwartość umysłu; 

optymistyczne 

usposobienie, chęć 

usamodzielnienia 

się, odwaga, upór i 

konsekwencja w 

działaniu, 

profesjonalizm 

wiara we własne 

siły, umiejętność 

budowania 

zespołów i pracy 

w zespole, pasja 

w działaniu, upór 

w dążeniu do celu 

mimo porażek  

Profesjonalizm 

organizacji  

reprezentanci stopnia 

I-III stanowią ok. 

50% populacji  

 84% – 

przedsiębiorcy 

początkowi 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych w tabeli 4.2.12 wynika, że chociaż w większości firm MLM 

dominują kobiety, to na rynku finansowym dominują mężczyźni. Jest to także młodszy zespół 

– zazwyczaj w przedziale wiekowym między 21 a 30 lat. Relatywnie krótszy jest staż pracy, 

chociaż zależny od większości populacji będącej na starcie swojej ścieżki kariery. W OVB 

pracuje więcej osób z wyższym wykształceniem niż w przypadku pozostałych grup. 

Interesujące są motywy podjęcia współpracy, które są podobne we wszystkich grupach, 

mianowicie dominuje motyw finansowy, nie tylko związany z chęcią poprawy własnej 

sytuacji materialnej, ale także uzyskania finansowej niezależności; drugim elementem jest 

rozwój i zdobywanie wiedzy. Podobieństwa są zauważalne także pośród cech wzorcowych. 

Zarówno współpracowników MLM, jak również uczestników firm działających w systemie 

MLM cechują: zdolność do uczenia się, wiedza merytoryczna zastosowana w praktyce oraz 

upór i konsekwencja w działaniu określana mianem samodyscypliny.  

 

4.2.3. Ocena obszarów zadaniowych menedżera 

 

Analiza literatury wsparta wykazem zadań zawodowych PKZiS opiera działalność w 

ramach systemu MLM na czterech filarach: sprzedaż, rekrutacja, szkolenia i budowanie 



171 
 

relacji. Dlatego w pracy obszary zadaniowe menedżera OVB zostały ocenione w dwóch 

płaszczyznach. Pierwszą z nich jest ocena częstotliwości wydarzeń szkoleniowych, 

integracyjnych oraz samocena umiejętności komunikacyjnych, a drugą stanowi ocena 

wymagań przełożonych względem tych zadań. Tabela 4.2.13 prezentuje wyniki tych korelacji 

i porównań międzygrupowych istotne statystycznie (czerwony kolor cyfr oznacza korelację 

dodatnią, natomiast niebieski ujemną).  

 

Tabela 4.2.13. Korelacja obszarów zadaniowych menedżera oraz głównego źródła 

dochodu, stanowiska oraz źródła pozyskiwania klientów 

Ocena wykonywanych zadań 

zawodowych 

Ś
re

d
n

ia
 o

ce
n

a
  

Ź
ró

d
ło

 d
o

ch
o

d
u

 

S
ta

n
o

w
is

k
o

 

O
d

 k
li

en
tó

w
 i

 

zn
a

jo
m

y
ch

 

k
li

en
tó

w
 

 R
ek

o
m

en
d

a
cj

e 

z 
a

n
a

li
z
 

3
8

. 
R

o
d

zi
n

a
 

3
8

. 
Z

n
a

jo
m

i 

zn
a

jo
m

y
ch

 

3
8

. 

B
ez

p
o

śr
ed

n
io

 

Test 

Manna

–
Whitne

ya 

Test 

Kruskala

–Wallisa 

rho 

Spearma

na 

rho 

Spearma

na 

rho 

Spearma

na 

rho 

Spearma

na 

rho 

Spearma

na 

18h. Przekonanie do 

produktów 

4,0 
0,938 0,434 0,184 0,017 0,124 0,446 0,012 

18i. Częstotliwość szkoleń 

sprzedażowych 

3,9 
0,476 0,137 0,018 0,002 0,26 0,827 0,031 

18j. Częstotliwość szkoleń 

produktowych 

3,9 
0,304 0,28 0,011 0,147 0,023 0,688 0,289 

18k. Częstotliwość wyjazdów 

integracyjnych 

3,8 
0,043 0,438 0,973 0,025 0,412 0,386 0,054 

18l. Własna wiedza 

merytoryczna 

3,9 
0,415 0,07 0,041 0,062 0,021 0,885 0,155 

18m. Własna umiejętność 

komunikacji sprzedażowej 

3,7 
0,965 0,036 0,176 0,016 0,015 0,837 0,064 

18n. Własna umiejętność 

komunikacji rekrutingowej 

3,8 
0,796 0,882 0,584 0,002 0,552 0,039 0,004 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z analizy danych zawartych tabeli 4.2.13 wynika, że najlepiej spośród obszarów 

zadaniowych menedżera oceniane jest przekonanie do produktów, a najsłabiej własna 

umiejętność komunikacji sprzedażowej. Z kolei według analizy porównawczej pomiędzy 

grupami wynika, że lepiej oceniana jest częstotliwość wyjazdów integracyjnych przez osoby, 

dla których działalność w OVB stanowi jedyne źródło dochodu – wyjaśnienie jest oczywiste, 

ponieważ są to wyjazdy sponsorowane za osiągnięcie rezultatów w sprzedaży i rekrutacji i 

jednozawodowcy częściej na nie jeżdżą. Wystąpiły także korelacje względem źródeł 
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pozyskiwania klientów, tzn. im wyżej oceniana częstotliwość szkoleń sprzedażowych i 

produktowych oraz własna wiedza merytoryczna, tym większy odsetek współpracowników w 

zespole trafia tu spośród klientów. Jest to niewątpliwie jeden z wyznaczników 

profesjonalizmu, ponieważ obsłużony klient nie tylko ocenia pozytywnie usługę wykonaną 

dla siebie, ale także dostrzega szansę dla siebie na reprezentowanie marki własną osobą w 

relacjach ze swoimi przyszłymi klientami. Co ciekawe, umiejętności sprzedażowe wykazały 

zależność od stopnia zaszeregowania – najwyższe wartości zaobserwowano w grupie 

kierowników okręgu.  

Jak już wspomniano, częstym zarzutem w stosunku do organizacji MLM jest 

otwartość struktur sprzedażowych. Najczęściej te osoby porównują sposoby rekrutacji do 

przedsiębiorstw działających w tradycyjnej formie, mające wieloetapowe procesy rekrutacji i 

dokonujące w większym stopniu selekcji, zanim propozycja zostanie wystosowana do 

kandydata. W organizacjach takich jak OVB otwartość jest większa i w związku z tym 

powstaje pytanie, W jaki sposób stworzyć organizację profesjonalną w obliczu tak 

rozumianego kapitału ludzkiego? Odpowiedzią może być ocena klimatu organizacyjnego 

sprzyjającego rozwojowi profesjonalnemu, a także monitorowanie wymagań stawianych 

przez przełożonych, co będzie przedmiotem rozważań kolejnego rozdziału.  

 

4.3.  Elementy kultury organizacyjnej internalizowanej przez menedżerów  

 

Analiza oceny sfer funkcjonowania organizacji i klimatu w niej panującego została 

przedstawiona w wielu ujęciach. Pierwszym jest ocena stanu obecnego funkcjonowania 

struktur sprzedawców, drugim – ich poziom zadowolenia z dotychczasowych rezultatów, a 

trzecim – perspektywa przyszłości względem branży, w której działają, firmy oraz realizacji 

własnych planów. Dzięki temu będzie można określić, które aspekty funkcjonowania tych 

struktur są najczęściej internalizowane, w celu opisania i wyjaśnienia modelu postaw, 

zachowań i działań powielanych w kolejnych pokoleniach współpracowników OVB.  

W badaniach ankietowych ocenie poddano pierwszy kontakt nowo zrekrutowanego 

pracownika z reprezentantami, bezpośrednim przełożonym, współpracownikami oraz 

dyrektorem. Wyniki zaprezentowano w tabeli 4.3.1. Nie stwierdzono statystycznie istotnych 

zależności pomiędzy oceną pierwszego kontaktu a motywami podjęcia współpracy, 

dotychczasowymi osiągnięciami w karierze jako profesjonalista ani oczekiwaniami wobec 
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przyszłości w postaci realizacji planów życiowych, dalszej kariery zawodowej oraz 

postrzegania branży finansowej.   

 

Tabela 4.3.1. Ocena pierwszego wrażenia dotyczącego klimatu organizacyjnego miejsca 

pracy 

Ocena pierwszego kontaktu po przybyciu do biura 

(przyjęciu do struktury) z reprezentantami, 

bezpośrednim przełożonym, bezpośrednimi 

współpracownikami, dyrektorem 

Personel Bezpośredni 

przełożony 

Przełożony 

przełożonego 

a. Sztywny, formalny, oschły 13% 4% 13% 

b. Formalny, choć bez podkreślania zbytniego dystansu, 

obojętny 

11% 13% 8% 

c. Życzliwy, nacechowany serdecznością i chęcią pomocy 34% 49% 47% 

d. Partnerski, koleżeński 41% 34% 33% 

Razem 70 71 64 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Należy podkreślić, że w przedsiębiorstwie OVB, działającym w systemie MLM 41% 

menedżerów stwierdziło, iż kandydaci nawiązali partnerski i koleżeński kontakt we 

wzajemnych relacjach z personelem, a 49% respondentów oceniło, że kontakt z przełożonymi 

był życzliwy, nacechowany serdecznością i chęcią pomocy. Zgodnie z modelem K. Oberga 

ważnym aspektem dla utrzymania wysokiego morale wśród struktur sprzedażowych w 

firmach MLM jest jak najdłuższe utrzymanie postawy, która towarzyszy nowo 

zrekrutowanemu współpracownikowi od początku. Dlatego w pracy zostały zbadane czynniki 

motywacyjne.  

Wysoki poziom świadomości pracownika motywuje do działania. Im dłuższy i 

bardziej złożony jest proces szkolenia, tym trudniejsza dla danej osoby będzie decyzja o 

przystąpieniu do niego. Jednakże po jego odbyciu motywacja do pozostania w firmie wzrasta. 

W tabeli 4.3.2 przedstawiono ocenę poszczególnych sfer funkcjonowania (w tym szkoleń) 

struktury OVB oraz czynników motywacyjnych istniejących w OVB. 
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Tabela 4.3.2. Ocena sfer funkcjonowania struktur i czynników motywujących w OVB 

Ocena poszczególnych sfer funkcjonowania struktury przez badanych 

 (skala od 1 do 5, przy czym 1 to ocena negatywna, a 5 – pozytywna) 

g. Ogólna atmosfera w strukturze (w biurze) 4,5 

b. Relacje między kadrą kierowniczą a reprezentantami stopnia I-III 4,39 

a. Relacje między kadrą: KOD, KO, DO, DR, DK 4,35 

h. Sposób zarządzania 4,18 

i. System rekrutacji i kwalifikowania 4,16 

e. Spotkania indywidualne 4,12 

f. Szkolenia produktowe 4,12 

c. Programy szkolenia sprzedażowego 4,06 

d. Programy szkolenia rekrutacyjnego 3,88 

Ocena czynników motywacyjnych: 

k. Rozwój osobowo-zawodowy 4,46 

l. Samodzielność (poziom autonomii) 4,46 

q. System wynagrodzeń 4,46 

n. Awanse 4,34 

j. Uznanie, prestiż 4,24 

o. Stanowisko (czy adekwatne?) 4,14 

m. Wpływ na przebieg wydarzeń 4,11 

p. Poczucie bezpieczeństwa 4,02 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Spośród powyżej przedstawionych sfer funkcjonowania badanego presonelu w 

największym stopniu udzieliła się respondentom ogólna dobra atmosfera w biurze (4,5). Na 

drugim miejscu były relacje z podległą strukturą sprzedażową  (4,39), a na trzecim relacje z 

przełożonymi (4,38), co oznacza utrzymanie dobrego wrażenia z początku współpracy oraz 

istotną rolę klimatu organizacyjnego w życiu organizacji. Jednak nie wszystkie sfery 

funkcjonowania struktur sprzedażowych oceniane są równie pozytywnie – dla przykładu 

najsłabiej zostały ocenione programy szkoleń rekrutacyjnych (3,88). Z uwagi na konstrukcję 

modelu, plan kariery, a w rezultacie zdobywanie kolejnych awansów wydaje się, że jest to 

jedna z kluczowych umiejętności, która powinna być ćwiczona warsztatowo i szkoleniowo i 

oceniana jak najwyżej. Dodatkowym argumentem jest ocena sfer funkcjonowania struktury 

sprzedazowej, która była zależna od zajmowanego stanowiska oraz poziomu zadowolenia z 

dotychczasowych osiągnięć jako profesjonalisty. Badania wykazały wystąpienie ujemnej 

korelacji w grupie kierowników oddziału z takimi elementami jak: programy szkolenia 
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sprzedażowego (p = 0,039), programy szkolenia rekrutacyjnego (p = 0,001), system 

rekrutacji, selekcji i kwalifikowania kandydatów (p = 0,002).  

Natomiast wśród czynników motywacyjnych funkcjonujących w ramach struktur 

OVB najwyżej oceniony został rozwój osobowo-zawodowy, samodzielność i poziom 

autonomii oraz system wynagrodzeń (4,46). Najniżej znalazły się natomiast poczucie 

bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród reprezentantów stopnia I-III oraz kierowników oddziału 

(ujemna korelacja pomiędzy poziomem zadowolenia a zajmowanym stanowiskiem, p = 

0,008) oraz wpływ na przebieg wydarzeń. Poczucie bezpieczeństwa może być związane z 

brakiem wynagrodzenia podstawowego i zależności od własnej efektywności, co może budzić 

takie postawy i zachowania. Oznacza to, że współpracownicy OVB
207

 nastawieni są na 

osiąganie zamierzonych celów przez skuteczne rozwiązywanie problemów organizacyjnych i 

interpersonalnych, natomiast mają także świadomość ryzyka, które się z tym łączy.  

Badanych zapytano także o sytuacje, które utrudniają bycie menedżerem OVB. Tabela 

4.3.3 przedstawia średnie oceny dla jedno- i dwuzawodowców oraz korelacje pomiędzy 

zmiennymi. Wśród jednozawodowców najmniej przeszkadza zagrożenie zwolnieniem, 

najbardziej natomiast przejawy niezdrowej konkurencji i wyścigi szczurów (i towarzyszące 

im „podbieranie współpracowników czy klientów” opisane w rozdziale 3). Dla porównania 

dwuzawodowcy najmniejsze zagrożenie czują względem zwolnienia, natomiast największe 

również w wyniku „wyścigu szczurów” oraz nacisku na nieetyczną sprzedaż (gdzie wartość 

środkowa wynosiła aż 4 w skali do 5). Powody zostały już opisane w rozdziale 3.5 oraz 4.   
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Tabela 4.3.3. Korelacja czynników ryzyka i zagrożeń a głównym źródłem dochodu, wiekiem, stażem pracy, liczbą współpracowników oraz źródłami pozyskiwania klientów  

 

Jednozawodowcy Dwuzawodowcy 31. Wiek 

39. Staż 

pracy w 

OVB 

37. 

Bezpośrednio 

35.  Liczba 

bezpośrednich 

współpracowników 

36.  Liczba 

współpracowników 

łącznie 

38. 

Rekomendacje 

z analiz 

38. 

Rodzina 

38. 

Znajomi 

znajomych 

38. 

Bezpośrednio 

 

Średnia Mediana Średnia Mediana 
rho 

Spearmana 

rho 

Spearmana 

rho 

Spearmana 
rho Spearmana rho Spearmana rho Spearmana 

rho 

Spearmana 

rho 

Spearmana 

rho 

Spearmana 

18a. Przejawy niezdrowej konkurencji (tzw. 

wyścigu szczurów) 
2,39 2 3,11 3 0,115 0,197 0,134 0,747 0,592 0,048 0,563 0,955 0,28 

18b. Zagrożenie degradacją (za brak wykonania 

planu podtrzymującego status aktywności) 
2,3 2 2,54 3 0,352 0,607 0,007 0,456 0,924 0,258 0,266 0,901 0,605 

18c. Zagrożenie zwolnieniem 1,94 1 2,04 1 0,089 0,698 0,21 0,4 0,974 0,475 0,328 0,394 0,028 

18d. Brak pensji podstawowej 2,33 1,5 2,56 3 0,726 0,022 0,404 0,26 0,109 0,284 0,047 0,011 0,065 

18e. Brak możliwości przejawiania własnej 

inicjatywy 
2,02 1 2,16 2 0,268 0,506 0,078 0,055 0,302 0,041 0,462 0,744 0,261 

18g. Nacisk na nieetyczną sprzedaż 2,39 1,5 2,72 4 0,385 0,256 0,751 0,305 0,794 0,341 0,427 0,071 0,307 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizy korelacji zmiennych wskazały, że im dłuższy staż pracy w OVB, tym mniej 

przeszkadza brak pensji podstawowej, ponieważ w miarę kolejnych awansów pensja jest 

wypłacana w postaci dochodu pasywnego
208

. Co ciekawe, zagrożenie utratą zajmowanego 

stanowiska jest tym większe, im większy procent osób w zespole jest rekrutowanych 

bezpośrednio. Natomiast brak pensji podstawowej oraz zagrożenie zwolnieniem są obawą dla 

osób, które poszukują klientów spośród znajomych swoich znajomych oraz bezpośrednio. 

Jedna z dyrektorek tak wyjaśnia to zjawisko: „Kto pójdzie w stronę sprzedaży, to się namęczy 

i z czasem wypali, kto pójdzie w stronę rekrutacji ten wygra”.  

Można więc powiedzieć, że kultura organizacyjna w OVB, która budowana jest 

poprzez właściwe relacje oraz przekazywanie dobrych wzorców osobowo-zawodowych, jest 

wewnętrznie spójna. A jak stwierdził jeden z kierowników okręgu: „To biznes selektywny, 

istotne jest takie przesianie kandydatów na rynku pracy, aby wyłowić tych właściwych”. Inna 

dyrektorka powiedziała, że: „Oprócz rekrutacji ważne jest jeszcze prowadzenie tych ludzi, 

oraz możliwości odkrywania siebie”, z kolei prezes stwierdził: „Nasi kierownicy umieją i 

sprzedać i zrekrutować, ale powinniśmy kłaść większy nacisk na zarządzanie”. Dlatego 

kolejnym elementem przebadanym w pracy było poczucie bezpieczeństwa i rozwój 

personalny. 

 

4.3.1. Ocena możliwości rozwoju profesjonalnego menedżera OVB 

 

Często firmy MLM głoszą hasła związane z niegraniczonymi możliwościami rozwoju, 

podkreślając, że: „aby ściągnąć sufit, trzeba ściągnąć podłogę”. Kolejne zarzuty dotyczą 

wspomnianego wcześniej zjawiska związanego z ludzką zawiścią w postaci: „Nie będę 

pracował na tych na górze” lub „do MLM trzeba dołączyć na początku, bo potem jest już 

tylko trudniej” – jak oceniają niektórzy internauci. Zatem w pracy zbadano rozwój 

profesjonalny – czyli możliwość osiągania rezultatów będących raczej procesem 

dynamicznym niż osiągnięciem statycznym. Na podstawie odpowiedzi na pytanie, czy 

określiłby Pan/i firmę OVB jako firmę profesjonalną, nie wykazano zależności statystycznych 

od wieku, stopnia zaszeregowania, wykształcenia, wielkości struktury ogółem, natomiast 

wykazano zależność w wielkości grupy bezpośredniej oraz wykonywaniu zawodu 

profesjonalnie, co pokazuje tabela 4.3.4.  
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Tabela 4.3.4. Korelacja pomiędzy postrzeganiem OVB jako firmy profesjonalnej a 

działaniem w OVB jako jedynym źródle dochodu  

 

Czy OVB to Pana główne 

źródło dochodu? 

Ogółem a. Tak b. Nie 

Czy określiłby Pan/i 

firmę OVB jako 

firmę profesjonalną? 

a) zdecydowanie 

tak 

Liczebność 39 18 57 

% 86,7 66,7 79,2 

b) raczej tak Liczebność 6 9 15 

% 13,3 33,3 20,8 

Ogółem Liczebność 45 27 72 

% 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykazano zależności istotne statystycznie między zmiennymi. Ankietowani wybierali 

tylko odpowiedzi pozytywne, jednak większa liczba odpowiedzi „zdecydowanie tak” dla 

OVB jako firmy profesjonalnej pojawiała się w grupie, dla której OVB było głównym 

źródłem dochodu (p = 0,043), z większą liczbą współpracowników (p = 0,036). Wykazano 

zależności istotne statystycznie między zmiennymi (p = 0,007). Ankietowani wybierali tylko 

odpowiedzi pozytywne w pytaniu 26, jednak większa częstość odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” pojawiała się w grupach ze stażem pracy 4-9 lat (p = 0,007). Potwierdzają to sami 

dyrektorzy, którzy w wywiadach opowiadali, że: „Kierownik oddziału, to najmniej wdzięczna 

funkcja, ponieważ nie dość że musisz sam zajmować się swoimi klientami, to jeszcze musisz 

pomagać swoim ludziom podległym, jak i tym, którzy są równo z tobą i z których w danym 

momencie nie masz prowizji, ale pomoc im jest ci niezbędna do awansu. Trzeba szybko z 

tego miejsca uciekać wyżej”. Inni dyrektorzy powiedzieli, że: „Dyrektor regionalny to 

najlepszy czas w OVB – bardzo dobre pieniądze, za relatywnie małą odpowiedzialność, 

ponieważ jest ona rozproszona pomiędzy tych, którym w portfelu także musi się zgadzać, a że 

sami dobrze zarabiają, to nie muszą szukać innego zajęcia zarobkowego”.  

 Można stwierdzić, że istotnym determinantem sukcesu jest osoba wprowadzająca, 

ponieważ to dzięki niej nowo zrekrutowani poznają organizację od wewnątrz. Zapytano 
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zatem respondentów o opinie o osobie, która była dla nich wzorem podczas ich kariery w 

OVB. Ponad 85% osób udzieliło odpowiedzi pozytywnej, co prezentuje tabela 4.3.5. 

 

Tabela 4.3.5. Opinie o menedżerach OVB, którzy byli wzorami profesjonalistów dla 

respondentów 

 

Czy jest Pan/i zadowolona z 

dotychczasowych osiągnięć w swojej 

karierze jako profesjonalisty? 

ogółem 

a) 

zdecydowa

nie tak 

b) raczej 

tak 

c) raczej 

nie, d) 

zdecydowa

nie nie 

Czy w swojej 

karierze zawodowej 

spotkał/a Pan/i 

menedżera, którego 

Pan/i zapamiętał/a 

jako 

profesjonalistę? 

a) zdecydowanie tak Liczebność 18 24 6 48 

% w 

kolumnie 

75,0 61,5 42,9 62,3 

b) raczej tak Liczebność 4 12 2 18 

% w 

kolumnie 

16,7 30,8 14,3 23,4 

c) raczej nie, d) 

zdecydowanie nie 

Liczebność 2 3 6 11 

% w 

kolumnie 

8,3 7,7 42,9 14,3 

Ogółem Liczebność 24 39 14 77 

% w 

kolumnie 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przeprowadzono także analizy korelacji pomiędzy zmiennymi i wykazano zależności 

istotne statystycznie. Osoby, które w swojej karierze spotkały menedżera, którego 

zapamiętały jako profesjonalistę, są częściej zadowolone z dotychczasowych osiągnięć w 

swojej karierze („zdecydowanie tak” i „raczej tak”, p = 0,011). Co ciekawe, nie wykazano 

wpływu osoby wprowadzającej jako profesjonalisty na przyszłość kariery danej osoby w tym 

zawodzie. Jest to kolejny wyznacznik proefektywnościowej kultury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa, sukces jest bowiem zależny od wyników pracy własnej danego 
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współpracownika, a „profesjonalny mentor jest w stanie w tym pomóc, ale nie wykona pracy 

za kogoś”. Wynik badań jest odmienny od przeprowadzonych przez A. Vogelgesang w grupie 

wiekowej pokolenia Y – w wieku między 21 a 30 rokiem życia. W cytowanej pracy wnioski z 

badań dotyczące postrzegania liderów w firmach MLM są następujące: większość 

respondentów przywiązuje większą wagę do osoby lidera niż do planu marketingowego firmy 

oraz jeśli współpraca z liderem będzie niesatysfakcjonująca, odejdą oni z MLM
209

.  

Dlatego też zapytano respondentów, czy środowisko MLM stwarza właściwe warunki 

do rozwoju profesjonalizmu menedżerskiego. Na to pytanie twierdząco odpowiedziało ponad 

91% respondentów, co prezentuje tabela 4.3.6. 

 

Tabela 4.3.6. Opinie o warunkach rozwoju profesjonalizmu menedżerów OVB oraz chęci 

kierowania ludźmi jako motywie podjęcia współpracy 

 

10a. Chęć kierowania ludźmi 

Ogółem Istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

 Czy Pana/i 

zdaniem 

środowisko MLM 

stwarza właściwe 

warunki do 

rozwoju 

profesjonalizmu 

menedżerskiego? 

a) 

zdecydowanie 

tak 

Liczebność 17 9 4 30 

% z 10a. Chęć 

kierowania ludźmi 

70,8 37,5 20,0 44,1 

b) raczej tak Liczebność 6 13 13 32 

% z 10a. Chęć 

kierowania ludźmi 

25,0 54,2 65,0 47,1 

c) raczej nie, 

d) 

zdecydowanie 

nie 

Liczebność 1 2 3 6 

% z 10a. Chęć 

kierowania ludźmi 

4,2 8,3 15,0 8,8 

Ogółem Liczebność 24 24 20 68 

% z 10a. Chęć 

kierowania ludźmi 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykazano także zależności istotne statystycznie między zmiennymi na poziomie (p = 

0,015). W szczególności pozytywną ocenę wydały osoby, dla których istotnym motywem 

podjęcia współpracy była chęć kierowania ludźmi – a zatem wstępowali do OVB z 

nastawieniem na rozwój profesjonalizmu menedżerskiego. Co więcej, dla tych osób ocena 

zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć w swojej karierze jako profesjonalisty był 

zdecydowanie wyższy niż dla tych, których odpowiedź na to pytanie nie była pozytywna. 
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Wystąpiła także dodatnia korelacja pomiędzy przekonaniem do profesjonalizmu 

menedżerskiego w OVB a optymistycznym patrzeniem na przyszłość doradztwa finansowego 

w Polsce (p = 0,036). Nie wykazano statystycznie istotnych zależności pomiędzy pozostałymi 

motywami podejmowania współpracy z OVB.  

Kolejne pytanie podczas wywiadów ankietowych dotyczyło uszczegółowienia 

powodów, dla których model biznesu oparty na MLM stwarza właściwe warunki do rozwoju 

profesjonalnego. W odpowiedziach do tego pytania padały uzasadnienia pozytywnych i 

negatywnych odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dyrektorzy regionalni i krajowi wstrzymali 

się od odpowiedzi, zostali natomiast dopytani podczas wywiadów pogłębionych. Odpowiedzi 

przedstawia tabela 4.3.7. 

 

Tabela 4.3.7. Zajmowane stanowisko a uzasadnienie wyboru pracy w OVB 

Stanowisko / stopień 

zaszeregowania  

Uzasadnienie wyboru 

Dyrektor okręgu elastyczny czas pracy i możliwości osiągania dużego dochodu 

w MLM duży nacisk kładzie się na rozwój osobisty  

Kierownik okręgu daje ogromne możliwości (awanse, kariera), jednak mało kto to rozumie 

walka o przetrwanie najlepiej rozwija umiejętności 

Kierownik oddziału bardzo jasne zasady rozwojowe, pomoc na wielu płaszczyznach 

daje możliwość uczenia się od najlepszych 

duże, nieograniczone możliwości rozwoju finansowego oraz rozwoju 

osobowości 

jeśli mówimy o standardowym MLM, jak perfumy itp., to jest to zajęcie dla 

typowych sprzedawców i słabo rozwija 

możliwości awansu 

szansa na sprawdzenie w praktyce swojej umiejętności 

tak, ponieważ daje nieograniczone możliwości rozwoju 

trzeba w to wejść, aby zrozumieć 

w środowisku MLM tylko najlepsi osiągają największe cele 

Reprezentant stopnia I-III zdobywanie umiejętności kierowniczych 

ciągły rozwój 

jasno określona ścisła kariera  

jasno wyznaczone cele i możliwości 

jeśli chcesz, zrobisz wszystko 

każdy ma równe szanse  

ponieważ uczymy się od najlepszych oraz w późniejszym okresie możemy 

sami szkolić  
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Stanowisko / stopień 

zaszeregowania  

Uzasadnienie wyboru 

ponieważ w MLM rozwija się zdolności interpersonalne, przywódcze oraz 

dobiera się odpowiednich ludzi 

prawdziwy własny biznes i otoczony swoimi ludźmi  

raczej tak, ponieważ każdy indywidualnie może się realizować 

wymusza umiejętności przywódcze 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W największym stopniu wśród czynników charakteryzujących możliwości rozwojowe 

środowiska MLM respondenci wskazali na brak ograniczeń zarówno w kwestii finansowej, 

jak również możliwości rozwoju osobistego, jasny plan kariery, w którym każdy ma takie 

same szanse, rozwój umiejętności przywódczych. Istotne jest także praktyczne zastosowanie 

zdobytych umiejętności. Pojawiła się także odpowiedź o charakterze neutralnym lub 

nieznacznie negatywnym, tj. „Jeśli mówimy o standardowym MLM, jak sprzedaż perfum itp., 

to jest to zajęcie dla typowych sprzedawców i słabo rozwija”. Dyrektorzy, których staż pracy 

wynosi ok. 10 lat, mówią, że „sprzedawać w tej firmie to trzeba rok, półtorej, może dwa. 

Pierwsze dwa lata w OVB jest ciężko, ale potem już jest coraz lepiej”.  

Większość osób, które rezygnują na etapie reprezentanta I, II lub III stopnia, nie dociera 

do tego etapu, w którym jest już coraz lepiej – czyli etapu, w którym faktyczne umiejętności 

sprzedażowe przestają mieć takie znaczenie. Zarządzanie na zasadach, że od nowych 

współpracowników nie wymaga się niczego więcej, czego sam przełożony nie byłby w stanie 

wykonać, pozwala na doskonalenie umiejętności liderskich – przywódczych. Taki sposób 

zarządzania jest możliwy w modelach biznesowych, w których rozwój jest osiągany przez 

odpowiednią powtarzalność. Model ten ma bezpośrednie przełożenie na charakter kultury 

organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. W przypadku OVB wszyscy, od reprezentantów aż 

po dyrektorów, mają wspólną wizję i cele, zgodnie z zasadą: „pomóż innym osiągnąć sukces, 

to Ty sam go osiągniesz”. W interesie wszystkich zaangażowanych menedżerów jest zatem 

realizacja planów sprzedażowych i zdobywanie kolejnych awansów. 
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4.3.2. Ocena wymagań stawianych przez menedżerów odnośnie do wiedzy, 

umiejętności i kompetencji  

 

Ważna jest postawa lidera jako osoby wprowadzającej, ponieważ to ona kształtuje 

zachowania i pierwsze działania nowych współpracowników i, jak wynika z badań 

jakościowych, ma olbrzymi wpływ na przebieg kariery. Dlatego ważne jest zdefiniowanie 

wymagań, które w oczach respondentów są przed nimi stawiane przez ich przełożonych. W 

pracy zbadano korelacje pomiędzy motywami podjęcia współpracy oraz poziomem 

zadowolenia z własnych osiągnięć oraz spodziewanymi zmianami, które dzięki tym 

osiągnięciom mogą w niedalekiej przyszłości nastąpić, co prezentuje tabela 4.3.8.  
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Tabela 4.3.8. Korelacja wymagań ze strony przełożonych oraz motywu podjęcia współpracy, poziomu zadowolenia z dotychczasowych 

dokonań, a także perspektyw na przyszłość 

Czy przełożeni stawiali wysokie wymagania 

odnoszące się do: 

rho 

Spearmana 

28. Czy jest Pan/i 

zadowolony/a z 

dotychczasowych 

osiągnięć w 

swojej karierze 

jako 

profesjonalisty? 

10e. Możliwość 

wyjścia poza strefę 

komfortu 

19c. Zgodność 

wykonywania 

obowiązków, w 

tym planów 

sprzedażowych 

/ 

rekrutingowych 

19d. Relacje z 

klientami 

19h. Relacje z 

przełożonymi 

19l. 

Świadczenia 

socjalne 

15a. Osiągania wyników w rekrutacji P 0,008 0,004 0,001 0,684 0,043 0,29 

15b. Osiągania wyników sprzedażowych P 0,051 0,01 0,039 0,111 0,055 0,791 

15c. Przestrzegania zasad etyki zawodowej P 0,001 0,001 0,017 0,01 0,027 0,133 

15d. Stosunków interpersonalnych i 

sprawnego rozwiązywanie konfliktów 
P 0,023 0 0 0 0 0,082 

15e. Elastyczności w stosowaniu stylów 

kierowania w aspekcie potrzeb i możliwości 

podwładnych 

P 0 0 0,001 0 0,004 0,001 

15f. Wiedzy i umiejętności P 0,008 0,001 0 0,002 0,007 0,096 

15g. Umiejętności organizacji i eksploatacji 

pracy 
P 0,063 0,012 0,001 0,008 0,002 0,053 

15h. Kontroli i oceny współpracowników P 0,018 0 0 0,069 0,017 0,565 

15i. Tworzenia warunków do rozwoju 

zawodowego 
P 0 0 0,038 0,249 0,118 0,247 

15j. Odpowiedzialności finansowej P 0,317 0,001 0,038 0,004 0,007 0,277 

Źródło: opracowanie własne. 
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W analizie danych zawartych w powyższej tabeli zauważalna jest bardzo ścisła 

korelacja pomiędzy wychodzeniem poza strefę komfortu jako motywem podjęcia współpracy, 

wysokimi wymaganiami stawianymi przez przełożonych odnoszącymi się do stosunków 

interpersonalnych i sprawnego rozwiązywania konfliktów, elastyczności w stosowaniu stylów 

kierowania w aspekcie potrzeb i możliwości podwładnych, kontroli i oceny 

współpracowników a tworzeniem warunków do rozwoju zawodowego – współczynnik 

korelacji Spearmana p = - 0,4). Co ciekawe, ta sama elastyczność w stosowaniu stylów 

kierowania w aspekcie potrzeb i możliwości podwładnych oraz tworzenia warunków do 

rozwoju zawodowego jest dodatnio skorelowana z poziomem zadowolenia z własnych 

osiągnięć. Można zatem sformułować wniosek, że wychodzenie poza strefę komfortu jako 

motyw jest ważne, natomiast nie jest determinantem odczuwania przyjemności z 

wykonywanej pracy, a są nim właśnie profesjonalne postawy, które są prezentowane przez 

liderów / przełożonych.  

Przeprowadzono także badanie dotyczące samooceny postrzegania profesjonalizmu 

przez współpracowników OVB w oczach innych współpracowników, przełożonych oraz 

klientów. Analiza korelacji nie wykazała istotnych statystycznie zależności pomiędzy takimi 

zmiennymi jak: główne źródło dochodu, stanowisko / stopień zaszeregowania, wiek, 

wykształcenie, wielkość struktury i grupy bezpośredniej, staż pracy w OVB, staż pracy 

ogółem.  

4.4. Motywy podjęcia współpracy i perspektywy na przyszłość 

  Badanie motywów, jakimi respondenci kierowali się, podejmując decyzję o realizacji 

ścieżki rozwoju kariery menedżerskiej w OVB wg Planu kariery – patrz załącznik nr 5 

wykazało, że decydowana większość respondentów (ponad 90%) odpowiedziała, że istotnymi  

czynników motywującymi dla nich były: poprawa własnej sytuacji materialnej, uzyskanie 

niezależności finansowej oraz motywacja do samorozwoju. Nieco niżej uplasowały się 

odpowiedzi dotyczące nienormowanego (zależnego od siebie) czasu pracy, chęci 

samorozwoju oraz równych możliwości awansu (odpowiednio 88% i 87% wskazań). Dane 

poniżej, w tabeli 4.4.1. 
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Tabela 4.4.1. Motywy, którymi kandydaci na menedżerów kierowali się, podejmując 

decyzję o współpracy z OVB 

 
Istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Trudno 

powiedzieć 

Suma 

końcowa 

h. Motywacja poprawy własnej sytuacji 

materialnej 
64 11     75 

f. Motywacja uzyskania finansowej 

niezależności 
59 15 1   75 

g. Motywacja do samorozwoju 58 15 1   74 

l. Nienormowany czas pracy (zależny od 

siebie) 
60 13 3   76 

i. Równe możliwości awansu dla 

wszystkich 
56 15 1 1 73 

j. Chęć pomocy innym (zmiany sytuacji 

materialnej innych ludzi) 
42 26 5 2 75 

q. Atmosfera w pracy 59 8 3 3 73 

k. Chęć pomocy finansowej rodzinie 39 22 13 1 75 

c. Prestiż zawodu 29 31 9 4 73 

e. Możliwość wyjścia poza strefę 

komfortu 
40 20 9 3 72 

d. Prestiż firmy 29 30 9 6 74 

a. Chęć kierowania ludźmi 24 25 21 3 73 

n. Wpływ znajomych, rodziny 12 12 37 10 71 

o. Byłem klientem 10 8 41 10 69 

b. Tradycje rodzinne 3 10 47 9 69 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

Najniżej w klasyfikacji motywów znalazły się tradycje rodzinne oraz fakt bycia 

klientem. Jest to o tyle interesujące, że respondenci w pytaniu dotyczącym źródeł 

pozyskiwania klientów i współpracowników wskazali na sieci najbliższego zaufania, a zatem 

właśnie więzy rodzinne, pokrewieństwo i powinowactwo, a także stosunki towarzyskie. Co 

ciekawe, motywacja do kierowania ludźmi została oceniona równie nisko (60% osób 

wskazało ją jako istotną), pomimo że zdobywanie kolejnych szczebli w karierze w dużej 

mierze zależy właśnie od tego typu umiejętności. W badaniach przeprowadzono także analizy 

korelacji pomiędzy zmiennymi, ze względu na dużą liczbę wystąpień o parametrach p < 0,05, 

zdecydowano się na użycie dodatkowego kryterium w postaci współczynnika korelacji 

poniżej –0,4 dla korelacji ujemnych oraz powyżej 0,4 dla dodatnich. Wykazano różnice 

istotne statystycznie pomiędzy wyższą oceną relacji między kadrą podległą i przełożonymi, 
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programami szkolenia rekrutacji, a istotnością możliwości wyjścia poza strefę komfortu jako 

motyw podjęcia współpracy. Osoby, dla których ważnym powodem był prestiż firmy, lepiej 

oceniały sposób zarządzania. Wykazano także dodatnią zależność pomiędzy istotnością 

dobrej atmosfery w pracy a oceną relacji między kadrą kierowniczą.  

Wystąpiły także ujemne korelacje pomiędzy tradycjami rodzinnymi oraz programami 

szkolenia sprzedażowego. W istocie osoba, która buduje strukturę spośród członków rodziny, 

może w większym stopniu budować swój biznes na podstawie relacji niż umiejętności 

sprzedażowych. Jednakże w firmie OVB znana jest historia syna jednego z dyrektorów, który 

aby awansować na kolejne stanowiska zgodne z planem kariery, musiał wykonać 

dwukrotność wymaganej liczby punktów na każdym ze szczebli zaszeregowania. Kolejnym 

bardzo ważnym elementem był wpływ najbliższych znajomych i rodziny, która w większości 

przypadków nie przetrwa próby funkcjonowania w proefektywnościowej kulturze 

zawodowej. Dyrektorzy krajowi wskazują, że: „spośród ok. 200 osób, z którymi rozpoczynali 

pracę w zespole zostało zaledwie kilka”. Klimat organizacyjny tworzony przez osoby 

wyznające te same wartości nie jest zazwyczaj powielany w domach rodzinnych, zwłaszcza w 

sytuacjach, gdy najbliższe otoczenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Stąd także z 

badań ilościowych można wyciągnąć następujący wniosek: im mniej istotny wspływ 

znajomych i rodziny, tym wyższa ocena ogólnej atmosfery w biurze. Co ciekawe, pomiędzy 

motywami podjęcia współpracy a pierwszym wrażeniem nie ma istotnych statystycznie 

zależności. Ostatnim elementem diagnozy kultury organizacyjnej są perspektywy przyszłości.  

  

4.4.1. Zmiany w sytuacji zawodowej. Przyszłość doradztwa finansowego, 

kariery w firmie i realizacji własnych celów 

  

Przedsiębiorstwa MLM charakteryzują się silną ekspansją terytorialną, ciągłym 

zwiększaniem wartości sprzedaży, a także powiększaniem przewag konkurencyjnych 

związanych z rozpoznawalnością marki oraz społeczną akceptacją wykonywania tego zawodu 

profesjonalnie. Głównie dzieje się to za sprawą współpracowników firm MLM, których z 

każdym rokiem jest coraz więcej. W tym kontekście zapytano także respondentów o wizję 

rozwoju zawodowego w kontekście przyszłości branży MLM w obszarze doradztwa 

finansowego w Polsce. Odpowiedzi przedstawia tabela 4.4.2. 
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Tabela 4.4.2. Ocena przyszłości doradztwa finansowego w Polsce 

  Zdecydowanie z 

nadzieją 

Raczej z 

nadzieją 

Raczej z 

obawą 

Trudno 

powiedzieć 

Suma 

końcowa 

Dyrektor (krajowy, 

regionalny, okręgu) 

6    6 

Kierownik okręgu 4  1 1 6 

Kierownik oddziału 20 6  1 27 

Agent generalny 1    1 

Reprezentant stopnia I-III 19 11  3 33 

Suma końcowa 50 17 1 5 73 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Ponad 90% respondentów pozytywnie wypowiada się na temat przyszłości doradztwa 

finansowego w Polsce. Oznacza to, że branża, w której funkcjonują, jest perspektywiczna, a 

usługi potrzebne społeczeństwu. A. Vogelgesang wskazała, że 85% uczestników innych firm 

MLM pozytywnie postrzega przyszłość całego środowiska (w jej przypadku nazwanego 

branżą) MLM
210

. Autorka zapytała także respondentów o plany ich własnego rozwoju 

względem tych uwarunkowań otoczenia społecznego, na co ponad 70% respondentów 

odpowiedziało, że zamierza rozbudowywać swoje struktury w kraju i za granicą, a ponad 24% 

– z wykorzystaniem narzędzi IT
211

. W tym kontekście zapytano także współpracowników 

OVB o ich dalszą karierę, co przedstawia tabela 4.4.3. 

  

Tabela 4.4.3. Opinie respondentów na temat rozwoju kariery w OVB   

Postrzeganie dalszej kariery w 

zawodzie 

Zdecydowanie z 

nadzieją 

Raczej z 

nadzieją 

Trudno 

powiedzieć 

Suma 

Dyrektor (krajowy, regionalny, 

okręgu) 

5  1 6 

Kierownik okręgu 3 1 2 6 

Kierownik oddziału 22 5  27 

Agent generalny 1   1 

Reprezentant stopnia I-III 19 9 5 33 

Suma końcowa 50 15 8 73 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
210

 A. Vogelgesang, Potencjał…, op. cit., s. 114. 
211

 Ibidem, s. 115. 
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 Wyniki są równie pozytywne. Ponad 90% optymistycznie podchodzi do dalszego 

podążania wybraną ścieżką kariery, brak odpowiedzi negatywnych, co przekłada się także na 

realizację własnych planów życiowych związanych z tym zawodem. Wyniki przedstawia 

tabela 4.4.4. 

 

Tabela 4.4.4. Opinie o możliwości realizacji planów życiowych respondentów 

Postrzeganie realizacji planów 

życiowych 

Zdecydowanie z 

nadzieją 

Raczej z 

nadzieją 

Trudno 

powiedzieć 

Suma 

Dyrektor (krajowy, regionalny, 

okręgu) 

5 1  6 

Kierownik okręgu 5  1 6 

Kierownik oddziału 21 6  27 

Agent generalny 1   1 

Reprezentant stopnia I-III 24 7 2 33 

Suma  56 14 3 73 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Można sformułować wniosek, że kariera w OVB jest istotnym środkiem do osiągania 

celów własnych, jednakże traktowana jest bardziej w kategorii stylu życia niż pracy w ujęciu 

weberowskim. Wizja osób, które są zaangażowane w pracę w OVB, jest spójna, jeśli chodzi o 

branżę, firmę, a także osiąganie osobistych celów. Jak wspomniano podczas wywiadów 

pogłębionych, „W OVB sprawdzi się ten, który rozumie specyfikę jej działania”. Kreowanie 

wizji przyszłości jest jednym z elementów dyskutowanych podczas rozmów 

kwalifikacyjnych, kiedy kandydat m.in. opowiada o sposobach wydania sumy pieniędzy, 

którą może zebrać za 10-15 lat. Ponadto, element długofalowości rozwiązań finansowych jest 

także wdrożony w politykę firmy. Brak wizji jest jednak zdaniem jednej z dyrektorek jednym 

z elementów składających się na porażkę: „Menedżerowie muszą posiadać wizję przyszłej 

organizacji i stale do niej dążyć, porywając za sobą innych. Na swojej drodze spotkałam 

wielu menedżerów, pracujących dla różnych firm, w różnych branżach, którzy już dawno 

zapomnieli, co kiedyś ich zainspirowało do działania”
212

. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące perspektyw na przyszłość zostały poddane analizie 

korelacji. Wykazano statystycznie istotne różnice pomiędzy zmianami w sytuacji zawodowej 

a klimatem organizacyjnym ocenionym na podstawie pierwszego wrażenia, w szczególności 

                                                           
212

 http://menedzersprzedazy.pl/2015/06/22/rozmowa-z-dyrektorem-regionalnym-ovb-allfinanz-magdalena-

zieleniewska/.  

http://menedzersprzedazy.pl/2015/06/22/rozmowa-z-dyrektorem-regionalnym-ovb-allfinanz-magdalena-zieleniewska/
http://menedzersprzedazy.pl/2015/06/22/rozmowa-z-dyrektorem-regionalnym-ovb-allfinanz-magdalena-zieleniewska/
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jeśli chodzi o relację z bezpośrednim przełożonym (p = 0,014). W grupach, w których klimat 

organizacyjny był oceniony jako „sztywny, formalny i oschły” oraz „formalny, chociaż bez 

podkreślania zbytniego dystansu”, respondenci wskazywali, że relacje z podwładnymi 

współpracownikami raczej się poprawią (75%). Ci natomiast, którzy wybrali odpowiedź 

„życzliwy, nacechowany serdecznością i chęcią pomocy”, najczęściej wybierali odpowiedź 

„zdecydowanie się poprawi”. Wykazano zależności istotne statystycznie między zmiennymi 

(p = 0,036). Wszystkie odpowiedzi na pytanie: „z nadzieją czy z obawą patrzy Pan/i na 

przyszłość doradztwa finansowego w Polsce” były pozytywne oraz we wszystkich grupach 

najczęściej wybierano odpowiedź „zdecydowanie z nadzieją”. Najczęściej ta odpowiedź 

pojawiała się w grupie „życzliwy, nacechowany serdecznością i chęcią pomocy” (85,7%). 

 

4.4.2. Poziom zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć 

   

Oceniony został również poziom zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć w pracy 

w OVB. Korelacje z poziomem zadowolenia były już opisane w poprzednich rozdziałach, 

zatem tabela 4.4.5 pokazuje rozkład procentowy odpowiedzi respondentów.  

 

Tabela 4.4.5. Poziom zadowolenia wśród respondentów dotyczący dotychczasowych 

osiągnięć 

  Czy jest Pan/i zadowolona z dotychczasowych osiągnięć?   

Stopień zaszeregowania 

a) 

zdecydowanie 

tak 

b) raczej 

tak 

c) raczej 

nie 

d) 

zdecydowanie 

nie  

e) trudno 

powiedzieć 
Suma  

Dyrektor krajowy, regionalny, 

okręgu 
57% 29% 0% 0% 14% 7 

Kierownik okręgu 43% 0% 29% 29% 0% 7 

Kierownik oddziału 28% 59% 9% 0% 3% 32 

Reprezentant stopnia I-III 21% 45% 24% 0% 11% 38 

Suma końcowa 28% 47% 16% 2% 7% 88 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych w tabeli 4.4.5 wynika, że procent odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” wzrasta wraz z kolejnymi awansami, natomiast na stanowisku kierownika okręgu 

pojawiają się także odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Zapytano respondentów w 

pytaniu otwartym, jakie są najważniejsze czynniki mające wpływ na zdobycie miana 
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profesjonalisty w swoim zawodzie. Otrzymane odpowiedzi zgrupowane według kategorii 

przedstawia tabela 4.4.6.  

 

Tabela 4.4.6. Najważniejsze według respondentów cechy menedżera MLM odnoszącego 

sukces 
Cecha Liczba odpowiedzi 

wytrwałość 11 

systematyczność 7 

szybkość uczenia się 4 

doświadczenie 4 

motywacja 3 

samorozwój 3 

etyczność 3 

odwaga w realizacji celów 3 

komunikatywność 3 

wiedza 3 

praca w zespole 1 

obowiązkowość 1 

pracowitość 1 

życzliwość 1 

dokładność 1 

przywództwo  1 

dbanie o dobre relacje 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych w tabeli 4.4.6 wynika, że najważniejszymi cechami są 

wytrwałość i systematyczność, a w dalszej kolejności szybkość uczenia się, wiedza, 

doświadczenie oraz motywacja. W pytaniach otwartych zapytano także respondentów, czy 

jest coś, co jest dla nich szczególnie uciążliwe lub niekomfortowe. Odpowiedzi pojawiło się 

zaledwie kilka i najczęściej dotyczyły one: nieufności klientów, zwłaszcza w kontekście 

udzielanych (lub nieudzielanych) rekomendacji, przyjmowania odmowy klienta personalnie, 

pojawiających się złych opinii na forach internetowych, wojny cenowej w sprzedaży 

ubezpieczeń majątkowych.      
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WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 

Głównym celem badawczym pracy była identyfikacja, opis i wyjaśnienie oraz 

przeprowadzenie badań empirycznych czynników wewnętrznych wpływających na 

kształtowanie się kultury profesjonalnej menedżera firmy OVB Allfinanz Polska Spółka 

Finansowa Sp. z o.o. działającej w systemie MLM. A także czynników otoczenia 

zewnętrznego rynku pracy, który w istotny sposób wpływa na powstawanie nowych 

specjalności i zawodów a zanikanie innych zgodnie ze społecznym podziałem pracy opartym 

na potrzebach konsumentów dóbr i usług oraz możliwościach jakimi dysponują ludzie 

zasilający rynek pracy.   

Zaobserwowano postępujące zapotrzebowanie na zawód doradcy/pośrednika 

finansowego w firmach MLM. Prowadzą one działalność gospodarczą głównie na rynku 

ubezpieczeń, kredytów, jak również odszkodowań, co powoduje, że powiększa się liczba osób 

zainteresowanych wizerunkiem i rolami jakie oni odgrywają lub powinni odgrywać. 

Formułowane oceny i opinie o tym zawodzie są mocno subiektywne i często oparte na 

zasłyszanych historiach oraz pobieżnych interakcjach z przedstawicielem firmy MLM. W 

konsekwencji pozytywny obraz menedżera MLM prezentowany przez samych uczestników 

jest konfrontowany z negatywnymi opiniami o nieprofesjonalnej obsłudze, egoistycznych i 

nieetycznych zachowaniach, które czasami wynikają z braku wiedzy i doświadczenia 

zawodowego lub braku zrozumienia rzeczywistych potrzeb klientów. Nieliczne na rynku 

księgarskim pozycje z przedmiotowej literatury próbują wyjaśniać mechanizmy systemu 

wynagrodzeń, zwanych planami marketingowymi, opisują uwarunkowania gospodarcze i 

zjawiska ekonomiczne, które sprzyjają rozwojowi firm opartych na systemie MLM.  

Natomiast literatura dotycząca działalności firm w systemie MLM prezentowana w 

oparciu o przeprowadzone badania empiryczne jest niezwykle skromna, co zostało 

przedstawione w rozdziale pierwszym. Warto również podkreślić, że w podręcznikach 

napisanych przez praktyków dominuje tematyka zogniskowana na osiągnięcie celów 

marketingowych, wśród których dominują treści o prostych sposobach i metodykach 

osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów w sprzedaży i rekrutacji współpracowników do 

systemu MLM. Zdaniem autora osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki wiedzy, 

umiejętnościom adaptacyjnym, wyobraźni i intuicji będącej synergią wiedzy i doświadczenia, 

a niekiedy przypadku i szczęścia. Dlatego podjął się on przeprowadzenia badań w 

przedmiotowych kwestiach. W pierwszej kolejności dokonał analizy dorobku nauk 
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społecznych i humanistycznych, w tym teorii, które próbują w oparciu o aparat pojęciowy  

opisać i wyjaśnić główne elementy składowe kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Firmy 

MLM funkcjonują na poziomie mikrostruktur społecznych i charakteryzują się specyficznym 

klimatem organizacyjnym. Zgodnie z koncepcją teorii średniego zasięgu R. Mertona w pracy 

wykorzystano teorię profesjonalizacji do określenia kluczowych czynników, związanych z  

etapami osiągania profesjonalizmu. Wyróżniono, w tym celu czynności trwale wykonywane, 

wymagające określonych kompetencji i cech osobowo-zawodowych oraz będące źródłem  

dochodów i podstawą utrzymania. Składowe kultury profesjonalnej menedżerów określono 

jako wynik enkulturacji profesjonalnej, wzorców i symboli oraz klimatu organizacyjnego i 

otoczenia kulturowego.  

Dzięki zastosowaniu teorii agencyjnej podjęto próbę wyjaśnienia zależności 

występującej pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy, zgodnie z podziałem władzy 

oraz informacji, a także przepływów finansowych. Uczestnik firmy MLM, jest częścią 

pewnego ekosystemu, w którym dana firma MLM się znajduje i z której czerpie korzyści. Za 

pomocą teorii agencyjnej udało się wyjaśnić zależności formalne, będące elementem kultury 

jawnej. Natomiast nie do końca można było opisać wyjaśnić pewne aspekty nieformalne, 

niejawne, których złożoność i wielowątkowość wymagałaby większej otwartości 

respondentów oraz pogłębionych badań sfery poznawczej i aksjologicznej. Pewnym 

ograniczeniem zastosowanej teorii było to, że przedmiotem badań byli młodzi ludzie, którzy 

grupują się według własnych kryteriów, nie do końca zgodnych z rozkładem władzy, 

zwłaszcza w kontaktach nieformalnych, a jakże ważnych, dla promowania marketingu 

sieciowego jako profesji będącej elementem pewnego stylu życia. Teoria agencyjna 

przyjmuje koncepcję homo-economicus, człowieka racjonalnego finansowo, natomiast 

oczekiwania nowoczesnych pokoleń Z, C czy L wcale do końca takie racjonalne nie są.  

Wykorzystano również teorię sieci społecznych dla zbadania wielopoziomowych 

relacji profesjonalistów MLM z innymi menedżerami, współpracownikami i klientami które 

tworzą sieć bliskiego i dalekiego zaufania w postaci znajomych i rodziny, ale także 

przedsiębiorstw dostawców produktów, klientów czy współpracowników. Autor zwrócił 

uwagę na istotną cechę sieci zaufania, że mają one zdolność reprodukcji i instytucjonalizacji. 

W ten właśnie sposób powstają nowe przedsiębiorstwa i oddziały firm MLM w innych 

krajach. Aby było to możliwe potrzebni są liderzy znający realia i uwarunkowania kulturowe 

i społeczno-ekonomiczne danego kraju, państwa narodowego jak również, społeczności 

lokalnych. W OVB, zwłaszcza w kontekście regulacji prawnych Komisji Nadzoru 

Finansowego, Polacy mogą sprzedawać produkty Polakom mieszkającym za granicą, ale 
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niekoniecznie Hiszpanowi, mieszkającemu w Hiszpanii, chyba że na mocy porozumienia z 

zarządem i pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego stopnia zaszeregowania oraz 

nawiązania relacji z lokalnym przedstawicielem, będą mogli budować strukturę w danym 

kraju. Teoria sieci społecznych nie wyjaśniła jednak do końca zależności, dla których 

współpracownicy OVB te sieci budują i jakie są kluczowe czynniki mające wpływ na tempo 

rozwoju i zasięg budowanych sieci.  

Dlatego zastosowano w pracy także teorię ról społecznych dla określenia wielu ról 

zawodowych jakie odgrywają menedżerowie, w tym głównie opisywane przez H. Mintzberga. 

Profesjonalny menedżer w firmie MLM pełni rolę zarówno promotora, przewodnika, jak i 

eksperta technicznego. Badania wskazały, że proporcje pomiędzy tymi rolami zmieniają się 

wraz z postępującymi awansami, co zostało  przedstawione w załączniku nr 1, w odniesieniu 

do wykonywania konkretnych czynności i działań zawodowych na stanowiskach. W firmach 

MLM, ze względu na charakterystyczną strukturę (blisko 80% struktury to sfera osobista 

danego współpracownika na początku jego kariery), role zawodowe przenikają się z rolami 

społecznymi, powodując często konflikty na płaszczyźnie interpersonalnej i organizacyjnej 

bardziej niż zawodowej ze względu na wielopoziomowe relacje. Wyniki badań wskazują, że 

menedżerowie MLM coraz lepiej pełnią swoje role, o czym świadczy m.in. coraz większa 

akceptacja społeczna i zainteresowanie korzystaniem z usług firm działających w systemie 

MLM. Rola przywódcy, mentora, lidera, coacha, przełożonego, partnera biznesowego to 

wynik wielozawodowości i wielozadaniowowści wymaganej przez współczesny rynek pracy, 

które często są niedoceniane przez osoby podążające ścieżką kariery w tradycyjnych 

organizacjach handlowych czy korporacjach, ponieważ w ich opinii działania 

współpracowników MLM w większości oparte są na powtarzaniu tych samych czynności. W 

opinii aż 91% badanych menedżerów bycie przedsiębiorcą wiąże się z wykonywaniem 

zawodu o wysokim statusie społecznym, chociaż określają siebie jako doradcy lub pośrednicy 

finansowi (46% i 19% wskazań).     

Dlatego za pomocą sieciowej teorii wymiany przedstawiono zarys oczekiwań w 

odniesieniu do przepływu informacji od menedżera do klienta i sprzężenia zwrotnego.   

Obecnie klient jest o wiele lepiej wyedukowany i stawia coraz wyższe wymagania 

profesjonalistom w walce konkurencyjnej o utrzymanie się na rynku. Klienci dzisiaj mogą 

zasięgnąć informacji ze źródeł internetowych, na spotkaniach branżowych i z rekomendacji 

klientów, którzy często dzielą się swym doświadczeniem o współpracy z daną firmą. Dlatego 

też profesjonaliści muszą nieustannie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, aby nadążyć za 

oczekiwaniami i potrzebami klientów. W związku z tym w programach szkoleń firm MLM 
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powinno się uczyć menedżerów myślenia analitycznego i celowościowego oraz umiejętności 

podejmowania racjonalnych decyzji odnośnie potrzeb dotyczących operacyjnej wiedzy w 

stylu „jak zgodnie z zasadami etyki sprzedać klientowi produkt lub usługę”. Era 

klientocentryzmu, oprócz poprawiania jakości obsługi przez firmy, wymaga zwrócenia uwagi 

na realne, wymierne korzyści i długookresową współpracę. Ocena przez klientów 

funkcjonalnej jakości produktów i usług, zwłaszcza w realiach rynku finansowego jest 

alternatywą i cieszy się większym zaufaniem, niż komunikat wysyłany przez media 

mainstreamowe. Należy jednak wspomnieć, że firmy, również zauważają ten trend, dlatego 

przenoszą skuteczne narzędzia marketingowe do internetu, niejednokrotnie sztucznie 

wyzwalają pewne pozytywne lub negatywne opinie i reakcje. W tym kontekście, z jednej 

strony im bardziej rośnie wartość autentycznej rekomendacji przekazywanej w sieciach 

bliskiego zaufania lub niekonkurujących ze sobą działalnościach biznesowych, to z drugiej 

strony znacznie utrudnia skuteczną sprzedaż amatorom. Cytując słowa prezesa OVB 

Allfinanz: „Idziemy drogą profesjonalizacji, stąd w dużej mierze kładziemy nacisk na to, aby 

działalność w OVB stała się jak najszybciej jedynym źródłem dochodu naszych 

współpracowników, w porównaniu z systemami MLM, w których budowana jest sieć 

konsumencka i blisko 88% traktuje ją jako działalność dodatkową”. 

W kontekście profesjonalizmu rekrutingowego, młodym adeptom często tłumaczy się, 

aby swoją karierę zawodową rozpoczynali wśród znajomych i rodziny (potwierdzają to 

badania ilościowe, gdyż 77% współpracowników w grupie bezpośredniej RI – RIII oraz 63% 

klientów to rodzina, znajomi i znajomi znajomych), ponieważ te grupy są w stanie wybaczyć 

więcej błędów i wspomóc osobę, stawiającą pierwsze kroki w biznesie. W późniejszych 

etapach, kiedy współpracownik nabiera doświadczenia, uczy się zbierania rekomendacji w 

zamian za dobrze wykonaną usługę. Problem pojawia się, kiedy usługa nie jest dobrze 

wykonana, a doradca / pośrednik popełnia błąd wynikający nie zawsze ze złych intencji; 

wtedy taka interakcja skutkuje nie tylko uszczerbkiem na marce osobistej, ale i na całym 

przedsiębiorstwie OVB. Dlatego nieodzownym elementem profesjonalizacji w firmach MLM 

jest tzw. rozwój osobowo-zawodowy, który charakteryzuje się posiadaniem pewnej wizji i 

strategii oraz dążeniem do mistrzostwa i umiejętności pracy zespołowej, które są niezbędne 

dla pogodzenia indywidualnego rozwoju z potrzebami organizacji. Potrzeba rozwoju 

osobistego była jednym z głównych powodów podejmowania współpracy z firmą MLM 

(ponad 90% wskazań), natomiast zdaniem profesjonalistów, którzy pracowali lub pracują w 

tradycyjnych organizacjach, istnieje różnica w poziomie akceptacji szkoleń z rozwoju 

osobistego, których nie było w tradycyjnych organizacjach, gdzie poziom profesjonalizacji 
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był związany z nabywaniem coraz szerszych kompetencji tzw. twardych. Można zatem 

powiedzieć, że dla menedżerów MLM niższego szczebla ważniejsze od rozwoju kompetencji 

technicznych czy administracyjnych są kompetencje społeczne. Co także potwierdzają 

badania ilościowe, ponieważ blisko 68% respondentów wskazało na umiejętności społeczno-

komunikacyjne i przywódcze jako kluczowe w zawodzie profesjonalisty MLM. Natomiast 

18% wskazało na umiejętności koncepcyjne i merytoryczno-techniczne. Ponadto osoby, 

których głównym źródłem dochodu było OVB (p = 0,003) oraz które miały większą liczbę 

współpracowników bezpośrednich (p = 0,007), najczęściej wybierały umiejętności 

przywódcze jako niezbędne w zawodzie, który wykonują. Obecnie istnieje w tym zakresie 

wsparcie – świadomi liderzy zatrudniają psychologów, którzy współpracują z nimi na takiej 

samej zasadzie jak znani sportowcy. Można powiedzieć, że świat sportu i pracy w MLM ma 

dużo wspólnego. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że ważny jest upór i 

konsekwencja w działaniu, a także skłonność do uczenia się przez całe życie. W firmach 

MLM szanse rozwoju mają ci, którzy nie mieliby ich w tradycyjnych organizacjach ze 

względu na wymagany poziom kwalifikacji zawodowych specjalistycznych. W pro-

efektywnościowej kulturze organizacyjnej i w obliczu tak konkurencyjnego rynku, 

największe możliwości rozwojowe mają te osoby, które potrafią budować dobre relacje z 

klientami i współpracownikami oparte na zaufaniu i postawach etyczno-moralnych.  

Autor dysertacji podjął się przeprowadzenia badań empirycznych. Były one dużym 

wyzwaniem metodologicznym, ponieważ respondenci nie byli zbyt otwarci i chętni do 

udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Respondenci tworzący 

proefektywnościową kulturę organizacyjną, mieli trudności z ułożeniem swoich priorytetów 

zawodowych, w celu wypełnienia dość obszernej ankiety. W badaniach jakościowych 

problemem wśród respondentów było dzielenie się wiedzą dotyczącą kultury niejawnej. Aby 

uzyskać informacje dotyczące tej sfery, niezbędne było wypracowanie przez badacza relacji 

interpersonalnej z respondentami, opartej na zaufaniu, a także w tym obliczu zachować 

obiektywizm w stosunku do oceny i interpretacji badanych zjawisk. Dlatego też tak 

szczegółowy dostęp do informacji był możliwy, ponieważ autor był jednym z aktywnych 

członków tej organizacji. Na tej podstawie można sformułować wniosek, że OVB jest 

organizacją homogeniczną, w której przepływ informacji na temat wiedzy dotyczącej relacji 

międzyludzkich w wymiarze niejawnym jest możliwy wtedy, kiedy osoba będąca odbiorcą tej 

informacji należy do organizacji, a przekazanie tej wiedzy ma służyć pokazaniu prawdziwego 

obrazu funkcjonowania danej organizacji.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe było dokonanie analizy dorobku 

teoretycznego oraz zebranie materiału uzyskanego z dokonanych badań empirycznych, który 

posłużył do sformułowania odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także 

zweryfikowanie hipotezy 2, 3 i 4. 

W świetle przeprowadzonych badań można sformułować wniosek, dotyczący drugiej 

hipotezy badawczej, że kultura profesjonalna menedżerów MLM opiera się na skuteczności 

pozyskiwania i kreowania liderów dzięki umiejętnościom budowania dobrych relacji 

interpersonalnych, wiedzy oraz pracy zespołowej. Ponadto „jest to biznes relacyjny”, oparty 

na umiejętności rekrutacji i nawiązywania nowych znajomości oraz tworzeniu kręgów 

zaufania. Wprost potwierdziły się założenia hipotezy dotyczące kwalifikacji zawodowych 

mających wpływ na wielkość struktury sprzedażowej. A są nimi: umiejętności bycia liderem 

(p = 0,004 w korelacji z wielkością grupy bezpośredniej [GB] i p = 0,018 w korelacji z ilością 

osób w strukturze [ogółem]), sprzedażowe – rekrutacji i selekcji (p = 0,004 w GB oraz 0,001 

ogółem), skuteczność motywowania współpracowników w strukturze (0,032 ogółem), 

efektywność współdziałania w zespole (0,038 w GB i 0,049 ogółem). 

W trzeciej hipotezie badawczej zakładano, że wyznacznikami proefektywnościowej 

kultury organizacyjnej będą takie elementy jak motywacja osiągnięć i ukierunkowanie na 

osiąganie celów, a ponadto ze względu na dużą autonomiczność działań respondentów 

wyznacznikiem profesjonalizmu wyrażanych wielkością struktur sprzedażowych będą 

kompetencje menedżerskie, takie jak umiejętności podejmowania decyzji oraz sprawne 

rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie czasem. Wyniki badań wskazały, że 

najistotniejszymi cechami osobowo-zawodowymi mającymi znaczenie w budowaniu struktur 

sprzedażowych są: chęć brania udziału w życiu pozazawodowym struktury (0,012 GB i 0,003 

ogółem), umiejętność wpływania na innych (0,019 i 0,003), odczuwanie satysfakcji z 

wykonywanej pracy (p = 0,033 GB i 0,020 ogółem), wytrwałość, upór i konsekwencja w 

działaniu (0,027), a także zdolność do uczenia się przez całe życie (0,001 wśród 

rekrutowanych znajomych znajomych). Oznacza to, że profesjonalna organizacja OVB jest 

profesją nie tylko w znaczeniu wykonywanego zawodu jako wykonywanie działań dających 

źródło utrzymania, ale także promuje pewien określony wzór postaw i zachowań, łączący 

osoby, których celem i pasją jest prowadzenie stylu życia na podstawie idei OVB. Hipoteza 

została zweryfikowana negatywnie.  

W odniesieniu do czwartej hipotezy założono, że menedżerowie decydując się na 

obranie ścieżki kariery w ramach OVB, kierują się: atmosferą i klimatem organizacyjnym, a 

także normami i wartościami oraz artefaktami, które stanowią motor napędowy w kierunku 
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osiągania kolejnych awansów, na drodze realizacji motywów podjęcia współpracy i 

późniejszej wizji spełniania się w przyszłości. Analiza uzyskanych danych z badań 

potwierdziła tę hipotezę ponieważ najwyżej w pięciostopniowej skali przez respondentów 

została oceniona atmosfera w biurze (4,5) oraz relacje interpersonalne (4,4), natomiast 

najistotniejszymi czynnikami motywacyjnymi są rozwój osobowo-zawodowy, samodzielność 

oraz system wynagrodzeń (4,46). Punktem przełomowym w realizacji dalszych planów 

życiowych jest na pewnym etapie kariery spojrzenie na poziom zadowolenia z 

dotychczasowych osiągnięć w karierze. Okazało się, że jest on tym bardziej internalizowany, 

im lepiej dana osoba została wdrożona do systemu, ponieważ poziom zadowolenia z 

dotychczasowych osiągnięć jest zależny od profesjonalnego wzorca przełożonego (p = 0,011). 

Ponadto zdaniem osób, których motywacją do przystąpienia do współpracy jest chęć 

kierowania ludźmi, środowisko MLM stwarza właściwe warunki do rozwoju profesjonalizmu 

menedżerskiego (p = 0,015). Natomiast właściwe postawy prezentowane przez przełożonych 

oraz ich wymagania w stosunku do podwładnych oddziałują na możliwość wyjścia poza 

strefę komfortu (p < 0,01) oraz zgodność wykonywania obowiązków (p < 0,04), która jest 

oznaką internalizacji tych wartości.  

Wyniki badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych wskazują, że w przypadku 

menedżera MLM mamy do czynienia z profesją, która wymaga wysokich kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych, w tym głównie kompetencji społecznych – w myśl idei: „każdy 

ma szansę, ale nie każdy tę szansę wykorzysta”. Kompetencje społeczne w postaci 

umiejętności bycia liderem, komunikacyjnych i skutecznego motywowania są kluczowe w 

rozwoju personalnym i profesjonalnym. Współczesny profesjonalizm determinowany jest 

poprzez cechy osobowo-zawodowe takie jak: wytrwałość, systematyczność, szybkość uczenia 

się, doświadczenie, motywacja, etyczność, odwaga w realizacji celów, bardziej niż 

kwalifikacje zawodowe. 

W badaniach bazowano także na dorobku badaczy zajmujących się problematyką 

środowiska przedsiębiorstw MLM, uwzględniając sugerowane przez nich rekomendacje 

dalszych badań.  W myśl tej idei zdaniem autora celowe i pożądane jest kontynuowanie badań 

dotyczących diagnozowania elementów składowych kultury profesjonalnej menedżerów i 

personelu, które mogą posłużyć do modelowania postaw i zachowań profesjonalnych, w 

ramach cieszącego się coraz większym powodzeniem trendu na popularyzację postaw 

opartych na wysokich kompetencjach zawodowych oraz etyce i odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje biznesowe. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 – Przypasowanie poszczególnych zadań do ról zawodowych 

Nazwa: Pośrednik Finansowy Kod 331103 DK DR DO KO KOD R-I do R-III Zarząd 

Zadania zawodowe: 
       

Zawieranie umów o współpracy z instytucjami 

finansowymi       
V 

Pozyskiwanie klientów 
  

V V V V 
 

Analizowanie potrzeb finansowych klienta 
  

V V V V 
 

Wyszukiwanie i oferowanie najlepszych dla klienta 

produktów finansowych   
V V V V 

 

Rejestrowanie zleceń, wniosków oraz innych 

dokumentów finansowych dotyczących transakcji i 

przekazywanie ich kontrahentowi 
  

V V V V 
 

Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami 

BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i 

wymaganiami ergonomii 

V V V V V 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKZiS 2014 

Nazwa: Doradca Finansowy Kod: 241202 DK DR DO KO KOD R-I do R-III Zarząd 

Zadania zawodowe:               

Organizowanie stanowiska pracy doradcy finansowego 

zgodnie z zasadami, przepisami BHP, ergonomii, ochrony 

środowiska i ochrony ppoż. V V V V V     

Nawiązywanie kontaktu z klientem      V V V V   

Analizowanie sytuacji i potrzeb finansowych klienta      V V V V   

Diagnozowanie wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie 

planowania finansów osobistych i produktów finansowych      V V V V   

Przygotowywanie porady finansowej – krótko- i 

długookresowego planu finansowego dla danego klienta      V V V V   

Przedstawianie klientowi porady finansowej – 

indywidualnego planu finansowego      V V V     

Sprzedawanie produktów finansowych zgodnie z 

uprawnieniami w ramach realizacji celów finansowych 

określonych w indywidualnym planie finansowym      V V V V   

Monitorowanie i ocenianie realizacji indywidualnego 

planu finansowego, sytuacji finansowej klienta oraz 

ewentualne korygowanie planu      V V V     

Monitorowanie sytuacji na rynku finansowym  V V V V V   V 

Prowadzenie wymaganej dokumentacji finansowej  V V V V V   V 

Sporządzanie wewnętrznych raportów dotyczących 

nawiązywania kontaktów z klientami, przekazanych porad 

finansowych, sprzedanych produktów finansowych, itp.      V V V V   

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKZiS 2014 

Nazwa: Konsultant / Agent ds.. Sprzedaży 

bezpośredniej Kod: 524302 
DK DR DO KO KOD 

R-I do 

R-III 
Zarząd Uwagi 

Zadania zawodowe: 
        

Tworzenie bazy potencjalnych klientów 

sprzedaży bezpośredniej   
V V V V 

  

Zapraszanie i umawianie klientów na spotkania 
  

V V V V 
  

Organizowanie stanowiska pracy i 

prezentowanie oferty produktowej z 
V V V V V 
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Nazwa: Konsultant / Agent ds.. Sprzedaży 

bezpośredniej Kod: 524302 
DK DR DO KO KOD 

R-I do 

R-III 
Zarząd Uwagi 

uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż. 

oraz ochrony środowiska 

Analizowanie potrzeb klientów i 

rekomendowanie odpowiednich towarów    
V V V V 

  

Zbieranie zamówień  
  

V V V V 
  

Nadzorowanie dostawy towarów  
        

Zdobywanie i aktualizowanie informacji o 

ofercie firmy, produkcie i technikach prezentacji   
V V V V V 

 

to jest 

rola 

partnera 

produkto

wego 

Wspomaganie i nadzorowanie rozwoju 

tworzonej grupy konsultantów sprzedaży 

bezpośredniej  

V V V V V V 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKZiS 2014 

Nazwa: Kierownik do spraw marketingu sieciowego 

(wielopoziomowego) Kod: 122105 
DK DR DO KO KOD R-I do R-III Zarząd 

Zadania zawodowe:               

Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingu 

sieciowego, pełnienie nadzoru nad jej realizacją oraz 

monitorowanie jej skuteczności;  V V         V 

Koordynowanie działań w zakresie marketingu 

sieciowego, przede wszystkim w zakresie budowania 

struktur współpracowników i handlowców;  V V V V V V   

Prowadzenie działań mających na celu zwiększanie 

rozpoznawalności marki na rynku; V V V V V V   

Analizowanie i raportowanie efektywności działań 

marketingowych oraz monitorowanie rynku konkurencji, w 

tym organizowanie lub zamawianie badań i analiz rynku i 

konkurencji;               

Przygotowywanie i nadzorowanie realizacji budżetu 

marketingu sieciowego;  V V V V V   V 

Współpraca z wewnętrznymi jednostkami sprzedaży, 

agencjami reklamowymi i public relations oraz innymi 

kontrahentami w zakresie realizacji działań marketingu 

sieciowego;                

Branie udziału w rozwijaniu portfolio produktowego 

(produktów dostępnych dla klientów w ramach sieci 

marketingowej);  V           V 

Rozwijanie nowoczesnych narzędzi marketingu 

sieciowego wspierających sprzedaż, w tym z zakresu e-

commerce (nowe sposoby wykorzystania Internetu w 

zakresie marketingu i sprzedaży); V           V 

Rekrutowanie nowych pracowników do firmy zgodnie z 

założeniami dotyczącymi rozwoju działu marketingu oraz 

wymaganiami kompetencyjnymi; V V V V V V   

Zarządzanie pracą podległego zespołu działu marketingu 

sieciowego, motywowanie pracowników, kontrolowanie 

oraz ocenianie efektów ich pracy; V V V V V     

Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników działu 

marketingu sieciowego; V V V V V     

Przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności 

działu marketingu na potrzeby zarządu i zewnętrznych 

odbiorców;               
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Nazwa: Kierownik do spraw marketingu sieciowego 

(wielopoziomowego) Kod: 122105 
DK DR DO KO KOD R-I do R-III Zarząd 

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie 

podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, 

dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. V V V V V V   

Dodatkowe zadania zawodowe:               

Uczestniczenie w targach i konferencjach branżowych; V V V V V V   

Doskonalenie kompetencji i wiedzy w zakresie marketingu 

sieciowego i zarządzania ludźmi. V V V V V V   

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKZiS 2014 

Nazwa: Regionalny kierownik sprzedaży Kod: 

122106 
DK DR DO KO KOD 

R-I 

do 

R-III 

Zarząd Uwagi 

Realizowanie polityki handlowej 

reprezentowanej firmy na przydzielonym terenie 

działania; 

V V V V V V 
 

nie ma 

przydzielonego 

terenu 

działania 

Tworzenie planów sprzedażowych w oparciu o 

strategię firmy i wytyczne kierownictwa; 
V V V V V 

 
V 

 

Przydzielanie zadań sprzedażowych 

pracownikom działu sprzedaży, rozliczanie z ich 

wykonania oraz bieżące sprawowanie nadzoru 

nad pracą podległego zespołu sprzedaży; 

V V V V V 
   

Przeprowadzanie tzw. Podwójnych wizyt 

(double calls) w celu monitorowania jakości 

pracy podległych pracowników sprzedaży; 
 

V V V V 
   

Utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami, 

w tym odbywanie wizyt handlowych i 

prezentowanie oferty handlowej firmy; 
  

V V V 
   

Prowadzenie negocjacji handlowych; 
  

V V V V V 
 

Zatrudnianie pracowników do zespołu 

sprzedażowego w regionie lub branie udziału w 

procesach rekrutacji nowych pracowników; 

V V V V V V 
  

Motywowanie pracowników sprzedaży i dbanie 

o ich rozwój zawodowy; 
V V V V V V 

  

Dbanie o rozwój własnych kompetencji 

kierowniczych i sprzedażowych;  
V V V V V 

 

nie ma 

przydzielonego 

terenu 

działania 

Ponoszenie odpowiedzialności za realizację 

planów sprzedażowych na przydzielonym 

terenie; 

V V V V V V 
  

Monitorowanie i analizowanie działań 

konkurencji na przydzielonym terenie, w 

szczególności w zakresie strategii cenowych; 
      

V 
 

Przygotowywanie sprawozdań i raportów dla 

przełożonych; 
V V V V V V 

  

Zapewnianie podległemu zespołowi 

bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosowanie przepisów prawa 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska. 

V V V V V V 
  

Dodatkowe zadania zawodowe 
        

Dbanie o dobry wizerunek reprezentowanej V V V V V V 
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Nazwa: Regionalny kierownik sprzedaży Kod: 

122106 
DK DR DO KO KOD 

R-I 

do 

R-III 

Zarząd Uwagi 

firmy; 

Reprezentowanie firmy podczas targów 

branżowych; 
V V V V V V 

  

Przeprowadzanie szkoleń podległych 

pracowników. 
V V V V V 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKZiS 2014 
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Załącznik nr 2 – Kwestionariusz ankiety 

KULTURA PROFESJONALNA MENEDŻERA MLM.  

STUDIUM PRZYPADKU OVB POLSKA SPÓŁKA FINANSOWA 

Szanowni Państwo,  

nazywam się Robert Kazimierowicz i w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzę badania dotyczące problemu kultury profesjonalnej w 

wielopoziomowej strukturze przedsiębiorstwa OVB. Uzupełniając tę ankietę, otrzymacie Państwo 

informację zwrotną na temat profilu idealnego menedżera OVB, bo taki jest cel tej pracy badawczej. 

Ankieta jest anonimowa i jej wyniki będą publikowane tylko w postaci zestawień zbiorczych.  

1. Czy OVB to Pana główne źródło dochodu?  

a. Tak 

b. Nie 

2. Ile godzin tygodniowo przeznacza Pan/i na pracę w 

OVB?___________________________ 

3. Jak określa Pan/i zawód, który wykonuje? (proszę zaznaczyć maksymalnie 

2 odpowiedzi) 

a. Menedżer MLM  

b. Doradca finansowy 

c. Pośrednik finansowy 

d. Przedsiębiorca 

e. Inny (jaki?)__________________________ 

4. Które z niżej wymienionych umiejętności wg Pana/i są niezbędne w zawodzie, który 

Pan/Pani wykonuje? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

a. Przywódcze 

b. Merytoryczno-techniczne 

c. Społeczno-komunikacyjne 

d. Koncepcyjne 

e. Finansowo-ekonomiczne 

5. Czy Pana/i zdaniem, poniższe zawody cieszą się obecnie społecznym poważaniem, 

szacunkiem i uznaniem? (proszę zaznaczyć „X”) 

 Tak Raczej tak 
Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Nie 

a. Menedżer MLM       

b. Doradca finansowy      

c. Pośrednik 
finansowy 

     

d. Przedsiębiorca      

 

 

6. Biorąc pod uwagę różne aspekty, proszę powiedzieć, czy Pana/i zawód jest mniej lub 

bardziej atrakcyjny od: (proszę zaznaczyć Tak lub Nie, w każdej komórce)  

Aspekty Zarobki 
Odpowiedzialność 
finansowa 

Obciążenie 
obowiązkami 

Czas 
pracy 

Balans praca–
dom / życie 
prywatne 

a. Pracy na etacie      

b. Bycia 
franczyzobiorcą 

     

c. Bycia właścicielem      
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Aspekty Zarobki 
Odpowiedzialność 
finansowa 

Obciążenie 
obowiązkami 

Czas 
pracy 

Balans praca–
dom / życie 
prywatne 

firmy 

d. Bycia prezesem 
czy menedżerem 
wyższego szczebla 
w korporacji 

     

 

7. Która spośród niżej podanych definicji profesjonalizmu najlepiej odzwierciedla jego 

istotę? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)  

a. Wiedza i umiejętności personelu OVB obejmujące sprzedaż, organizację pracy i 

rekrutację nowych współpracowników. 

b. Kompetencje obejmujące wiedzę wykorzystywaną w zawodzie doradcy finansowego. 

c. Doświadczenie, zdolności i predyspozycje do współdziałania w osiąganiu celów 

własnych i struktury, a także skuteczne działania oraz etyczne wartości kulturowe.  

d. Praktykowanie specyficznych umiejętności wyrastających z konkretnej wiedzy zgodne 

z uznanymi standardami zachowania i własną intuicją. 

 

8. Czy w swojej karierze zawodowej spotkał/a Pan/i menedżera, którego Pan/i zapamiętał/a 

jako profesjonalistę? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie   

e) Trudno powiedzieć  

 

9. Czy Pana/i zdaniem środowisko MLM stwarza właściwe warunki do rozwoju 

profesjonalizmu menedżerskiego? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie   

e) Trudno powiedzieć  

Proszę uzasadnić swój wybór: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Jakie były motywy, którymi Pan/i kierował/a się, podejmując decyzję o współpracy z 

OVB i pójściu ścieżką kariery menedżera MLM / doradcy finansowego? (proszę 

zaznaczyć „X”) 

Motyw Istotny 
Raczej 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

a. Chęć kierowania ludźmi     

b. Tradycje rodzinne     

c. Prestiż zawodu      

d. Prestiż firmy     

e. Możliwość wyjścia poza strefę komfortu     

f. Chęć uzyskania finansowej 
niezależności 

    

g. Chęć samorozwoju     

h. Chęć poprawy własnej sytuacji 
materialnej 

    

i. Równe możliwości awansu dla 
wszystkich 
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Motyw Istotny 
Raczej 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Trudno 
powiedzieć 

j. Chęć pomocy innym (zmiany sytuacji 
materialnej innych ludzi) 

    

k. Chęć pomocy finansowej rodzinie     

l. Nienormowany czas pracy (zależny od 
siebie) 

    

m. Przypadek, zbieg okoliczności      

n. Wpływ znajomych, rodziny     

o. Byłem klientem     

p. Atrakcyjne wynagrodzenie     

q. Atmosfera w pracy     

 

 

11. Proszę ocenić swoje kwalifikacje (w skali od 1 do 5): 

Kwalifikacje 
Skala ocen (od 1 do 
5) 

a. Ogólne  

b. Specjalistyczne – sprzedażowe i rekrutacji i selekcji  

c. Znajomość języków obcych  

d. Przywódcze – lidera   

e. Psychiczne i zdrowotne  

f. Skuteczność komunikowania się z klientami  

g. Skuteczność komunikowania się z współpracownikami  

h. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się 
(umiejętność samokształcenia) 

 

i. Skuteczność motywowania współpracowników w strukturze  

j. Efektywność współdziałania w zespole oraz budowa i utrzymanie 
sprawnej, wzajemnej sieci kontaktów wewnątrz i na zewnątrz 
przedsiębiorstwa OVB (relacje z zarządem OVB oraz partnerami 
handlowymi) 

 

k. Operowanie informacjami i efektywne posługiwanie się technologią 
informacyjną (umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł 
informacji) 

 

l. Umiejętność myślenia systemowego  

m. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych  

 

12. Proszę ocenić poniższe sfery funkcjonowania struktury, w której Pan/i pracuje. (proszę 

ocenić w skali od 1 do 5, 1 negatywna, 5 pozytywna) 

Sfery funkcjonowania jednostki / ocena Skala ocen (od 1 do 5) 

a. Relacje między kadrą: KOD, KO, DO, DR, DK  

b. Relacje między kadrą kierowniczą a reprezentantami stopnia I-III  

c. Programy szkolenia sprzedażowego  

d. Programy szkolenia rekrutingowego  

e. Spotkania indywidualne  

f. Szkolenia produktowe  

g. Ogólna atmosfera w strukturze (w biurze)  

h. Sposób zarządzania  

i. System rekrutacji i kwalifikowania  

Czynniki motywacyjne:  

j. Uznanie, prestiż  

k. Rozwój osobowo-zawodowy  

l. Samodzielność (poziom autonomii)  

m. Wpływ na przebieg wydarzeń  

n. Awanse  

o. Stanowisko (czy adekwatne?)  

p. Poczucie bezpieczeństwa  

q. System wynagrodzeń  
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13. Jak ocenia Pan/i swoje przygotowanie zawodowe pod względem poniższych kategorii? 

(proszę ocenić w skali od 1-5, 1 – negatywnie, 5 – pozytywnie) 

Kategorie Skala ocen (od 1 do 
5) 

a. Sposób przekazywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności  

b. Partnerskie relacje z współpracownikami , w tym komunikatywność   

c. Umiejętność wzbudzania zainteresowania tematem, tak aby 
współpracownik chciał samodzielnie uzupełniać wiedzę i stosować ją w 
praktyce  

 

d. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do MLM / doradztwa 
finansowego 

 

e. Przekazywanie kadrze kierowniczej umiejętności samokontroli oraz 
samooceny wyników własnej pracy 

 

 
Motywowania do aktywności:  

 

f. Innowacyjnej (przełamywania schematów)  

g. Komunikacyjnej (mówienia o OVB innym)  

h. Społecznej (robienia czegoś dobrego dla społeczeństwa)  

i. Pobudzania aspiracji (poszerzanie zakresu aspiracji życiowych i 
zawodowych) oraz pomoc w kształtowaniu planów życiowych i 
zawodowych. 

 

 

14. Jak ocenia Pan/i swój pierwszy kontakt po przybyciu do biura (przyjęciu do struktury) z 

reprezentantami, bezpośrednim przełożonym, bezpośrednimi współpracownikami, 

dyrektorem? (proszę zaznaczyć „X”) 

Atmosfera / klimat w pracy Personel 
Bezpośredni 
przełożony  

Przełożony 
przełożonego 

a. Sztywny, formalny, oschły    

b. Formalny, choć bez podkreślania zbytniego 
dystansu, obojętny 

   

c. Życzliwy, nacechowany serdecznością i chęcią 
pomocy 

   

d. Partnerski, koleżeński    

 

15. Czy przełożeni stawiali lub stawiają Panu/i wysokie wymagania odnoszące się do: (proszę 

zaznaczyć „X”) 

Odpowiedzialności za: Tak Raczej 
tak 

Raczej nie Nie Trudno 
powiedzieć  

a. Osiąganie wyników w rekrutacji      

b. Osiąganie wyników sprzedażowych      

c. Przestrzeganie zasad etyki 
zawodowej 

     

d. Stosunki interpersonalne i sprawne 
rozwiązywanie konfliktów 

     

e. Elastyczność w stosowaniu stylów 
kierowania w aspekcie potrzeb i 
możliwości podwładnych 

     

f. Wiedzę i umiejętności      

g. Umiejętności organizacji i eksploatacji 
pracy 

     

h. Kontrolę i ocenę współpracowników      

i. Tworzenie warunków do rozwoju 
zawodowego 

     

j. Odpowiedzialność finansową      
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16. Na jakim etapie kariery (stopniu zaszeregowania) osiągał/a Pan/i największe sukcesy w 

zawodzie w niżej wymienionych obszarach? Proszę krótko uzasadnić dlaczego? 

a. w sprzedaży..................................................................................................................... 

b. w rekrutingu.................................................................................................................... 

c. w szkoleniach.................................................................................................................. 

d. w pozyskiwaniu rekomendacji......................................................................................... 

 

17. Posiadane przez Panią/na cechy osobowo-zawodowe menedżera (proszę oznaczyć w 

skali 1-5, 1 – nie posiadam tej cechy, 5 – zdecydowanie posiadam tę cechę) 

Skala ocen (od 1 do 5) 

a. Odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy  

b. Zdolność do wyznaczania sobie celów  

c. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego i postawy twórczej  

d. Zdolność do podejmowania decyzji i odpowiedzialności  

e. Umiejętność wpływania na innych (w tym zmiany przekonań na dany 
temat) 

 

f. Chęć brania udziału w życiu pozazawodowym struktury (biura)  

g. Dokładność i sumienność  

h. Wytrwałość, upór i konsekwencja w działaniu  

i. Umiejętność koncentracji  

j. Zrozumienie istniejących związków między wiedzą merytoryczną a 
praktyczną 

 

k. Umiejętność skutecznego negocjowania i obrony własnych interesów  

l. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i zatargów  

m. Zdolność do porozumiewania się i współpracy z innymi ludźmi  

n. Umiejętność ekonomicznego gospodarowania środkami 
materiałowymi 

 

o. Umiejętność ekonomicznego gospodarowania czasem swoim i innych  

p. Zdolność do uczenia się przez całe życie  

q. Zdolność prezentowania grupy i występowania w jej imieniu  

 

18. Które z niżej wymienionych kwestii i sytuacji utrudniają Panu/i bycie menedżerem MLM 

/ doradcą finansowym? (w skali od 1-5, 1 – wcale nie utrudniają, 5 – bardzo utrudniają) 

Skala ocen (od 1 do 5) 

a. Przejawy niezdrowej konkurencji (tzw. wyścigu szczurów)  

b. Zagrożenie degradacją (za brak wykonania planu podtrzymującego 
status aktywności) 

 

c. Zagrożenie zwolnieniem  

d. Brak pensji podstawowej  

e. Brak możliwości przejawiania własnej inicjatywy  

f. Obecny system 3-2-1 w rekrutacji i w sprzedaży  

g. Nacisk na nieetyczną sprzedaż  

18a. W skali od 1-5 (1 – negatywnie, 5 – pozytywnie) jak Pan/i 
ocenia poszczególne elementy Pana/i pracy w OVB? 

 

h. Przekonanie do produktów  

i. Częstotliwość szkoleń sprzedażowych  

j. Częstotliwość szkoleń produktowych  

k. Częstotliwość wyjazdów integracyjnych  

l. Własna wiedza merytoryczna  

m. Własna umiejętność komunikacji sprzedażowej   

n. Własna umiejętność komunikacji rekrutingowej  

19. Jakie przewiduje Pan zmiany w swojej sytuacji zawodowej? (proszę zaznaczyć „X”) 

Zdecydowanie 
się poprawi 

Raczej 
się 
poprawi 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
pogorszy 

Zdecydowanie 
się pogorszy 

a. Relacje z kolegami /      
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Zdecydowanie 
się poprawi 

Raczej 
się 
poprawi 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
pogorszy 

Zdecydowanie 
się pogorszy 

znajomymi 

b. Relacje z podwładnymi 
/ współpracownikami 

     

c. Zgodność 
wykonywania 
obowiązków, w tym 
planów sprzedażowych 
/ rekrutingowych 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

d. Relacje z klientami      

e. Liczba klientów       

f. Postawa etyczna      

g. Wiedza merytoryczna      

h. Relacje z przełożonymi      

i. Zaangażowanie i czas 
pracy 

     

j. Zakres kompetencji      

k. Zarobki      

l. Świadczenia socjalne      

 

20. Z nadzieją czy z obawą patrzy Pan/i na: (proszę zaznaczyć „X”) 

 Zdecydowanie 
z nadzieją 

Raczej z 
nadzieją 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej z 
obawą 

Zdecydowanie 
z obawą 

a. Przyszłość doradztwa 
finansowego w 
Polsce 

     

b. Swoją dalszą karierę 
w tym zawodzie 

     

c. Realizację swoich 
planów życiowych 

     

 

21. Poniżej wyszczególniono wybrane opinie na temat profesjonalizmu. Proszę Pana/ią o 

krótkie uzasadnienie swojego wyboru:  

a. Co sprawia Panu/i największą trudność w kontaktach ze współpracownikami? 

………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………… 

b. Co sprawia Panu/i największą trudność w kontaktach z klientami? 

……………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………….……………………………… 

22. Czy czuje się Pan/i profesjonalistą w swoim zawodzie jako:  

 Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

a. Menedżer MLM      

b. Sprzedawca      

c. Rekruter      

d. Doradca finansowy      

e. Przedsiębiorca      

 

23. Czy jest Pan/i traktowany/a przez przełożonych jako profesjonalista?..............................  

24. Czy jest Pan/i traktowany/a przez współpracowników jako profesjonalista?....................  

25. Czy jest Pan/i traktowany/a przez klientów jako profesjonalista?......................................  

 

26. Czy określiłby Pan/i firmę OVB jako firmę profesjonalną? 

a) Zdecydowanie tak  
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b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie   

e) Trudno powiedzieć  

 

27. Czy jest coś, co jest dla Pana/i szczególnie uciążliwe / niekomfortowe? (jeśli tak, to 

proszę krótko opisać) 

a. W zdobywaniu rekomendacji do klientów...................................................................... 

b. W zdobywaniu rekomendacji do współpracowników……………….……………………… 

c. W sprzedaży ubezpieczeń unit-linkowych (tzw. kapitałówek)………………………….. 

d. W sprzedaży ubezpieczeń majątkowych…………………………………………..………… 

 

 

28. Czy jest Pan/i zadowolona z dotychczasowych osiągnięć w swojej karierze jako 

profesjonalisty? (proszę zaznaczyć „X”) 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie   

e) Trudno powiedzieć  

 

29. Jakie są wg Pana/i najważniejsze czynniki mające wpływ na zdobycie miana 

profesjonalisty w swoim zawodzie? …………………………….............................................. 

……………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

  

METRYCZKA: 

30. Jakie stanowisko /stopień zaszeregowania obecnie Pan/i zajmuje w przedsiębiorstwie 

OVB: (proszę zaznaczyć „X”) 

Reprezentant stopnia I-III  

Agent generalny  

Kierownik oddziału  

Kierownik okręgu  

Dyrektor okręgu  

Dyrektor regionalny  

Dyrektor krajowy  

Senior dyrektor krajowy  

Super senior dyrektor krajowy  

 

31. Wiek (proszę zaznaczyć „X”) 

Do 19 lat  

20-25   

26-30   

31-40  

41-50   

51-60   

60 i więcej  

 

32. Płeć (proszę zaznaczyć „X”) 

Kobieta  

Mężczyzna  

 

33. Województwo, w którym Pan/i pracuje________________________ 

34. Wykształcenie (proszę zaznaczyć „X”) 
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Podstawowe  

Gimnazjalne  

Zawodowe  

Średnie  

Wyższe  

 

35. Liczba bezpośrednich współpracowników (proszę wpisać liczbę) 

 

 

36. Liczba współpracowników łącznie (proszę wpisać liczbę) 

 

 

 

37. Źródła rekrutacji współpracowników (proszę wskazać %) 

Rodzina  

Ogłoszenia o pracę  

Znajomi  

Znajomi znajomych   

Inni współpracownicy  

Klienci / znajomi klientów  

Bezpośrednio  

Inne, jakie?  

 

38. Źródła pozyskiwania klientów (proszę wskazać %) 

Rekomendacje z analiz  

Rodzina  

Znajomi  

Znajomi znajomych   

Od byłych pracowników  

Bezpośrednio  

Inne, jakie?  

 

39. Staż pracy w OVB (w latach, proszę wpisać liczbę)  

 

 

40. Staż pracy ogółem (w latach, proszę wpisać liczbę) 
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Załącznik nr 3 

Dyspozycja wywiadu jakościowego swobodnego 

Tematy wywiadów jakościowych dotyczyły następujących obszarów:  

1. Studia podyplomowe doradztwa finansowego – jak bardzo program studiów pokrywa 

się z programem szkolenia podstawowego? 

2. Konflikty i sposób ich załatwiania – jak często się zdarzają i w jaki sposób są łagodzone 

/ załatwiane? 

3. Tworzenie klimatu organizacyjnego – co wpływa na skuteczność i chęć pozostania w 

grupie? 

4. Aspekty szkoleniowe – ze szkoleń miękkich, twardych, technicznych, 

administracyjnych. 

5. Kim jest profesjonalista w tej branży? Jak go definiują, jak ich zdaniem wygląda proces 

dochodzenia do tego, co oni osiągnęli? Czy to rzeczywiście jest takie łatwe i 

nieskomplikowane?  

6. Jak ważne było wsparcie, jakie otrzymali w procesie dochodzenia do profesjonalizmu? 

Czy było kluczowe? 

7. Motywacja i innowacje? Skąd się biorą i co powoduje, że dzieją się w tej firmie? Jaki 

jest poziom kreatywności ludzi w ich strukturze? Czy jest to potrzebne? 

8. Co im w OVB nie opowiada? Co by zmienili?  

9. Dokąd ich zdaniem ta organizacja zmierza, jakie jest postrzeganie przyszłości? 

10. Czego się nauczyli na każdym etapie swojej ścieżki kariery? Co było dla nich w 

danym momencie priorytetem? 

 

Ponadto profesjonalistów współpracujących z OVB, w tym także zarząd, zapytano o: 

 

1. Podobieństwa działań w OVB w stosunku do innych, tradycyjnych organizacji.  

2. Kwestie etyczne i formalno-prawne. 

3. Procedury administracyjno-organizacyjne związane ze współpracą pomiędzy firmami.  
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Załącznik nr 4 – kodeks dobrych praktyk OVB 
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Załącznik nr 5 – Plan kariery OVB 
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Załącznik nr 6 – Doradztwo Allfinanz 

 

 


