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Wstęp
Przedstawiamy Państwu monografię: Wyzwania współczesnego świata w wymiarze
społeczno-gospodarczym. W niniejszym tomie poruszono zagadnienia związane z szeroko
pojętą ekonomią i zarządzaniem. Tematyka zamieszczonych opracowań jest bardzo szeroka
– znajdują się tutaj między innymi prace dotyczące: zarzadzania projektami i związanym z nim
ryzykiem, zarzadzania zasobami ludzkimi i motywacji, CSR, ubezpieczeń oraz
przedsiębiorczości czy też pandemii CoVID-19. zdrowia.
Całość monografii jest efektem pracy naukowej studentów i doktorantów pochodzących
z wielu ośrodków naukowych w Polsce.
Żywię nadzieję, że tak różnorodny zbiór interesujących artykułów spełni oczekiwania
Czytelników oraz będzie stanowił ciekawą lekturę i stanie się inspiracją do kolejnych prac
naukowych.

Joanna Rogalska
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Diana Niebieszczańska1
SUKCES RYNKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE KRYZYSU
GOSPODARCZEGO
Streszczenie: Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie ma wobec przedsiębiorstw wysokie oczekiwania
w związku z pojawiającymi się przemianami w wielu dziedzinach życia. Do takich przemian zalicza się między
innymi warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Główny cel artykułu to pokazanie jak w warunkach kryzysu
gospodarczego przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces rynkowy. Na początku artykuł ukazuje przedsiębiorstwo
jako podstawowy podmiot gospodarczy. Druga część dotyczy kryzysu gospodarczego między innymi jego
przyczyn oraz skutków. Ostatnia część artykułu przedstawia jak powinno zachowywać się przedsiębiorstwo, aby
uniknąć kryzysu i odnieść sukces rynkowy.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, niepewność, kryzys gospodarczy, sukces rynkowy.

Wstęp
Najważniejszym procesem zachodzącym w całej gospodarce jest proces gospodarowania
służący zaspokajaniu potrzeb ludzi. Przedsiębiorstwo jest podstawowym podmiotem gospodarczym
wytwarzającym dobra i usługi. Od niego zależy poziom życia całego społeczeństwa.
We współczesnych czasach występuje wiele zmian w wielu dziedzinach życia społecznego, zmiany
te dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorców pojawia się niepewność. Pytanie
czy ich firma utrzyma się na rynku w dobie kryzysu gospodarczego. Boją się, że ich przedsiębiorstwo
upadnie. Celem artykułu jest przedstawienie przedsiębiorcom, jak w warunkach kryzysu
gospodarczego przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces rynkowy.
Pierwsza część artykułu to: przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot gospodarczy. Artykuł
wyjaśnia w niej między innymi na czym polega proces gospodarowania, czym jest przedsiębiorstwo,
co wpływa na jego zachowania oraz jakie realizuje zadania. Druga część artykułu to: kryzys
gospodarczy, która przedstawia jego pojęcie, przyczyny, skutki, wyzwania przed jakimi stoją
przedsiębiorstwa oraz wyjaśnia, czym jest krach gospodarczy. Sposoby na osiągnięcie sukcesu
rynkowego to trzecia część artykułu. Wyjaśnia ona czym jest sukces rynkowy, przedstawia sposoby
na jego osiągnięcie, a także podkreśla znaczenie wymagań stawianych wobec przedsiębiorstw.
Na zakończenie artykuł przedstawia przyczyny kryzysu oraz sposoby jego zwalczania w opiniach
ludności 19 krajów świata na podstawie sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii
Społecznej.
Przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot gospodarczy
Podmiot gospodarczy to „osoba fizyczna lub prawna prowadząca na własny rachunek w celach
zarobkowych działalność gospodarczą”2 czyli „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną,
handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także
działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”3.

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Podmiot gospodarczy, Encyklopedia PWN [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/podmiot-gospodarczy;2502414.html [dostęp:
kwiecień 2020].
3
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm. art. 2.
2
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Proces gospodarowania to jeden z najważniejszych procesów zachodzących w gospodarce,
który polega na podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji. Służy on zaspokajaniu potrzeb ludzi.
W procesie tym zachodzi: produkcja, podział, wymiana oraz konsumpcja, co stanowi jego
zorganizowany oraz celowy charakter. Proces ten jest realizowany również w odmienny sposób,
a mianowicie w sferze gospodarki realnej oraz regulacyjnej. Proces gospodarowania w sferze
regulacyjnej polega na kierowaniu za pomocą wielu instrumentów gospodarką jako całością
i poszczególnymi jej podmiotami. Natomiast sfera realna składa się z przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych. Ich proces gospodarowania polega na podejmowaniu ważnych decyzji i przedsięwzięć,
które mają na celu osiągnięcie zamierzonego celu. Przedsiębiorstwa składają się z wielu elementów
tworzących proces gospodarowania, a gospodarstwa domowe mają tylko charakter konsumpcyjny.
Dzięki przedsiębiorstwom powstaje największa część dochodu narodowego, ponieważ
wytwarzają one dobra i usługi. Od racjonalności i ich gospodarowania zależy poziom życia całego
społeczeństwa. Mogą one uzyskiwać inne towary poprzez transformację techniczną (działalność
produkcyjną czy usługową)4. Na zachowanie się przedsiębiorstwa oraz jego funkcjonowanie i rozwój
bardzo duży wpływ ma jego otoczenie, które dzielimy na bliższe (mikrootoczenie, bezpośrednie) oraz
dalsze (makrootoczenie, dalsze)5. Do otoczenia bliższego zaliczamy między innymi konkurentów,
dostawców, pośredników, klientów oraz lokalne samorządy i instytucje. Natomiast do otoczenia
dalszego zalicza się czynniki demograficzne, ekonomiczne, polityczno-prawne, społecznokulturowe, techniczne oraz przyrodnicze6.
„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
• oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa
przedsiębiorstwa);
• własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,
oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
• prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa
do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
• wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
• koncesje, licencje i zezwolenia;
• patenty i inne prawa własności przemysłowej;
• majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
• tajemnice przedsiębiorstwa;
• księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”7.
Zadaniem przedsiębiorstwa jest produkcja określonych dóbr oraz świadczenie usług.
Jako podstawowy podmiot gospodarujący w systemie rynkowym posiada pewne cechy, do których
zalicza się: prowadzenie działalności gospodarczej przez dłuższy czas, zaspokajanie potrzeb swoich
klientów, wymianie produktów lub usług na zasadzie kupna-sprzedaży, posiadanie od właściciela czy
R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011 s. 5-6.
5
J. Żurek, Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2007, s. 15.
6
Otoczenie przedsiębiorstwa, Słownik finansowy [online] https://www.findict.pl/slownik/otoczenie-przedsiebiorstwa
[dostęp: kwiecień 2020].
7
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, art. 551.
4
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właścicieli określonych zasobów kapitałowych, posiadanie cechy samodzielności decyzyjnej,
działanie zgodnie z zasadą równowagi finansowej, nastawienie na osiągnięcie zysku, odpowiadanie
za wszystkie zobowiązania finansowe oraz ponoszenie odpowiedzialności karnej za przestępcze
działania8. Przedsiębiorstwa są klasyfikowane na podstawie różnych kryteriów. Między innymi
ze względu na prawo gospodarcze, rodzaj działalności, wielkość oraz własność przedsiębiorstwa9.
Przedsiębiorstwo jest to podstawowy i ważny podmiot we współczesnej gospodarce.
To wyodrębniona pod względem ekonomicznym, prawnym oraz techniczno-organizacyjnym
jednostka, która prowadzi działalność wytwórczą (produkcyjną, usługową) lub handlową10.
„Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarującego staje się zatem podstawą
procesu gospodarowania i centralnym elementem całej struktury podmiotowej gospodarki”11.
Kryzys gospodarczy
We współczesnym świecie ciągle spotykamy się z różnymi zmianami w wielu dziedzinach
życia społecznego. Zmieniają się przede wszystkim warunki funkcjonowania przedsiębiorstw
w okresach niepewności wywołanych różnymi przyczynami. Mogą one doprowadzić do powstania
kryzysu gospodarczego. Według Andrzeja Koźmińskiego niepewność bierze się „z tempa, zakresu,
zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian w zglobalizowanej gospodarce, która jest
otoczeniem biznesu, w tym także niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięć12. Pojęcie „kryzys”
pochodzi od greckiego słowa crisis, które oznacza przełom, przesilenie, punkt zwrotny, moment
rozstrzygający13. Kryzys oznacza również „załamanie się procesu wzrostu gospodarczego, poważne
naruszenie stanu równowagi gospodarczej i regres w rozwoju ekonomicznym kraju”14.
Roger Oldcorn uważa, że kryzys powstaje w wyniku nieplanowanych zdarzeń zakłócających
normalne funkcjonowanie firmy lub mu zagrażających15. Występuje wiele przyczyn kryzysu
gospodarczego, które wywoływane są wieloma czynnikami o charakterze ekonomicznym,
społeczno-kulturowym lub polityczno-prawnym. Najważniejszą przyczyną kryzysu jest brak
równowagi między globalną podażą a globalnym popytem na rynku16. Do przyczyn kryzysu
gospodarczego zalicza się również między innymi:
• „głębokie wahania kursów walut i stóp procentowych,
• przełomy technologiczne,
• niespodziewana konkurencja globalnych graczy opanowujących coraz to nowsze nisze
rynkowe,

R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo…, op. cit., s. 7-8.
D. Dębski, P. Dębski, Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, WSIP 2018,
s. 16-18.
10
R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002, s. 163.
11
A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004, s.6
12
Ibidem, s. 7.
13
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, s. 289.
14
Kryzys, Encyklopedia PWN [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/kryzys;2565070.html [dostęp: kwiecień 2020].
15
W. Samitowska, A. Gwarek, Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności [w:] Młodzi ekonomiści wobec
kryzysu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 281.
16
S. Marek, A. Wieczorek-Szymańska, Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku [w:] Studia
i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, WNEiZ 2016, s. 226-227.
8
9
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•

zmiany terms of trade wynikające z włączania się do globalnej konkurencji coraz to
nowych krajów dysponujących zaskakującymi kombinacjami źródeł przewagi
konkurencyjnej,
• wydarzenia polityczne: zarówno te z repertuaru wielkiej globalnej polityki, kształtującej
nieznany jeszcze model jednobiegunowego świata, jak i te z transformujących się
lokalnych scen politycznych, gdzie coraz częściej obserwujemy niespodziewane zwroty
i trudne do przewidzenia zdarzenia, często radykalnie zmieniające warunki działania
całych branż”17.
Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności otoczenia biznesu stoją przed ogromnym
wyzwaniem, którym jest zdolność do przetrwania, rozwoju i skutecznego działania. Problemy
gospodarki doprowadzają do problemów przedsiębiorstw. „Bieżąca sytuacja makroekonomiczna jest
podstawowym czynnikiem narastania zjawisk kryzysowych w firmie; ponadto przedsiębiorstwa są
narażone na występowanie krytycznych sytuacji, będących wynikiem nieprawidłowych zjawisk
wewnętrznych w organizacji lub tkwiących w bliskim otoczeniu konkurencyjnym”18. Kryzys
gospodarczy może wywołać różne skutki. Zalicza się do nich między innymi bankructwo, deficyt
budżetowy, ujemny bilans w handlu oraz bezrobocie19. Powoduje on pogorszenie się stanu
gospodarki20. Brak jakiejkolwiek reakcji na pojawianie się zagrożeń prowadzi do porażki,
niepowodzeń finansowych, a w efekcie – do upadłości firmy, w wyniku czego następują zwolnienia
grupowe, utrata miejsc pracy i redukcja etatów21. Jeżeli przedsiębiorstwom nie uda się uniknąć
kryzysu to mogą popaść w pięciofazowy proces kryzysu: zaślepienie, bezczynność, błędy
w działaniu, kryzys oraz upadek22.
Rys. 1. Scenariusz zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie

Źródło: W. Samitowska, A. Gwarek, Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności [w:] Młodzi
ekonomiści wobec kryzysu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 282.

Krach gospodarczy wymaga podejmowania przez wiele przedsiębiorstw szybkich decyzji,
ponieważ jest on zjawiskiem, które zagraża i uniemożliwia prawidłowe ich funkcjonowanie.
W związku z tym przedsiębiorstwo powinno podejmować jak najbardziej odpowiednie działania, aby
pokonać kryzys gospodarczy oraz odnieść sukces rynkowy23.
A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach…, op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 16.
19
S. Marek, A. Wieczorek-Szymańska, Przyczyny i przewidywane…, op. cit.,s. 228-230.
20
P. Komorowski, Przebieg kryzysu gospodarczego w wymiarze w wymiarze cyklu życia, OW SGH, Warszawa 2013,
s. 281.
21
W. Samitowska, A. Gwarek, Sukces rynkowy…, op. cit., s. 280.
22
Ibidem, s. 282.
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Por. K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warsza wa 1990, s. 223–224.
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Sposoby na osiągnięcie sukcesu rynkowego
Sukces to „pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu oraz
zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji itp.”24. Dorota Kornacka uważa, że sukces
przedsiębiorstwa na rynku interpretuje się na różne sposoby. Są takie firmy, które nigdy nie osiągną
sukcesu, jak i odnoszące sukces w krótkim czasie, a później nie będące w stanie powrócić na drogę
sukcesu. Są też takie, które odnoszą sukces i trwają tak przez długi okres. Sukces firmy jest rozumiany
jako pryzmat maksymalizacji zysku. Przedsiębiorstwo, które dąży do osiągnięcia zysku, może
stwarzać sobie samo różne zagrożenia25. Jest bardzo wiele sposobów, aby przedsiębiorstwo mogło
uniknąć powstania kryzysu i odnieść sukces rynkowy. Do takich działań zalicza się:
• przywództwo jako czynnik stabilizujący działanie przedsiębiorstw i większych systemów
gospodarczych,
• wzmacnianie odporności na tempo, zakres i agresywność zmian wywołanych
znaczącymi procesami otoczenia;
• rzetelna wiedza,
• trzeba robić wszystko, aby nie dopuścić do przeformalizoawnia się na rynku, co wynika
z obserwacji procesów zarządzania,
• posiadanie przez przedsiębiorstwo „zasobów ludzkich”, ponieważ są one podstawą
jego przewagi konkurencyjnej,
• zwrócenie uwagi na zasady i sposób funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, który
lepiej powinien chronić prawa interesariuszy;
• jeżeli przewaga konkurencyjna oparta na wiedzy nabiera podstawowego znaczenia na
obecnym rynku, to władza nad przedsiębiorstwem, gospodarką powinna wynikać z
wiedzy i umiejętności posługiwania się nią, a w związku z tym niezbędne są innowacje
i szybkie zmiany;
• przedsiębiorstwo powinno gromadzić potencjał, zdolności do działania
w nieprzewidywalnych sytuacjach;
• należy dopasowywać szybkość działania przedsiębiorstwa do zmienności otoczenia
i warunków działania firm;
• należy dążyć do tego, aby państwo było ważnym partnerem dla przedsiębiorstw i jednym
z podstawowych czynników kształtujących otoczenie biznesu;
• należy poszukiwać, adekwatnych do zmieniających się warunków, modeli edukacji
w zakresie biznesu;
• trzeba dążyć do takiego zarządzania relacjami między przedsiębiorstwem a jego
„interesariuszami”, aby móc osiągać efekt moralnej odpowiedzialności społecznej
w zakresie skutków wynikających z prowadzenia biznesu26.
Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie stawia wiele wymagań przedsiębiorstwom.
Zalicza się do nich między innymi elastyczność działania, adaptacyjność, wzrost przedsiębiorczości
oraz umiejętności dostosowywania się do zmian na rynku, przewidywanych lub oczekiwanych.
W sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa powinny podejmować zmiany korzystne czyli takie,
Sukces, Encyklopedia PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/sukces;2576536 [dostęp: kwiecień 2020].
S. Marek, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Walkowska, Szczecin 1998, s. 399–400.
26
A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach…, op. cit., s. 35–61.
24
25
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które będą dążyć do równowagi wewnętrznej lub z otoczeniem w taki sposób, aby doprowadzić do
wzrostu wartości rynkowej i konkurencyjności27.
Na podstawie sondażu dotyczącego „przyczyn kryzysu gospodarczego i ocen sposobów jego
zwalczania w opiniach ludności 19 krajów świata” przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii
Społecznej istnieje wiele przyczyn kryzysu gospodarczego. Najczęstszym czynnikiem
wskazywanym przez badanych jest polityka gospodarcza USA. Innymi przyczynami są między
innymi: krajowa polityka gospodarcza, ryzykowne operacje banków krajowych, ryzykowne operacje
banków międzynarodowych, nadmierne zadłużenie krajowych konsumentów oraz polityka
gospodarcza Chin. W 14 krajach społeczeństwo uważa, że rząd podejmuje niewystarczające wysiłki
w walce z kryzysem. 56% wszystkich badanych twierdzi, że rząd robi za mało w tej sprawie,
a w Polsce 72%. Większość badanych, a w Polsce 59% osób uważa, że „rząd powinien użyć
pieniędzy publicznych, aby wspomóc duże zakłady przemysłowe, ponieważ ich upadek zaszkodziłby
całej gospodarce i wielu pracowników straciłoby zatrudnienie”28. Respondenci uważają, że rząd
powinien w walce z kryzysem utworzyć światową agencję kontrolującą wielkie instytucje finansowe,
aby przestrzegały one międzynarodowych standardów działania. 11 krajów twierdzi, że rząd danego
kraju, aby pomóc rodzimym przedsiębiorstwom w czasach kryzysu powinien zastosować
protekcjonizm29, czyli „politykę ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją
zagraniczną30. W związku z czym powinien „utrudnić zagranicznym firmom sprzedaż produktów”
na nie swoim rynku. Natomiast w 7 krajach społeczeństwo uważa, że to zły pomysł, ponieważ wtedy
inne kraje będą tak samo postępować wobec naszych firm. Polska nie jest za protekcjonizmem31.
Zakończenie
Podstawą procesu gospodarowania i centralnym elementem całej struktury podmiotowej
gospodarki jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarującego. Współcześnie na
świecie panuje ogromna niepewność wśród przedsiębiorców, ale w dobie kryzysu gospodarczego
możliwe jest osiągnięcie sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo. Jest bardzo wiele sposobów
dzięki którym można to zrealizować. Na podstawie sondażu przeprowadzonego przez Centrum
Badania Opinii Społecznej dotyczącego „przyczyn kryzysu gospodarczego i ocen sposobów jego
zwalczania w opiniach ludności 19 krajów świata” większość osób uważa, że najlepszym sposobem
jest wsparcie finansowe dużych zakładów przemysłowych przez rząd oraz zastosowanie
protekcjonizmu.
Każdy przedsiębiorca w sytuacji pojawiających się zagrożeń, powinien zrobić wszystko, aby
nie doprowadzić do powstania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. Musi zmierzyć się ze
wszelkimi zmianami jakie mogą dotyczyć jego przedsiębiorstwa, ponieważ kryzys może zakłócać
oraz zagrażać jego funkcjonowaniu. Przedsiębiorca musi postępować w najbardziej odpowiedni
sposób, czyli tak, aby nie doprowadzić do upadku swojego przedsiębiorstwa.

R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo… op. cit., s. 13-14.
Komunikat badań: Przyczyny kryzysu gospodarczego i oceny sposobów jego zwalczania w opiniach ludności 19 krajów
świata, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2009 s. 1-11.
29
Ibidem, s. 6-7.
30
Protekcjonizm, Encyklopedia PWN [online] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/protekcjonizm;3962848.html [dostęp:
kwiecień 2020].
31
Komunikat badań: Przyczyny kryzysu… op. cit., s. 6-8.
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THE COMPANY’S MARKET SUCCESS IN THE ERA OF THE ECONOMIC CRISIS
Summary: The market economy in the modern world has high expectations of enterprises in connection with
emerging changes in many areas of life. Such changes include, inter alia, the operating conditions of enterprises.
The aim of the article is to show how an enterprise can achieve market success in an economic crisis. At the
beginning, the article shows the enterprise as a basic economic entity. The second part deals with the economic
crisis, including its causes and effects. The last part of the article, i.e. the third, presents how the company should
behave to avoid a crisis and achieve market success.
Keywords: enterprise, uncertainty, economic crisis, market success.
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Marcin Stypa32
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ORAZ SPOSOBY FINANSOWANIA ICH
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
Streszczenie: W niniejszym artykule autor szczegółowo opisuje dochody i wydatki budżetowe jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce, przedstawia również sposoby na finansowanie deficytu budżetowego.
Kluczowymi dochodami jednostek samorządu terytorialnego są wpływy z podatków. Wydatki natomiast dzieli się
na bieżące i majątkowe.
Słowa klucze: Budżet, dochody, deficyt budżetowy.

Wstęp
Każda z jednostek samorządu terytorialnego posiada swój budżet, który jest uchwalany
rokrocznie na kolejny rok budżetowy. Budżetu można zdefiniować jako zestawienie wpływów
i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu
czasu (najczęściej jest to rok kalendarzowy), a zestawienie to podlega stopniowemu
uszczegóławianiu33. Na budżet składają się dochody i wydatki danej jednostki. Dochody można
otrzymywać z różnych źródeł. W sektorze jednostek terytorialnych są to dochody z budżetu państwa,
podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatków lokalnych, subwencji, dotacji
i majątku jednostki. W wyniku zestawienia ze sobą dochodów i wydatków powstaje saldo
budżetowe. Sytuację, gdy występuje dodatnia różnica między dochodami, a wydatkami określa się
nadwyżką budżetową, natomiast ujemna różnica tych wartości to deficyt budżetowy34. W związku
z powyższym jako cel pracy przyjęto wskazanie możliwości w zakresie dochodów i wydatków
jednostek samorządu terytorialnego oraz możliwości finansowania ich deficytu budżetowego.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskiwać dochody wymienione w ustawie z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966
w art. 4-7. Każda z jednostek samorządu terytorialnego ma swój udział w podatkach państwowych podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie gminy
wynosi 39,34% dla szczebla gminnego, 10,25% dla szczebla powiatowego, natomiast dla szczebla
wojewódzkiego 1,60%. W podatku dochodowym od osób prawnych partycypacja gmin wynosi
6,71%, powiatów 1,40%, a województw 14,75%35. Jest to szczególna konstrukcja prawna podziału
dochodów płynących z jednego, wspólnego budżetu dla budżetów samorządu terytorialnego
i budżetu państwa źródła podatkowego – forma systemowej redystrybucji dochodów gromadzonych
centralnie. Dochody te spełniają funkcję ściśle fiskalną, ale również stymulują samorządy. Podział
tych dochodów ma na celu zaktywizować, poprzez ich kompetencje, gospodarkę terenu, którym
32

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 82.
34
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=241D2ACE4FB81B78C1257A610033853E (04.05.2020 r.).
35
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966,
art. 4 – 6.
33
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zawiadują. Dzięki tym dochodom możliwe jest prowadzenie jednolitej w skali kraju polityki
podatkowej36.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskiwać dochody:
• dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych
zakładów budżetowych;
• dochody z majątku gminy;
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
• dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
• 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
• odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej;
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
• inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów37.
Kolejną grupą dochodów są podatki i opłaty lokalne, występują one jedynie na szczeblu
gminnym. Można je podzielić na dwie kategorie. Podatkami pierwszej kategorii są:
• podatek od nieruchomości,
• podatek rolny,
• podatek leśny,
• podatek od środków transportu,
• opłatę od posiadania psów,
• opłaty: targowa, miejscowa, adiacencka i eksploatacyjna38.
Podatkami drugiej kategorii są:
• podatek od spadków i darowizn,
• podatek od czynności cywilnoprawnych,
• podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne płacony w formie
karty podatkowej39.
Podatkiem od nieruchomości są objęci właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni
posiadacze oraz w niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które
stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem tego
podatku są grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej40.
M. Bitner, E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, E. Kornberger-Sokołowska, M. Supera-Markowska, Prawo finansowe tom
I. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011, s. 190 – 191.
37
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966,
art. 4.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-nieruchomosci/ (05.05.2020 r.).
36
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Podatkiem rolnym opodatkowane są użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Są nim objęci właściciele, użytkownicy
wieczyści, samoistni posiadacze, posiadacze gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w
całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych41.
Podatkiem leśnym są objęte grunty sklasyfikowane jako lasy w ewidencji gruntów i budynków,
z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna. Do opłaty tego
podatku są zobowiązani właściciele lasów, samoistni posiadacze lasów, użytkownicy wieczyści
lasów oraz posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego42.
Podatkiem od środków transportu są objęte wszystkie środki transportu o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony. Zalicza się do nich samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do łączenia z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita powyżej 3,5 tony z wyjątkiem naczep
i przyczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą płatnika podatku rolnego. Płatnikami tego
podatku są osoby fizyczne będące właścicielami środków transportu, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany, oraz
posiadacze środków transportu zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako
powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu43.
Opłaty: od posiadania psa, targowe, miejscowe, adiacenckie oraz eksploatacyjne nie są
obowiązkowe, a o ich obowiązku decydują rady gmin. Do opłaty z tytułu posiadania psa są
zobowiązani jego właściciele. Opłatę targową uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach poza budynkami lub
w ich częściach44. Opłata miejscowa jest pobierana od osób przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne
walory krajobrazowe, właściwości klimatyczne lub nadano im status obszaru ochrony
uzdrowiskowej45.
Podatkiem od spadków i darowizn objęte jest nabycie rzeczy tytułem dziedziczenia, darowizny,
zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nieodpłatnej renty,
użytkowania i służebności46. Z kolei zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych
podatkowi podlegają umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych, pożyczki pieniędzy,
darowizny, dożywocia, spółki, depozytu nieprawidłowego, o dział spadku oraz o zniesienie
współwłasności, ustanowienie odpłatnego użytkowania, służebności oraz hipoteki47.
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https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-rolny/ (05.05.2020 r.).
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-lesny/ (05.05.2020 r.).
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https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-srodkow-transportowych/ (05.05.2020 r.).
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https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-targowa/ (05.05.2020 r.).
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https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-miejscowa/ (05.05.2020 r.).
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Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207, art. 1.
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Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959, art. 1.
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Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Rozpatrując wydatki gminy można wyróżnić wydatki bieżące i majątkowe. W planie
wydatków bieżących można zawrzeć:
• wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i naliczane od nich składki oraz
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań,
• dotacje na zadania bieżące,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych,
• wydatki na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządową, spłacane
w danym roku,
• wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego48.
Do wydatków majątkowych zalicza się natomiast wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zakup i objęcie
akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych. Kwoty wydatków bieżących
i majątkowych wyodrębnia się również w układzie działów i rozdziałów49.
Na szczeblu gminnym wydatki bieżące do wydatków majątkowych mają się procentowo 80%
do 20%, ale udział wydatków inwestycyjnych ma tendencję malejącą. Te dysproporcje są przyczyną
ograniczenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego50.
Tabela 1. Dochody i wydatki w budżecie jednostek samorządu terytorialnego
Budżet bieżący – dochody
Budżet bieżący – wydatki
Podatki
Wydatki osobowe
Opłaty publicznoprawne
Wydatki rzeczowe
Dotacje celowe i ogólne
Obsługa długów
Dochody z majątku (bez dochodów ze sprzedaży majątku) Przelew nadwyżek do budżetu inwestycyjnego
Budżet inwestycyjny - dochody
Budżet inwestycyjny - wydatki
Dochody ze sprzedaży majątku
Wydatki inwestycyjne
Dochody z dotacji inwestycyjnych
Spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji
Dochody z pożyczek i kredytów
Pokrycie niedoborów z lat poprzednich
Przeniesienia z budżetu bieżącego
Przeniesienia do budżetu bieżącego
Źródło: M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007,
s. 64.

Ustawą, która reguluje pojęcie budżetu i uchwały budżetowej jest ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240. W niej znajduje się pojęcie budżetu
jako planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki uchwalany na rok
kalendarzowy w formie uchwały budżetowej, która to uchwała stanowi podstawę prowadzenia
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=5806646FE26AB229C1257A61002B72A1&litera=W
(05.05.2020 r.).
49
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=2D903317A08583ECC1257A6100432B4A&litera=W
905.05.2020 r.).
50
E. Chojna-Duch, Prawo Finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017, s. 323.
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gospodarki finansowej w danym roku51. Podstawą gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
jest budżet, który jest uchwalany w formie uchwały52.
W tabeli 1 dokonano porównania dochodów i wydatków budżetu bieżącego i inwestycyjnego
jednostek samorządu terytorialnego.
Źródła finansowania deficytu budżetowego
Ustawa o finansach publicznych proponuje kilka rozwiązań umożliwiających finansowanie
deficytu budżetowego. Jednym z nich są kredyty i pożyczki. Jest to podstawowa forma finansowania
deficytu. Są one przychodami zwrotnymi, mają również charakter celowy. Można za ich pomocą
pokryć deficyt budżetowy na etapie jego planowania, ustalania wyniku, a także w trakcie roku
budżetowego. Jednakże ze strony prawnej umowy kredyty i pożyczki są odmiennymi rodzajami
kontraktów. Warunki zaciągania kredytów określa prawo bankowe. Środki te zostaną przekazane
kredytobiorcy na określony czas i konkretny cel. Umowa zawiera zapis odnośnie zwrotu środków
wraz z odsetkami, a także kiedy ten zwrot ma się odbyć. Umowa taka ma formę pisemną bez względu
na to jaka kwota kredytu została przyznana. Kredytu udziela jedynie bank. Podczas opisywania
przedmiotu zamówienia, powinno uwzględnić się:
• ogólny opis przedmiotu;
• cel kredytu i jego walutę;
• przewidywany okres udzielonego kredytu i sposób, w jaki zostaną uruchomione środki
finansowe, np. w transzach;
• wybrane terminy, w których zostanie spłacony kapitał z odsetkami oraz karencja w spłacie
kapitału;
• prawo do spłaty kredytu przed terminem bez płacenia kosztów;
• rodzaj oprocentowania, np. stałe;
• metodę wyliczania odsetek i pobierania prowizji;
• pożądaną forma zabezpieczenia kredytu.
Aby dana jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kredyt, musi spełnić kilka warunków,
tzn. złożyć wniosek o przyznanie kredytu, musi mieć zdolność kredytową, powinna prawnie ustalić
zabezpieczenie spłaty kredytu oraz dostarczyć właściwe oświadczenia. Do wniosku o kredyt
jednostka samorządu terytorialnego powinna dołączyć takie dokumenty jak:
• statut;
• pozwolenie na pobranie kredytu;
• dokument z urzędu skarbowego o braku zaległości w zapłacie podatków oraz z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych na temat niezalegania w płaceniu składek;
• dokument poświadczający ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu;
• sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata;
• opinię z banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy;

J. M. Salachna, U. Zawadzka-Pąk, G. Michalczuk, Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez
budżet. Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 22.
52
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017,
s. 53.
51
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•

decyzje administracyjne, w przypadku starania się o kredyt inwestycyjny, potrzebne do
wykonania określonej inwestycji. Jednostki samorządu terytorialnego mogą proponować
różne rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu (również pożyczki).
Do zabezpieczeń tych zaliczyć można np.:
• poręczenie stosowne do prawa cywilnego albo wekslowego;
• zastaw na wkładach oszczędnościowych czy majątku;
• blokadę terminowej lokaty;
• inne formy zabezpieczeń, np. gwarancje na przyszłych wpływach do budżetu.
Rada Ministrów może udzielić jednostkom samorządu terytorialnego poręczeń dotyczących
uregulowania pobranego kredytu bankowego. Dotyczy to finansowania inwestycji własnych.
W związku z tym jednostka samorządu terytorialnego musi złożyć wniosek z prośbą o poręczenie
spłaty kredytu do tej Rady. Poręczenie udzielane jest w oparciu o ogólną kwotę ustalaną w ustawie
budżetowej. Z kolei Minister Finansów jest upoważniony, aby odliczyć z subwencji ogólnej dla danej
jednostki samorządu terytorialnego zrefundowaną kwotę środków pieniężnych, które zostały
przekazane na spłacenie kredytu z budżetu państwa. Cały proces odbywa się w ramach ściśle
ustalonej procedury53.
Alternatywnym wobec pożyczki i kredytu bankowego źródłem finansowania inwestycji
w samorządzie, szczególnie o charakterze długoterminowym, jest emisja dłużnych papierów
wartościowych, zwanych również komunalnymi papierami wartościowymi. Podstawowym
rodzajem papieru, który emitują jednostki samorządu terytorialnego, są obligacje komunalne. Według
ustawy o obligacjach, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent
stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej obligatariuszem, i zobowiązuje się
wobec niego do spełnienia określonego świadczenia54.
Obligacje komunalne uważane są za bezpieczne papiery wartościowe, podobnie jak obligacje
skarbowe. Mogą emitować je gminy, powiaty oraz województwa, zwane dalej jednostkami
samorządu terytorialnego, a także związki tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub
lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do obligacji
komunalnych możemy przypisać szereg funkcji, które wiążą się ze sobą i wzajemnie na siebie
wpływają. Decydują one także o tym, które obligacje warto kupić. Do najważniejszych funkcji
obligacji zalicza się: funkcję lokacyjną, pożyczkową, płatniczą, obiegową, gwarancyjną,
prywatyzacyjną, przyciągania kapitału, promocyjną, aktywizacyjną, refinansową, rozwojową oraz
preferencyjną. W oparciu o wybrane kryteria można wymienić szereg rodzajów obligacji, które mogą
emitować jednostki samorządu terytorialnego55.
Oprócz tych dwóch sposobów można jeszcze wymienić inne formy finansowania deficytu
budżetowego – prywatyzację majątku oraz wolne środki. Źródła finansowania deficytu budżetowego
w jednostkach samorządu terytorialnego podlegają reglamentacji prawnej. Ustawa o finansach
publicznych zawiera ich zamknięty katalog. Przychody uzyskiwane z tych źródeł mają zróżnicowany
charakter. W większości są to środki zwrotne. Zaliczamy do nich kredyty, pożyczki oraz wpływy
z emisji papierów wartościowych. Natomiast nadwyżki z lat ubiegłych i wpływy z prywatyzacji
majątku powyższych jednostek należą do własnych źródeł finansowania deficytu budżetowego.
53

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240, art. 5.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Dz. U. 2015 poz. 238, art. 4.
55
Jastrzębska M. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 224.
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Z kolei tzw. wolne środki to kwoty pieniężne, których nie zaangażowano na finansowanie wydatków
bądź rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego w poprzednich latach. Pochodzą one
z uprzednio wyemitowanych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek,
a także uzyskanych w poprzednich latach spłat rat pożyczek, które udzieliły władze jednostek
samorządu terytorialnego56.
Zakończenie
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są ściśle regulowane przez ustawę z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie możliwe źródła
dochodów są opisane w rozdziale 2 art. 4 – 8 tejże ustawy.
Do podstawowych źródeł finansowania deficytu należą pożyczki i kredyty oraz środki z emisji
obligacji komunalnych. Warto dodać, iż w praktyce występują również przypadki finansowania
deficytu ze źródeł nieprzewidzianych w ustawie o finansach publicznych, np. ze środków pieniężnych
z rachunku sum depozytowych, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź z części
oświatowej subwencji ogólnej. Wybór źródeł finansowania deficytu budżetowego nie może być
przypadkowy. Władze jednostek samorządu terytorialnego powinny w sposób staranny
i z wyprzedzeniem je zaplanować. Na podstawie przeprowadzonych studiów literatury przedmiotu
udało się zrealizować przyjęty cel pracy.
Bibliografia:
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
2. Bitner M., Chojna-Duch E., Grzybowski M., Kornberger-Sokołowska E., SuperaMarkowska M., Prawo finansowe tom I. Finanse publiczne., Oficyna Prawa Polskiego,
Warszawa 2011.
3. Chojna-Duch E., Prawo Finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego,
Warszawa 2017.
4. Jastrzębska M. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa
2012.
5. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN,
Warszawa 2007.
6. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo
PWN, Warszawa 2017.
7. Salachna J.M., Zawadzka-Pąk U., Michalczuk G., Usprawnianie zarządzania
w samorządzie terytorialnym poprzez budżet. Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do
budżetu efektów, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966.
9. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Dz. U. 2015 poz. 238.
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240.

56

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240, art. 5.

19

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W WYMIARZE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
11. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Dz. U. 1983 Nr 45 poz.
207.
12. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. 2000
Nr 86 poz. 959.
13. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=241D2ACE4FB81B78C1257A6
10033853E
14. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=5806646FE26AB229C1257A6
1002B72A1&litera=W
15. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=2D903317A08583ECC1257A61
00432B4A&litera=W
16. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-nieruchomosci
17. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-rolny/
18. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-lesny/
19. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-srodkowtransportowych/
20. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-targowa/
21. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-miejscowa/

INCOME AND BUDGETARY UNITS OF LOCAL GOVERNMENT AND METHODS
MEASURES THEIR BUDGET DEFICIT
Summary: In this article author describes the budgetary revenues and expenses of local government units in
Poland and presents ways to finance the budget deficit. The key revenues of local government units are tax
revenues. Expenses are divided into current and property expenses.
Keywords: budget, income, expenses budget deficit.
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Karolina Ziaja57
SAMORZĄDY A STAN EPIDEMII W POLSCE
Streszczenie: Obecnie w Polsce obowiązuje ‘’specustawa koronawirusowa’’, która ma na celu wprowadzenie
w życie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednak rozwiązania tam zawarte
nie są doprecyzowane względem JST, które obarczone są w największym stopniu odpowiedzialnością za
zahamowanie skutków epidemii. Oczywiście jednostki samorządu mogą ubiegać się o dotacje celowe, jednak
większość z nich najpierw próbuje pozyskać fundusze z własnego budżetu, niestety jest to związane
z pozbawieniem środków do realizacji innych zadań założonych w planie budżetowym na rok bieżący. W artykule
zostaną przedstawione źródła finansowania budżetu JST oraz zadania jakie w obecnej sytuacji podejmują
poszczególne samorządy w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19. Część badawcza obejmować będzie
analizę zarządzenia wydanego przez Prezydenta Miasta Kraków dotyczącego zaistniałej sytuacji.
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, zadania własne, zapobieganie epidemii.

Wstęp
Samorząd terytorialny w Polsce, mimo decentralizacji nadal podlega władzy rządowej. Oprócz
zadań własnych, które realizują jednostki poszczególnych szczebli, wykonują one również szereg
zadań zleconych. Zadania te mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego, jak i płaszczyzny
ekonomiczno-gospodarczej. Obecnie w wyniku pandemii COVID-19 w Polsce wprowadzono
początkowo stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii. Niesie to za sobą
pozytywne skutki takie jak oczyszczenie atmosfery poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, czy też podniesienie świadomości ludzi dotyczącej zachowania zasad higieny. Jednak
następstw negatywnych związanych z zaistniałą sytuacją jest znacznie więcej. Począwszy od wzrostu
bezrobocia, które ma wpływ na spowolnienie rozwoju gospodarczego, jak i rosnące deficyty
w budżetach JST spowodowane przeniesieniem środków finansowych z różnych działów na walkę
z epidemią. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zahamowanie rozwoju inwestycji wywołane
przeznaczeniem środków unijnych na dofinansowanie szpitali i ochronę życia i zdrowia obywateli.
Jednym z polskich miast, które bardzo szybko zareagowało na zmieniające się warunki jest Kraków.
Już od 14 marca na jego terenie obowiązuje specjalne zarządzenie wspierające lokalnych
przedsiębiorców.
Zadania JST oraz środki na ich realizację
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. To ona odpowiada za
zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację zadań z zakresu m. in.58:
• usług komunalnych takich jak wodociągi, kanalizacja,
• utrzymania dróg publicznych,
• lokalnego transportu zbiorowego,
• edukacji publicznej tj. prowadzenia przedszkoli, szkół podstawowych,
• ochrony zdrowia, czyli zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej,
• pomocy społecznej i wsparcia rodziny np. wypłaty zasiłków,
57
58

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.2020.0.713 t.j.
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•

promocji gminy oraz wsparcia inicjatyw obywatelskich,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Ponadto gmina odpowiada również za prowadzenie tzw. polityki rozwoju, czyli tworzenie
sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej np. przez wprowadzenie
możliwości skorzystania z ulgi w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców czy rozsądną politykę
planowania przestrzennego59.
Kolejną jednostką w strukturze samorządu jest powiat, który odpowiada za zadania
analogiczne do gmin jednak na większą skalę. Przykładowo, powiat odpowiada za zarządzanie
i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych: liceów, szkół zawodowych, a także za prowadzenie
szpitali. Zadaniem powiatu jest również przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ulokowany na terenie
powiatu urząd pracy. Prowadzi także politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, zapobieganie oraz
rozwiązywanie powstałych problemów społecznych. Odpowiada także za całą gamę zadań zleconych
przez administrację centralną, realizowanych przez straż pożarną, policję, służby weterynaryjne
i geodezyjne60.
Najwyższym szczeblem jest samorząd województwa, którego podstawowym zadaniem jest
tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego, społecznego danego regionu, w tym celu
wykorzystywane są fundusze unijne. Zadania te są na ogół zróżnicowane i mogą dotyczyć każdej
dziedziny życia mieszkańców, począwszy od specjalnych form wsparcia gałęzi gospodarki, biznesu,
po inwestycje w edukację, kulturę, infrastrukturę. Samorząd województwa jest również grantodawcą
dla jednostek niższego szczebla tj. gmin, powiatów oraz innych instytucji, kontrolując jednocześnie
by przekazane środki przyczyniały się do wzrostu zatrudnienia, poziomu dochodów czy
podwyższenia stopnia wykształcenia61.
Samorząd województwa realizuje również zadania analogiczne do zadań wykonywanych
przez dwa poprzednie szczeble z zakresu m.in.62:
• ochrony zdrowia, poprzez prowadzenie szpitali wojewódzkich,
• edukacji publicznej również biorą pod uwagę szkolnictwo wyższe,
• infrastruktury kolejowej i transportu kolejowego,
• rozwoju kultury, poprzez zarządzanie największymi w skali regionu instytucjami jak
opery, filharmonie.
Głównym źródłem finansowania JST są transfery z budżetu centralnego tj.: subwencje ogólne
i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w latach 2013-2018 stanowiły 63%
średnich dochodów jednostek samorządowych oraz dotacje celowe i udział w podatku dochodowym
od osób prawnych. Wpływy z PIT oraz CIT określone są ustawowo, a ich wysokości określa poniższa
tabela.

K. Nocuń, Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego, https://www.prawo.pl/samorzad/
gmina-powiat-wojewodztwo-rozne-zadania-samorzadu-terytorialnego,95272.html (06.05.2020).
60
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U.2019.0.511.
61
K. Nocuń, Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego, https://www.prawo.pl/samorzad/
gmina-powiat-wojewodztwo-rozne-zadania-samorzadu-terytorialnego,95272.html (06.05.2020).
62
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U.2019.0.512.
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Tabela 1. Wysokości udziałów we wpływach z podatków dochodowych dla trzech szczebli samorządu
terytorialnego.
Gmina
Powiat
Województwo
PIT
39,34 %
10,25 %
1,60 %
CIT
6,71 %
1,40 %
14,75 %
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, Dz.U.2020.0.23.

Jeżeli dołączymy do tej grupy dochodów również wpływy z podatków lokalnych to łączna ich
suma będzie stanowiła ponad 78% średnich dochodów JST w okresie 2013-201863. Należy jednak
pamiętać, że jedyną uprawnioną jednostką do pobierania podatków lokalnych jest gmina. Oddziałuje
to na stopień samodzielności finansowej, jaką mogą osiągać podstawowe jednostki samorządu. Jej
pomiaru można dokonywać poprzez analizę wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach
ogółem. Wartości na poziomie przekraczającym 70 proc. dochodów w roku 2018 charakteryzowały
się 23 gminy spośród 2478, wśród nich znajdowały się m. in.: Kleszczów (91 proc.), Rewal (85 proc.)
i Dziwnów (81 proc.), Warszawa i Sopot (po 75 proc.) oraz Wrocław (71 proc.)64.
Głównym źródłem finansowania inwestycji prowadzonych na terenie wszystkich trzech
szczebli samorządu są środki unijne przydzielane w ramach programów rozwoju prowadzonych na
terenie Unii Europejskiej.
Specustawa koronawirusowa a samorządy
Uchwalona 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (inaczej: specustawa koronawirusowa) weszła w życie 8
marca 2020 i obowiązuje przez kolejnych 180 dni, czyli aż do 3 września 2020 roku z wyłączeniem
art. 31 dotyczącego m.in. dofinansowania JST, który obowiązuje przez kolejnych 365 dni. Poniższa
tabela przedstawia zmiany jakie wprowadziła wyżej wymieniona ustawa.
Tabela 2. Analiza treści ,,specustawy koronawirusowej’’
Zmiana
Polecenie wykonywania
pracy zdalnej

Możliwość ograniczenia
funkcjonowania urzędów
i jednostek
organizacyjnych
Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy

Treść
Nadaje pracodawcom możliwość zmiany trybu pracy pracowników na zdalny, przy
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania jednostki oraz poprzedzeniu tego
polecenia analizą stanu technicznego (dostęp do systemów, danych itp.) oraz
bezpieczeństwa (zapewnienie ochrony i poufności danych, integralności systemów
informatycznych itp.).
W okresie stanu epidemii (a wcześniej również zagrożenia epidemicznego), tj. od
dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, można wprowadzić ograniczenia
w bezpośredniej obsłudze interesantów. Decyzję o rodzaju i formie
wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu lub kierujący jednostką.
Zmiana trybu pracy danej musi być również niezwłocznie ogłoszona np. na stronie
internetowej urzędu lub jednostki.
Osobom pracującym posiadającym dzieci w wieku szkolnym, które w obecnej
sytuacji zostały zmuszone do sprawowania opieki nad dziećmi, przez co nie mają
możliwość wykonywania obowiązków pracowniczych, przysługuje dodatkowy

63

J. Mrowicki, K. Grybionko, Raport Roczny 2019, https://zbp.pl/getmedia/90f24a40-d219-40ef-98ce-50053e3929eb/1Raport-o-stanie-finansow-JST-2019-INC-Rating-ZBP (06.05.2020).
64
Ranking samodzielności. Gminy najbardziej samodzielne finansowo i uzależnione od transferów, https://
samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/ranking-samodzielnosci-gminy-najbardziej-samodzielne-finansowo-i-uzaleznione-od
(06.05.2020).
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zasiłek opiekuńczy, wykraczający poza zwykły limit liczby dni, w których można
z niego skorzystać.
Gdy przedmiotem zamówienia są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania
Wyłączenie stosowania
COVID-19, wtedy JST może uchylić się od przepisów ustawy - Prawo zamówień
przepisów o
publicznych. Ta możliwość przysługuje jednak tylko w sytuacji wysokiego
zamówieniach
prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
publicznych
choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Prezes Rady Ministrów za wniosek Ministra Zdrowia może nałożyć na jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19. Zakres tego zadania jest określony w art. 10 ust. 3
Nakładanie obowiązku
tejże ustawy. Obowiązki nałożone w ten sposób mają charakter zadań zleconych z
wykonania zadań przez zakresu administracji rządowej, więc na ich realizację muszą zostać zapewnione
Prezesa Rady Ministrów środki finansowe z budżetu państwa. Narusza to jednocześnie samodzielność
jednostki obciążonej wykonaniem takiego zadania, a co ważne specustawa nie
przewiduje dla samorządów żadnych środków ochrony np. sądowej. W efekcie nie
mają możliwości niewykonania polecenia Prezesa Rady Ministrów.
Wojewoda również może wydawać polecenia obowiązujące m.in. organy
samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie mają one jak
w przypadku zadań wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów określonej treści,
jednak nie mogą one dotyczyć np. rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w
drodze decyzji administracyjnej. Mogą one być wydawane ustnie, telefonicznie, za
Polecenia wydawane
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków
przez wojewodę
łączności przy jednoczesnym utrwaleniu ich treści i motywów w aktach w formie
protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Polecenia te podlegają
natychmiastowemu wykonaniu, jednak w przypadku, gdy adresat nie zgadza się z
ich treścią ma możliwość zwrócenia się do właściwego ministra, który może
wstrzymać wykonanie poleceń i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów
o rozstrzygnięcie sporu.
Dotacje celowe na
W przypadku realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi
zadania związane z
będących jednocześnie zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego
zapobieganiem oraz
mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa i wówczas nie stosuje się przepisu
zwalczaniem zakażeń i
art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przez co nie obowiązuje
chorób zakaźnych u ludzi ograniczenie kwoty takiej dotacji do max. 80% kosztów realizacji zadania.
Organ wykonawczy w danej JST tj. wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest
zobowiązany do określenia szczególnych form udzielania pomocy i ochrony dla
Określenie szczególnych lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej. Musi więc sporządzić wykaz tych
form udzielania pomocy szczególnych form oraz poinformować mieszkańców w sposób zwyczajowo
dla lokalnej społeczności przyjęty np. w biuletynie informacji publicznej lub na stronie internetowej
o możliwości ich uwzględnienia w tym wykazie. Ma to na celu zabezpieczenie osób
najbardziej potrzebujących.
W związku z zaistniałą sytuacją została zmodyfikowana ustawa Prawo oświatowe,
przez co minister do spraw oświaty i wychowania otrzymał możliwość czasowego
Zmiany w prawie
ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na
oświatowym
obszarze kraju lub jego części. Minister skorzystał już z tego przywileju wydając
stosowne rozporządzenie i ograniczył funkcjonowanie szkół, przedszkoli i innych
placówek na okres od 12 marca do 24 maja 2020 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Straczewski, Wpływ specustawy koronawirusowej na
jednostki samorządu terytorialnego, https://www.lex.pl/specustawa-koronawirusowa-obowiazki-i-zadaniajst,6193, (05.05.2020).

Inicjatywy podejmowane przez JST w celu pomocy przedsiębiorcom na przykładzie
miasta Krakowa
Przykładem na to, jak samorządy próbują sobie poradzić z zaistniałą sytuacją i pomóc lokalnym
przedsiębiorcom może być Kraków. Prezydent tego miasta wydał 16 kwietnia 2020 roku, czyli
zaledwie dwa dni po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, zarządzenie
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zawierające rozwiązania pomocowe mające na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców
funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu
w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
Rozdział drugi tego rozporządzenia dotyczy pomocy przedsiębiorcom prowadzącym
działalność gospodarczą włącznie z branżą turystyczną w ramach programu PAUZA. Pomoc
udzielana przez władze samorządu terytorialnego rozstała podzielona na cztery obszary65:
• wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem,
dzierżawą lub użytkowaniem poprzez:
1. odroczenie terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd
Budynków Komunalnych w Krakowie,
2. wyrażenie zgody na obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na
czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców bądź
odnotowanie przez nich spadku obrotów gospodarczych/przychodów w związku ze
stanem epidemii COVID-19,
3. dopuszczenie możliwość obniżenia wysokości stawki opłat za korzystanie
z nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, oddanych w najem, dzierżawę lub
udostępnionych przedsiębiorcom, którzy czasowo zaprzestali działalności gospodarczej
z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomości pod warunkiem złożenia przez nich
pisemnego wniosku oraz oświadczenia o zaprzestaniu działalności (stawki te
obowiązują od 14 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. włącznie),
4. dokonanie obniżek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców targowisk
miejskich w okresie, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu
zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem
epidemii COVID-19, na wniosek osoby uprawnionej,
5. zarządzenie nienaliczania opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do czasowego
udostępniania nieruchomości, opłaty tej nie nalicza się również w innych sytuacjach
szczególnie uzasadnionych.
6. wsparcie w zakresie zmiany przedmiotu i zakresu pozostałych umów dzięki:
umożliwieniu zmiany terminu wykonania umowy lub jej części w odniesieniu do umów
cywilnoprawnych dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości przez Wydział
Spraw Administracyjnych celem wyłączenia lub ograniczenia okresu stanu zagrożenia
epidemicznego oraz epidemii spod jego rygorów, dotyczy to branż: gastronomii,
dorożkarstwa, handlu obwoźnego, działalności artystycznej i reklamowej,

Zarządzenie Nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r.w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań
pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa,
których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
65
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7. wsparcie w zakresie należności podatkowych i innych należności publicznoprawnych
przez:
możliwość odroczenia terminów płatności podatków i opłat w oparciu o tryb
indywidualny (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), do dnia 30 czerwca 2020 r. (w
ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”),
8. zarządzenie podejmowania priorytetowych działań w zakresie rozłożenia na raty,
umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, umorzenia odsetek za zwłokę,
umorzenia opłaty prolongacyjnej (oraz nie naliczania opłaty w wysokości 4% w skali
roku w związku z wydawanymi decyzjami dotyczącymi umorzeń i rozłożenia na raty tej
opłaty),
9. podejmowanie niezwłocznych działań w zakresie weryfikacji korekt deklaracji
przedsiębiorców w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej (zawieszeniem
działalności, rozwiązaniem umów najmu itp.), a których złożenie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa skutkuje zmniejszeniem zobowiązania lub jego
brakiem,
10. podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zmniejszenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zgłoszonym przez
przedsiębiorców zmniejszeniem liczby pojemników na odpady komunalne lub ich
pojemności, oraz zmianami w częstotliwości ich odbioru,
11. wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych dzięki:
nadaniu możliwości złożenia wniosku o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej
jednostkom organizacyjnym, przedsiębiorcom, których sytuacja szczególnie finansowa
pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19.
W zarządzeniu ujęto również formy wsparcia dla podmiotów prowadzących żłobki
niepubliczne/kluby rodzica oraz opiekunów dziennych żłobków, którzy uchwałą Rady Miasta
Krakowa otrzymają jednorazową dotację w planowanej kwocie 300 zł na jedno dziecko objęte opieką
(na podstawie zawartych umów z rodzicami)66.
Program wsparcia prowadzi również Grodzki Urząd Pracy, który w oparciu o ,,specustawę
koronawirusową’’67 realizuje następujące usługi68:
• niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorców,
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych,

Zarządzenie Nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r.w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań
pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa,
których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
67
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.0.374.
68
Zarządzenie Nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań
pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa,
których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
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dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców oraz organizacjach pozarządowych,
• przedłużenie terminów zezwoleń na pracę sezonową oraz zezwoleń na pobyt czasowy dla
cudzoziemców, którzy złożyli wnioski od dnia 14 marca 2020 roku oraz pozwoleń, których
data ważności upłynęła podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, o kolejnych 30 dni następujących po dniu odwołania tego ze stanów, który
obowiązywał jako ostatni.
W celu pomocy lokalom gastronomicznym oferującym jedzenia na wynos lub z dostawą na
terenie Krakowa, prowadzony i upubliczniony jest wykaz ich lokalizacji i każdy zainteresowany
przedsiębiorca prowadzący taką działalność może złożyć wniosek o dopisanie jego firmy do spisu.
Ma to na celu pomoc lokalnym przedsiębiorcom poprzez promocję na stronie internetowej Urzędu
Miasta Krakowa. Miasto Kraków na zarządzanie kryzysowe przeznaczyło kwotę 5,2 mln zł z rezerwy
celowej. Pieniądze te zostały rozdysponowane w następujący sposób69:
• 800 tys. zł do miejskich szpitali:
o 500 tys. zł trafi do Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza, który
będzie mógł je przeznaczyć na zakup jednorazowego sprzętu, w tym: okularów, gogli
ochronnych, fartuchów, skafandrów, masek z filtrem, rękawic ochronnych, przyłbic,
ochraniaczy na obuwie, serwet, czepków, środków do dezynfekcji,
o 300 tys. zł ma być przeznaczone na wykonanie podjazdu do oddziału zakaźnego
w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego, który umożliwi transport pacjenta
zakażonego lub z podejrzeniem zakażenia bezpośrednio do wydzielonej części
oddziałów bez kontaktu z innymi pacjentami,
• 3 mln zł otrzyma krakowskie MPO na zakup płynu dezynfekującego do oczyszczania ulic
i placów miasta,
• 900 tys. zł ma zostać przeznaczone na uruchomienie i kompleksową obsługę ośrodka do
przeprowadzania kwarantanny,
• 500 tys. zł pozwoli na dostosowanie budynków Urzędu Miasta Krakowa poprzez m.in.
zakup i montaż szyb oddzielających pracowników od klientów w punktach obsługi klienta
oraz zaopatrzenie w środki dezynfekujące, rękawiczki itp.
Z szacunków Grant Thornton samorządy do 2 kwietnia 2020 roku przekazały na walkę
z epidemią niemal 2 mld zł jako Regionalne Programy Operacyjne, województwo małopolskie
wygospodarowało kwotę wysokości ponad 300 tys zł. Fundusze te zostały podzielone na dwie
części70:
• 57% środków zostało przekierowane do szpitali, służb sanitarnych i innych instytucji
ratujących zdrowie i życie ludzi oraz ograniczających rozprzestrzenianie wirusa COVID19,

Ponad 5 mln zł z rezerwy celowej na walkę z epidemią, https://www.krakow.pl/aktualnosci/238354,2116,komunikat,ponad_5_mln_zl_z_rezerwy_celowej_na_walke_z_epidemia.html?_ga=2.48060455.1896539322.1588695475-342031970
.1588695475 (06.05.2020)
70
Grant Thornton: Samorządy przekierowały na walkę z pandemią ok. 1,8 mld zł, https://www.isbzdrowie.pl/2020/04/grant-thornton-samorzady-przekierowaly-na-walke-z-pandemia-ok-18-mld-zl/ (05.05.2020).
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43% kwoty zostało przeznaczone na ratowanie gospodarki (środki te podzielono na dwie
grupy: 34% stanowią bezpośrednie dofinansowania dla firm i wsparcia osób tracących
pracę, natomiast pozostałe 9% na niskooprocentowane szybkie pożyczki dla firm, mające
ratować płynność finansową zagrożonych przedsiębiorców).

Zakończenie
Do zadań własnych samorządów należy m. in. ochrona życia i zdrowia mieszkańców,
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz walka z bezrobociem i tworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego. Obecnie to właśnie samorządy obarczone są ciężarem walki ze skutkami
epidemii w ramach realizacji zadań własnych jak i zleconych przez administrację rządową.
Wprowadzona w życie ,,specustawa koronawirusowa’’ nakłada na jednostki samorządu kolejne
wymagania, które mogą być finansowane z budżetu państwa. Jednak ich wykonywanie zaniedbuje
obrane w planie inne inwestycje i projekty.
Analiza zarządzenia przeprowadzona w powyższym artykule pozwala zobrazować, jak
samorządy próbują dostosować się do zaistniałej sytuacji i pomimo strat jakie ponoszą ich budżety,
pomóc swoim mieszkańcom.
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GOVERNMENTS AND THE STATUS OF EPIDEMIA IN POLAND
Summary: At present, ‘coronavirus special act’ is in force in Poland, that target is to implement specific solutions
connected with prevention and eradicating of COVID-19 as well as other infectious diseases and crisis situations
caused by them. However, the solutions included in special act are not specified in relation to local government
units, that are burdened with the greatest responsibility for stopping the effects of the epidemic. Obviously, local
government units can apply for specific subsidies, however, most of them first try to raise funds from their own
budget, but unfortunately this happens due to deprivation of funds dedicated for the implementation of other tasks
assumed in the budget plan for the current year. Article presents the sources of financing the local government
units budget and tasks that individual units undertake in the current situation to counteract the effects of COVID19. The research part includes the analysis of the ordinance issued by the Mayor of Krakow regarding the situation.
Keywords: local government units, own tasks, epidemic prevention.
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Magdalena Łukawska71
DZIAŁANIA RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
JAKO STRAŻNIKA PRAW MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORCÓW
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie działań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
podejmowanych w celu zapewnienia ochrony i wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Omawiana
instytucja jest wyspecjalizowanym organem posiadającym niezbędne kompetencje do wspierania
przedsiębiorców. Dla udowodnienia postanowionej tezy zostały przedstawione działania Rzecznika MŚP ujęte
w rocznym sprawozdaniu za 2019 r. W artykule zostały zastosowane metody badawcze: prawno-dogmatyczna
oraz teoretyczno-prawna.
Słowa kluczowe: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Konstytucja biznesu.

Wstęp
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to ponad 99% polskiego sektora przedsiębiorstw.
Ponadto wytwarzają ponad 60% PKB. Odgrywają więc istotną rolę w gospodarce krajowej.
Kryteriami, jakie decydują o przynależności przedsiębiorstwa do sektora MŚP są liczba
zatrudnionych pracowników, która nie może przekroczyć 250 osób oraz kryteria finansowe, czyli
roczny obrót przedsiębiorstwa, który nie może być wyższy niż 50 mld euro lub roczna suma
bilansowa musi być niższa niż 43 mln euro. W ramach sektora MŚP wyróżnia się trzy rodzaje firm:
mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średnie przedsiębiorstwa. Cechy wymienionych
przedsiębiorstw określa rozporządzenie Komisji (UE) nr.651/2014 z 17.06.201472. Wymagania
odnośnie klasyfikacji przedsiębiorstw wynikają z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr
364/2004 z 25.02. 2004 r73. W polskich przepisach prawnych klasyfikacja ta została ujęta w ustawie
– Prawo przedsiębiorców w art. 7 pkt 1-374.
Sektor MŚP dynamicznie się rozwija, chociaż boryka się przy tym z różnymi wyzwaniami.
Cechuje je niski potencjał ekonomiczny, problemy związane z pozyskaniem zewnętrznego
finansowania, oraz zasadniczo koncentracja działalności na rynku lokalnym. Omawiana grupa
przedsiębiorców powinna być szczególnie wspierana, jest to też preferowane przez organy Unii
Europejskiej. Polski ustawodawca w celu zapewnienia pomocy i wsparcia przedsiębiorcom podjął
działania upraszczające i reformujące przepisy odnoszące się do działalności gospodarczej.
W związku z tym uchwalono pakiet pięciu ustaw dnia 06.03.2018 r. tzw. Konstytucja biznesu.
W skład pakietu ustaw wchodzą75: Prawo Przedsiębiorców, Ustawa o CEIDG, Ustawa o rzeczniku
MŚP, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Pakiet dla biznesu wprowadził instytucję Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców (Rzecznik MŚP), aby zajmować się ochroną praw mikro, małych
i średnich przedsiębiorców. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie działań Rzecznika MŚP jakie
71

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Dz. Urz. UE L 63, s. 1, ze zm.
73
Dz. Urz. UE L 187, s. 22, ze zm.
74
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2020 r. poz. 424.
75
Zob. Ułatwienia dla biznesu – Konstytucja biznesu, https://www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucjabiznesu (dostęp 03.05.2020).
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podejmuje w celu zapewnienia ochrony przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W tym celu wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną oraz metodę teoretyczno-prawną. Tezą
opracowania jest twierdzenie, iż Rzecznik MŚP jest organem wyspecjalizowanym do podejmowania
działań na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Charakterystyka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Charakterystykę rzecznika należy rozpocząć od zdefiniowania rzecznika. Słowo ,,rzecznik”
inaczej ombudsman wywodzi się z języka szwedzkiego i oznacza organ państwowy lub urzędnika,
który niezależnie od organów administracji państwowej korzysta ze swoich uprawnień. Jego rolą jest
podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i wolności przed niepraworządnym działaniem
organów państwa lub innych instytucji publicznych76.
Podstawą prawna działania Rzecznika MŚP jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r., o Rzeczniku
Małych i Średnich Przedsiębiorców77. Powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw gospodarki. Minister przed wnioskiem zasięga opinii reprezentatywnych
organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24.07.2015 o Radzie Dialogu społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego78. Kandydat na to stanowisko musi spełniać poniższe
kryteria:
• posiadanie polskiego obywatelstwa,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne
przestępstwo skarbowe,
• posiadanie wykształcenia wyższego,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania
powierzonych zadań,
• wyróżniać się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących
otoczenie przedsiębiorców oraz posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie
w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów
przedsiębiorców, lub tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego,
• niepełnienie służby zawodowej ani nie pracowanie i niebycie współpracownikiem
komunistycznych organów bezpieczeństwa79.
Kadencja Rzecznika trwa 6 lat, bez możliwości powtórnego ubiegania się o to
stanowisko, a wygasa w skutek śmierci rzecznika lub jego odwołania przez Prezesa
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Odwołanie
Rzecznika przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie w przypadku80:
• złożenia rezygnacji;
• utraty obywatelstwa polskiego;
A. Piwowarczyk, E. Przeszło, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, [w:] Prawo przedsiębiorcy, red. R. Blicharz,
A. Pawłowski, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2019. s. 297.
77
Dz. U. z 2018 r. poz. 648.
78
Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.
79
Szczegółowa regulacja w tym zakresie znajduje się w ustawie z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.
80
H. Wolska, Rzecznik Przedsiębiorców, [w:] Nowe prawo przedsiębiorców, red. A. Dobaczewska, A. Powałowski,
H. Wolska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 145.
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trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków ze względu na stan zdrowia
– stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
• prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• rażącego naruszenia przepisów ustaw w związku z pełnieniem funkcji Rzecznika;
• ustalenia niespełnienia lub zaprzestania spełniania niektórych warunków formalnych,
które musi spełniać kandydat na stanowisko Rzecznika.
Na podstawie art. 7 ust. 1-4 ustawy o Rzeczniku MŚP, rzecznik może wskazać kandydata na
swojego zastępcę spośród osób, które spełniają wymogi formalne do zajęcia stanowiska rzecznika.
Zastępca zostaje powołany przez ministra do spraw gospodarki na wniosek rzecznika
Odwołanie zastępcy następuje w sytuacjach analogicznych do odwołania Rzecznika MŚP.
Istnieje także możliwość ustanowienia pełnomocników terenowych spośród pracowników Biura
Rzecznika.
Biuro Rzecznika MŚP jest organem pomocniczym rzecznika i państwową jednostką
budżetową. Wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadza na
rachunek dochodów budżetu państwa. Wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji Rzecznika
MŚP ujmowane są w ustawie budżetowej81. Działa na podstawie ustawy o Rzeczniku MŚP oraz
ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych82. Kwestie organizacyjne i zakres działania określa
statut Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców83, a także regulaminy organizacyjne
wydawane przez rzecznika. Siedzibą Biura jest Warszawa, a Odziały Terenowe znajdują się
w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Rzecznik kieruje pracami biura, jest też jego
reprezentantem. Ponosi również odpowiedzialność za wykonanie zadań przez Biuro. Do komórek
organizacyjnych Biura należą: Gabinet Rzecznika, Wydział Wstępnej Analizy Wniosków, Wydział
Interwencyjno-Procesowy, Wydział Prawno-Legislacyjny oraz Wydział AdministracyjnoFinansowy84.
Zadania Rzecznika MŚP zostały określone w art. 8 Ustawy o Rzeczniku MŚP:
• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych
i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem
jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
• działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa
gospodarczego;
• współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi
zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami
i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz
poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;

A. Piwowarczyk, E. Przeszło, Rzecznik Małych i …, op.cit., s.314.
Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.
83
Dz. Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. poz. 47.
84
Komórki organizacyjne Biura Rzecznika MŚP, https://rzecznikmsp.bip.gov.pl/struktura-organizacyjna/strukturaorganizacyjna.html (dostęp 03.05.2020).
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inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie
związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Polski,
w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.
Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem,
samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy
przedsiębiorcami. Wyposażony został także w kompetencje o charakterze interwencyjnym, co daje
możliwość85:
• żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub
udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
• wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby
także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
• występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych
szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
• w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość
zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy
Sądu Najwyższego.
Działania podejmowane na rzecz praw Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik MŚP podejmuje czynności na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem mogą zwracać się
do Rzecznika mikro, mali i średni przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców. Po zapoznaniu się
z wnioskiem, Rzecznik może86:
• podjąć czynności;
• wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
• przekazać sprawę według właściwości;
• odmówić podjęcia czynności, o czym – uzasadniając swoje stanowisko – zawiadamia
wnioskodawcę.
Rzecznik, podejmując czynności bada, czy wskutek działania lub zaniechania organu
administracji publicznej nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy. Rzecznik nie
posiada uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami87. W celu zaprezentowania
działań podejmowanych przez Rzecznika MŚP zostało przeanalizowane Sprawozdanie z działalność
za rok 2019.
W zakresie merytorycznym Rzecznik przy współudziale Zastępcy oraz współpracowników
z Wydziału Interwencyjno-Procesowego dokonał analizy spraw zgłoszonych przez przedsiębiorców,
wstępnie zakwalifikowanych przez Wydział Wstępnej Analizy Wniosków Biura Rzecznika. 2 336
spraw zostało podjętych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku.
Zostały one podzielone między biuro w Warszawie (1373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963).
Oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie Rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji
Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie

Zadania Rzecznika MŚP, https://rzecznikmsp.bip.gov.pl/zadania/zadania-rzecznika-msp.html (dostęp 03.05.2020).
E. Przeszło, Rzecznik Przedsiębiorców, [w:] Przedsiębiorcy i ich działalność, red. A. Powałowski, H. Wolska, wyd.
C. H. Beck, Warszawa 2019. s.156.
87
Jak załatwić sprawę ? https://rzecznikmsp.gov.pl/zalatw-sprawe/ (dostęp 04.05.2020).
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parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych88. Wybrana aktywność Rzecznika MŚP
wypełniająca przesłanki art. 8 pkt 4 ustawy o Rzeczniku, czyli inicjowanie i organizowanie
działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie
przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego:
• Kongres Bezpieczeństwa Biznesu - wystąpienie pt. „Rola, kompetencje i działalność
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z jakimi problemami borykają się
mikro, mali i średni przedsiębiorcy?”,
• V Europejski Kongres Samorządów - udział w panelu pt. „Jak zaistnieć na rynku
globalnym i pozyskać zagranicznych inwestorów?”,
• Kongres Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prelekcja pt. „Mediacja w kontekście zadań i działalności Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców”,
• Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - udział w panelu
inaugurującym pt. „Gospodarka dziś i jutro. Odpowiedzi na dylematy polskich
przedsiębiorców” oraz udział w panelu pt. „Aktualna polityka fiskalna państwa
a oczekiwania przedsiębiorców. Panel z udziałem Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców”,
• Spotkanie z przedsiębiorcami - wystąpienie nt. działalności Biura Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców oraz działalności Rady 263 Przedsiębiorców przy
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Izba
Przemysłowo Handlowa w Tarnowskich Górach) - podsumowanie i wręczenie nagród
w konkursie „Młodego Przedsiębiorcy pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich
przedsiębiorców i wystąpienie nt. roli i zadań instytucji Rzecznika, a także Konstytucji
Biznesu jako narzędzia wsparcia przedsiębiorców oraz debata Rzecznik –
przedsiębiorcy.
Rzecznik MŚP podejmuje także działania w celu zainicjowania współpracy
z Instytucjami Unii Europejskiej:
• Rozpoznanie podmiotów oraz osób biorących udział w procesach stanowienia prawa
unijnego dotyczącego sektora MŚP,
• Konsultacje z Posłami do Parlamentu Europejskiego oraz ich asystentami,
• Udział w trilogach dotyczących zielonego finansowania oraz Mobility Package,
• Udział w procesie proponowanej nowelizacji dyrektywy usługowej,
• Nawiązanie współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE,
• Nawiązanie współpracy z Ambasadą RP i środowiskiem MŚP w Belgii,
• Rozpoznanie organizacji pozarządowych aktywnych w procesach prawodawczych,
• Udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących sektora MŚP,
• Nawiązanie współpracy z przedstawicielstwami regionów,

88

https://rzecznikmsp.gov.pl/sprawozdanie-2019/ (dostęp 05.05.2020).
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Przekazanie Radzie Przedsiębiorców bieżących problemów wskazanych przez
środowiska unijne.
Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa Rzecznika MŚP pod tytułem ,,#Ratujbiznes”. Akcja
ta jest skierowana zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych obecną sytuacją
gospodarczą wynikająca z pandemii koronawirusa 2019-nCoV i wygaszania światowej gospodarki,
jak również do kancelarii prawnych i podatkowych świadczących tym przedsiębiorcom nieodpłatną
pomoc prawną przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie. Akcja #RatujBiznes ma z jednej
strony informować przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej o możliwych
instrumentach wsparcia. Z drugiej strony ma umożliwić mikro, małym i średnim przedsiębiorcom
znalezienie fachowej, nieodpłatnej pomocy prawnej przy wypełnianiu i składaniu wniosków.
Inicjatywa związana jest z kompetencjami Rzecznika MŚP, ponieważ na podstawie art. 8 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, należy m.in. inicjowanie
i organizowanie działalności informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności
gospodarczej. Z tego względu w akcji #RatujBiznes biorą udział kancelarie prawne i podatkowe,
które wyrażają chęć nieodpłatnego świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom z sektora MŚP
przy wypełnianiu i składaniu wniosków. Pomoc prawna kancelarii prawnych i podatkowych jest
świadczona zdalnie (telefonicznie, elektronicznie). Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
monitoruje sprawy w zakresie rozstrzygnięć, które będą zapadały w sprawach wnioskowanych przez
przedsiębiorców oraz interweniował w przypadkach stwierdzenia naruszeń praw przedsiębiorców
podczas tych postępowań89. Przez pierwszy miesiąc akcji z darmowej pomocy kancelarii prawnych
skorzystało ponad 3800 przedsiębiorców. Rzecznik MŚP podejmował i podejmuje nadal wiele
interwencji, które umożliwiają przedsiębiorcom lepsze funkcjonowanie w czasie światowej
pandemii. Przykładem takich interwencji jest skuteczna interwencja w Białej Podlaskiej. W związku
z licznymi głosami przedsiębiorców z targowiska miejskiego przy al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej
informującymi, że nie mogą handlować wyrobami przemysłowymi i tekstylnymi na wskazanym
targowisku, podczas gdy handel artykułami rolno-spożywczymi jest dopuszczony, Rzecznik MŚP
w dniu 22 kwietnia 2020 r. zaapelował do Prezydenta Białej Podlaskiej o udostępnienie targowiska
wszystkim kupcom. Apel Rzecznika MŚP przekonał Prezydenta Białej Podlaskiej Michała
Litwiniuka, który zdecydował, że z dniem 29 kwietnia 2020 r. zostanie wznowiona działalność
wszystkich miejskich targowisk dla wszystkich kupców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego90. Ponadto Rzecznik MŚP wydawał
opinię i przedstawiał swoje stanowisko w sprawie projektów Tarczy Antykryzysowej91.
Podsumowanie
Przeprowadzone w niniejszym artykule rozważania na temat działań podejmowanych przez
Rzecznika MŚP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw pozwoliły na udowodnienie
postawionej tezy, iż Rzecznik MŚP jest wyspecjalizowanym organem do podejmowania działań na
rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Funkcjonujący od 2018 roku organ Rzecznika MŚP
został wyposażony w bogaty zasób instrumentów mających umożliwić mu rzeczywistą ochronę
#Ratujbiznes, https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/ (dostęp 05.05.2020).
https://rzecznikmsp.gov.pl/po-interwencji-rzecznika-msp-adama-abramowicza-na-targowiskach-bialej-podlaskiejmoga-handlowac-wszyscy-kupcy/ (dostęp 05.05.2020).
91
https://rzecznikmsp.gov.pl/stanowisko-rzecznika-msp-w-sprawie-projektu-tarczy-antykryzysowej/ (dostęp 05.05.2020).
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podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak analizując zadania, uprawnienia i podjęte
działania można stwierdzić, że nie ma on uprawnień władczych, nie może zatem, przy wykorzystaniu
instrumentów prawnoadministracyjnych wpływać na sytuacje chronionych przedsiębiorców.
Ponadto w założeniu ustawodawcy Rzecznik ma wspomagać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
w ich funkcjonowaniu. Rzecznik MŚP powinien jednak pełnić rolę rzecznika wszystkich
przedsiębiorców. W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego pandemia koronawirusa
2019-nCoV dostrzec można po pierwsze potrzebę zwiększenia zakresu kompetencji Rzecznika MŚP,
a po drugie zapewnienia ochrony i wsparcia nie tylko sektorowi MŚP, ale i wszystkim
przedsiębiorcom.
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ACTIVITIES OF THE OMBUDSMAN FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS
A GUARDIAN OF RIGHTS SMALL AND MEDIUM-SIZED INVESTORS
Summary: The purpose of the article is to present the activities of the Ombudsman for Small and Medium-sized
Enterprises undertaken to provide protection and support for micro, small and medium-sized enterprises. The
institution in question is a specialized body with the necessary competences to support entrepreneurs. To prove
the thesis, the SME Ombudsman's activities included in the 2019 annual report were presented. The following
research methods were used: legal - dogmatic and theoretical – legal.
Keywords: Ombudsmann for Small and Medium Enterprises, the Small and Medium Enterprises sector, the
Constitution of business.
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Katarzyna Nasiadka92
MŁODZI, ZDOLNI I BEZ PRACY – MŁODZIEŻ NEET
Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie definicji generacji NEET i przedstawienie skali występowania
zjawiska. Generacja NEET (not in employment, education or training) to osoby młode, które nie podejmują
zatrudnienia, nie edukują się oraz nie szkolą. Termin ten odnosi się do osób między 15 a 29 rokiem życia. Osoby
młode powinny być napędem gospodarki, a jak wskazują dane Eurostatu ponad 12% osób zalicza się do NEET.
Jest to ogromny problem, zważywszy na fakt zmieniającej się piramidy demograficznej. Co jest tego przyczyną,
jakie niesie ze sobą konsekwencje i jak można temu zaradzić? Należy podjąć odpowiednie działania, które będą
zachęcać młodzież do rozwoju i bycia aktywnym zawodowo. Do zaprezentowania tego zjawiska posłużyłam się
m.in. analizą treści oraz danych OECD, Eurofound oraz Eurostatu.
Słowa kluczowe: młodzież, rynek pracy, NEET, stopa bezrobocia, wskaźnik NEET.

Wstęp
Występowanie bezrobocia wciąż jest zjawiskiem, które utrzymuje się na niepokojąco wysokim
poziomie w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W dobie rozwoju technicznego i tak zwanego „rynku
pracy pracownika”, gdzie występuje wyższa podaż na pracę, niski udział osób młodych na rynku
pracy jest problemem, który należy skutecznie i stopniowo rozwiązywać. Występowanie wysokiej
stopy bezrobocia wśród młodych osób należących do generacji NEET oraz ich bierność zawodowa
i edukacyjna jest trudnym zjawiskiem dla wielu krajów. Na sytuację, w której znajdują się te osoby
może mieć wiele czynników. Celem tego artykułu jest scharakteryzowanie i przedstawienie wielkości
występowania zjawiska NEET oraz skutków jakie ze sobą niesie.
Generacja NEET – młodzi nie tylko bez pracy
Generacja NEET to osoby młode, które nie podejmują zatrudnienia, nie edukują się oraz nie
szkolą. Nazwa NEET pochodzi od anglojęzycznego skrótu not in employment, education or training.
Pierwszy raz to określenie pojawiło się w raporcie „Bridging the Gap” wydanym przez rząd Wielkiej
Brytanii w 1999 r. Opublikowano go w odniesieniu do występującego tam bezrobocia absolwentów
w wieku 16-18 lat. Natomiast włoski minister gospodarki i finansów w 2007 roku nazwał osoby
generacji NEET „wielkimi bobasami” (wł. bamboccioni). Poza byciem bezrobotnymi, jak zauważył,
osoby te pozostawały na utrzymaniu rodziców. W Polsce można spotkać się z określeniem
zapożyczonym z krajów hiszpańskojęzycznych. Pokolenie NEET nazywane jest w Polsce
pokoleniem ani-ani (hiszp. generación ni-ni) 93. W ramach polityki europejskiej o tzw. NEETS-ach
wspomniano w programie „Mobilna młodzież” w związku z prowadzoną europejską strategią Europa
202094. Wówczas odniesiono się do osób między 15 a 29 rokiem życia, które nie są tylko
bezrobotnymi, ale również nieszukającymi pracy. Przede wszystkim osoby te nie podejmują żadnych
kroków w celu swojego rozwoju intelektualnego bądź zawodowego. Oznacza to, że po zakończonym
procesie edukacji nie podjęły one zatrudnienia. Dołączenie do grona NEET-ów spowodowane jest
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Czym jest generacja NEET? Uwarunkowania i skutki społeczno-ekonomiczne, https://ideologia.pl/czym-jest-neetuwarunkowania-i-skutki-spoleczno-ekonomiczne/ (dostęp: 02.02.2020).
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https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets (dostęp: 02.05.2020).
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wieloma czynnikami, zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi. H. Williamson wyróżnił trzy
grupy osób zaliczających się do tej generacji95:
• essentially confused – zasadniczo zdezorientowani,
• temporarily side-tracked – chwilowo na rozdrożu,
• deeply alienated – głęboko wykluczeni.
Osoby znajdujące się w pierwszej i drugiej grupie są osobami chętnymi do zmian i reintegracji,
aczkolwiek wymagają odpowiedniego impulsu, który zmotywowałby ich do działania. Ponadto
osoby w drugiej grupie, oprócz zachęty, potrzebują również zrozumienia i cierpliwości. W trzeciej
grupie występują osoby, które nie wykazują chęci do zmiany. Z różnych powodów pozostają
formalnie bezrobotni, często nie powracają na rynek pracy w skutek uzależnień od alkoholu
i narkotyków96. Podział na kategorie znacznie umożliwia planowanie przeciwdziałania temu
zjawisku. Jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną bierności zawodowej
i edukacyjnej młodych osób, co utrudnia podejmowanie działań aktywizujących. Według publikacji
Eurostatu można zidentyfikować pięć głównych podgrup, na jakie dzieli się populacja NEET97:
• the conventionally unemployed – osoby bezrobotne,
• the unavailable – niepełnosprawni bądź osoby zobowiązane do opieki na osobami
niepełnosprawnymi,
• the disengaged – niezaangażowani; osoby, które nie szukają pracy, ani możliwości
szkolenia się i edukacji, prowadzą aspołeczny tryb życia,
• the opportunity-seekers – osoby poszukujące pracy oraz chętne do szkolenia się,
ale zgodnie z założonymi przez nich kryteriami umiejętności i statusu społecznego,
• the voluntary NEETs – osoby zaangażowane w inne aktywności, takie jak podróże,
czy sztuka; dobrowolnie zostają osobami NEET.
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w swoich
publikacjach przedstawia zróżnicowanie i procentowy udział każdej z grup w populacji młodzieży
NEET. Podzielono młodzież na siedem części i określono czym każda z nich się charakteryzuje.
Dzięki temu istnieje możliwość lepszej i sprawniejszej organizacji wsparcia dla młodych osób.
Generację NEET stanowią odpowiednio98:
• 29,8% - krótkoterminowo bezrobotni – osoby niepodejmujące zatrudnienia od mniej niż
roku, szukają pracy,
• 22% - długoterminowo bezrobotni – osoby bezrobotne od ponad roku, wysoce narażeni
na wykluczenie zawodowe i społeczne,
• 15,4% - zobowiązani rodzinnie – osoby te nie mogą pracować z racji obowiązku opieki
nad dziećmi lub niepełnosprawnymi,
• 7,8% - ponownie wchodzący – osoby, które już były zatrudnione bądź się edukowały
i wkrótce opuszczą generację NEET,
H. Williamson, Delivering a ‘NEET’ solution: An essay on an apparently intractable problem, „Engaging Wales’
disengaged youth”, 2010, s.16, http://www.iwa.wales/wp-content/uploads/2016/03/neets-publication-3.pdf (dostęp
02.05.2020).
96
Ibidem.
97
Eurofound NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses
in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, s. 24.
98
Infografika Zróżnicowanie młodzieży NEET, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/neets_groups.jpg
(dostęp: 02.05.2020).
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•

6,8% niepełnosprawni – osoby niepełnosprawne, które z racji swojej choroby lub
kalectwa nie szukają i nie podejmują zatrudnienia, należą do nich osoby, które nie mogą
pracować,
• 5,8% - zniechęceni – osoby, które nie szukają pracy, ponieważ nie widzą możliwości
podjęcia zatrudnienia, są wysoce narażeni na wykluczenie społeczne i długotrwałe
wycofanie z rynku pracy,
• 12,5% - pozostali – bardzo niejednorodna grupa, obejmuje głównie osoby, które
„podążają własnymi ścieżkami”, głównie dotyczy artystów.
Występowanie powyższych czynników może się pokrywać, co powoduje większe
prawdopodobieństwo pozostania bezrobotnym i nieedukującym się młodym człowiekiem.
Aczkolwiek, jak podaje literatura, zjawisko NEET można odebrać zarówno pozytywnie,
jak i negatywnie. Pozytywnym aspektem jest między innymi chęć udziału w wolontariacie. Dla
przykładu, młode osoby często robią tzw. gap year, który obejmuje rok przerwy pomiędzy
ukończeniem szkoły średniej a rozpoczęciem studiów. Negatywne okoliczności pojawiają się, gdy
młode osoby nie zamierzają być aktywne zawodowo i postanawiają pozostać na utrzymaniu rodziców
bądź opiekunów prawnych. Często również takie osoby pochodzą z określonych grup społecznych i
uzależniają się o alkoholu i środków odurzających oraz popadają w konflikty z prawem99. Pokolenie
NEET jest więc niejednorodną mieszaniną osób, których nie da się jednoznacznie określić.
Występuje tu zarówno grupa osób chętnych do pracy, które z jakichś powodów nie mogą jej znaleźć
oraz grupa, która ma całkowitą kontrolę nad swoimi decyzjami i nie chce podjąć zatrudnienia, ani nie
chce się dokształcać100.
Przyczyny NEET
Jak zauważyły A. Szcześniak i G. Rondón na zjawisko NEET mogą mieć wpływ różne
czynniki, które można podzielić na trzy poziomy – mikro, meso i makro101. Poziom mikro odnosi się
do czynników psychologicznych i rozwoju interpersonalnego. Osoby pozostające biernie zawodowo
i edukacyjnie mają zazwyczaj niskie poczucie własnej wartości i trudniej im wytrwać w trudnych,
ryzykownych sytuacjach. Poziom meso nawiązuje do czynników środowiskowych, zwłaszcza
lokalnych. Mniej doceniani uczniowie, którzy natknęli się na trudności w zdobywaniu wiedzy
znacznie łatwiej się poddają i tracą motywację. Takim osobom znacznie trudniej przejść przez proces
zmiany systemu kształcenia do zatrudnienia. Skutkiem takiej sytuacji często jest rezygnacja z zajęć
i trudność w ewentualnym ponownym podjęciu kształcenia. Na poziomie makro sytuację analizuje
się w ujęciu ekonomicznym. Poziom makro wskazuje na globalny proces ekonomicznosocjologiczny, który determinuje sukces bądź porażkę. Najczęstszy wpływ na rozwój i brak
możliwości pracy ma spowolnienie i kryzys gospodarczy. Niektórzy młodzi ludzie w związku ze
stratą pracy czują się zniechęceni do podjęcia nowego zatrudnienia. Innym czynnikiem jest również
życie kulturowe danego regionu. We Włoszech młodzi ludzie znacznie później się usamodzielniają
i opuszczają dom rodzinny, co powoduje wydłużenie się okresu pozostawania biernym zawodowo.
S. Wiśniewska, K. Wiśniewski Kompetencje generacji NEET – wyniki badań empirycznych, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I ZARZĄDZANIE 2018, Wydawnictwo SAN, Warszawa 2018, s. 537.
100
B. Serafin-Juszczak NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, ACTA
UNIVERSITATIS LODZIENSISFOLIA SOCIOLOGICA 49, 2014, s. 48.
101
A. Szcześniak, G. Rondón, Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba
o samokształcenie, Psychologia Społeczna, 2011, tom 6, s. 245.
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Czynniki, które mogą wpływać na występowanie zjawiska NEET można również podzielić na
te wywołane determinantami indywidualnymi i społecznymi oraz instytucjonalno-kulturowymi.
Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim niski poziom wykształcenia i niewielkie
zaangażowanie w edukację, problemy zdrowotne (w tym niepełnosprawność), uzależnienia, niski
poziom zdolności interpersonalnych, problemy z prawem, karalność, dorastanie w patologicznych
warunkach czy wczesne rodzicielstwo. Są to realne sytuacje, na które dana osoba ma w jakimś stopniu
wpływ. Do drugiej grupy wlicza się czynniki, o których młoda osoba nie jest w stanie samodzielnie
decydować. Należą do nich m.in. długotrwałe bezrobocie w regionie, nieelastyczność rynku pracy,
segmentacja rynku pracy oraz niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy102.
Skala i koszty zjawiska
Według Eurofound występują grupy, które szczególnie narażone są na dołączenie bądź
pozostanie w społeczności NEET. Są to między innymi osoby chore lub niepełnosprawne, którym
przypisuje się o ponad 40% większe prawdopodobieństwo bierności. Osoby ze środowisk
imigracyjnych natomiast mają 70% wyższą perspektywę pozostania NEET. Kolejnymi osobami
w grupie wyższego ryzyka są osoby z niższym wykształceniem oraz osoby pochodzące z oddalonych
od centrum miast miejscowości. Odnosząc się do wykształcenia, występuje również szansa
pozostania NEET, gdy to rodzic posiada niski poziom wykształcenia. Prawdopodobieństwo w tym
przypadku rośnie nawet 2 razy w porównaniu do młodych osób, których rodzice mają wyższe
wykształcenie103.
Aby podjąć próbę analizy skali występowania zjawiska NEET należy poznać różnicę między
zjawiskiem bezrobocia a NEET. Stopa bezrobocia określa stosunek osób niepodejmujących
zatrudnienia do liczby osób aktywnych zawodowo. Aby określić miarę występowania zjawiska
NEET stworzono wskaźnik, który pozwala na dokładne zbadanie sytuacji osób młodych na rynku
pracy. Wskaźnik NEET to stosunek liczby młodych będących NEET do liczby młodych osób
ogółem.
Rys. 1. Wzór stopy bezrobocia i wskaźnika NEET

stopa bezrobocia młodych =

wskaźnik NEET =

liczba młodych bezrobotnych
liczba młodych aktywnych zawodowo

liczba młodych NEET
liczba młodych ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Serafin-Juszczak NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSISFOLIA SOCIOLOGICA 49, 2014, s.49.

Z pewnością można stwierdzić, że nie każda osoba bezrobotna należy do NEET. Przykładem
jest bezrobotny student studiów niestacjonarnych, który jest zarejestrowany w urzędzie pracy.
Jednakże osoby, które w skutek choroby, własnych wyborów, bądź zdarzeń losowych nie kształcą
102
103

E.Krause, Zjawisko neet, czyli o młodzieży trzy razy nic, Problemy Profesjologii, 2016, s.73-74.
Eurofound NEETs – Young…, op. cit., s. 56.
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się i nie podejmują zatrudnienia uznawane są za NEET. Mimo podobieństw nie można utożsamiać
wysokości stopy bezrobocia ze wskaźnikiem NEET. Poniższy wykres przedstawia jak kształtują się
oba wskaźniki w krajach Unii Europejskiej.
Rys. 2. Stopa bezrobocia młodzieży i wskaźnik NEET w Unii Europejskiej w latach 2009-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z https://ec.europa.eu/eurostat/ [online] (dostęp: 02.05.2020)

Jak widać oba wskaźniki są ze sobą zależne. Gdy rośnie stopa bezrobocia, rośnie również
wskaźnik NEET. W latach 2009-2013 widoczny jest wzrost obu wskaźników. Jest on między innymi
następstwem kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Należy zwrócić uwagę, że skutek globalnego
załamania był znacznie większy w sferze bezrobocia. Od 2013 roku wraz ze stopniowym
polepszeniem rynku pracy zauważalny jest spadek stopy bezrobocia i wskaźnika NEET.
Tabela 1. Wskaźnik NEET młodzieży w wieku 15-29 w krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unia Europejska
14,8
15,3
15,4 15,9
15,9
15,4
14,8
14,2
13,4
12,9
Belgia
12,8
13
13,8 14,4
14,9
14,1
14,4
13
12,6
12
Bułgaria
20,8
23,5
24,7 24,7
25,7
24
22,2
22,4
18,9
18,1
Czechy
12,7
12,9
12,1 12,9
12,8
12,1
11,8
11,1
10
9,5
Dania
7,4
8,2
8,4
9
8,2
8
8,5
8,4
9,8
9,6
Niemcy
11,4
10,8
9,7
9,3
8,7
8,7
8,5
8,9
8,5
7,9
Estonia
18,3
18,1
14,7 15,1
14,3
13,8
12,5
13,8
11
11,7
Irlandia
20,2
21,7
22,4 21,6
18,8
17,8
16,5
14,5
12,8
11,6
Grecja
15,9
18,6
23
26,8
28,5
26,7
24,1
22,2
21,3
19,5
Hiszpania
19,9
20
20,6 22,2
22,5
20,7
19,4
18,1
16,4
15,3
Francja
14,7
14,8
14,7 15,1
13,8
14,1
14,7
14,3
13,8
13,6
Chorwacja
14,9
17,6
19,1 19,7
22,3
21,8
19,9
19,5
17,9
15,6
Włochy
20,5
22
22,5 23,8
26
26,2
25,7
24,3
24,1
23,4
Cypr
11,5
12,9
14,8 17,3
20,4
19,5
18,5
18
17,6
14,9
Łotwa
20,8
20,7
19,1 17,2
15,6
15,2
13,8
13,3
12,3
11,6
Litwa
15
17
14,7 13,9
13,7
12,9
11,8
10,7
10,2
9,3
Luksemburg
7,5
6,1
6,6
7,6
7,2
6,5
7,6
6,8
6,6
7,5
Węgry
17,9
17,7
17,6 18,7
18,4
16,4
15,1
14,1
13,3
12,9
Malta
12,6
12,2
12,1 12
10,9
11,6
11,8
9,4
8,8
7,3
Holandia
5,8
6,1
5,9
6,5
7,5
7,6
6,7
6,3
5,9
5,7
Austria
9,6
9,1
8,5
8,2
8,6
9,3
8,7
8,9
8,4
8,4
Polska
14
14,8
15,2 15,7
16,2
15,5
14,6
13,8
12,9
12,1
Portugalia
12,5
13,6
13,9 15,6
16,4
14,6
13,2
12,8
10,6
9,6
Rumunia
15,7
18,9
19,5 19,3
19,6
19,9
20,9
20,2
17,8
17
Słowenia
9,3
9,4
9,4
11,8
12,9
12,9
12,3
10,9
9,3
8,8
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2019
12,5
11,8
16,7
9,8
9,6
7,6
9,8
11,4
17,7
14,9
13
14,2
22,2
14,1
10,3
10,9
6,5
13,2
7,5
5,7
8,3
12
9,2
16,8
8,8
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Słowacja
17,3
19
18,7
18,8
19
Finlandia
11,3
10,5
10
10,4
10,9
Szwecja
9,9
8,3
7,9
8,4
7,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu.

18,2
11,8
7,8

17,2
12,4
7,4

15,9
11,7
7,1

16
10,9
6,8

14,6
10,1
6,9

14,5
9,5
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Wartość wskaźnika NEET dla krajów Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. Najniższy
udział (poniżej 10%) młodzieży NEET w latach 2009-2019 występował w Danii (7,4-9,8%),
Luksemburgu (6,1-7,6%), Holandii (5,7-7,5%) i Szwecji (6,3-9,9%). Najwyższe wskaźniki NEET
pojawiły się we Włoszech (20,5-22,2%), Bułgarii (16,7-25,7%), Grecji (15,9-28,5%) i Hiszpanii
(14,9-22,5%). W Polsce z wyjątkiem 2013 i 2014 roku wskaźnik NEET wynosił mniej niż średnie
europejskie.
Eurostat w swojej publikacji przedstawił szacunkowe koszty ekonomiczne pokolenia NEET.
Wśród nich można wymienić dwa rodzaje – koszty finansów publicznych oraz koszty utraconych
zasobów. Koszty finansów publicznych to różnica między dochodem publicznym otrzymywanym
dzięki NEET, a pozostałymi osobami nie należącymi do NEET. Natomiast koszty zasobów to różnica
dochodu zasobów generowanych przez populację NEET i dochodu wytwarzanego przez pozostałych,
nienależących do NEET104. Według danych zawartych w wyżej wspomnianej publikacji w 2008 roku
kraje Unii Europejskiej w związku z brakiem uczestnictwa populacji NEET na rynku pracy poniosły
straty w wysokości 2,3 mld euro tygodniowo. W ujęciu rocznym, koszty gospodarcze tego zjawiska
wyniosły 119,2 mld euro, co równa się 1% PKB 26 państw członkowskich Unii Europejskiej w 2008
roku. Całkowity koszt finansów publicznych to 8,8 mld euro, z kolei koszt zasobów to 111,3 mld
euro. W każdym z krajów udział kosztów różni się w poszczególnych grupach. Wynika to z różnic
w systemach opieki społecznej i warunków socjoekonomicznych danego kraju. Najwyższe koszty
poniosły takie kraje jak Włochy (25 mld euro), Francja (17 mld euro), Niemcy (16,4 mld euro),
Wielka Brytania (13 mld euro) i Hiszpania (10,7 mld euro). Kwota tygodniowej straty wzrosła
z 2,3mld euro w 2008 r. do 3 mld euro w 2011 r. Koszt utrzymania NEET w skali roku wyniósł 34
mld euro więcej niż w 2008 roku. Najwyższy koszt odnotowano ponownie we Włoszech (32,6 mld
euro) oraz we Francji (22 mld euro). Największy wzrost kosztów NEET wystąpił w Rumuni (+78%)
i Grecji (+62%). W Polsce w 2008 roku koszty NEET wyniosły około 5,4 mln euro stanowiąc 1,5%
PKB, natomiast w 2011 roku ponad 7,5 mln euro, czyli około 2% PKB105.
Skutki i przeciwdziałanie
Ograniczenie skali zjawiska NEET jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich krajów.
Odchodząc od zatrważająco wysokich kosztów jakie ponoszą państwa, występuje również wiele
zagrożeń dla młodzieży tego pokolenia. Oprócz wykluczenia społecznego młodzi ludzie mogą
spotkać się ze zwiększonym ryzykiem uzależnień, mniejszą szansą na pracę i rozwój oraz wyższym
prawdopodobieństwem bezrobocia w dalszych etapach życia, stresem i utratą pewności siebie,
powstawaniem konfliktów z prawem.
Aby temu zapobiec państwa europejskie tworzą wiele inicjatyw i kreują politykę edukacyjną,
aby pomóc młodym absolwentom swobodnie wejść na rynek pracy. Aby zapobiec pozostawaniu
w NEET stworzono strategię Europa 2020. Program zakładał dwa główne cele: zmniejszenie

104
105

Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 76-79.
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wskaźnika przerywalności nauki do 10% i zwiększenie udziału osób w wieku 30-34 lata
z wykształceniem wyższym. Projekt „Mobilna młodzież” skupia się na 4 głównych zadaniach106:
• usprawnieniu uczenia się i rozszerzeniu zakresu możliwości kształcenia młodych osób;
zachęcenie do promowania szkolenia zawodowego i organizacja staży, które pomagają
w wejściu na rynek pracy,
• modernizacja szkolnictwa wyższego, zwiększenie jego atrakcyjności, jakości
i dostępności,
• promocja mobilności studentów i pracowników naukowych; stworzenie możliwości
nauki i pracy dla studentów poza granicami kraju,
• wprowadzenie europejskiego systemu monitorowania wolnych miejsc pracy
i wspierającego młodych przedsiębiorców – zagwarantowanie młodzieży miejsc pracy
i ułatwienie przejścia ze szkoły do pracy.
W odniesieniu do krajowych sposobów rozwiązywania problemów licznej populacji NEET
można zaliczyć107:
• przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji,
• ułatwienie płynnego przejścia do zatrudnienia,
• zachęcanie do powrotu do kształcenia i szkoleń,
• dążenie do redukcji barier zatrudnienia.
Każdy kraj boryka się z problemem NEET z innych powodów, dlatego stosuje się różne
metody walki z tym zjawiskiem. Głównym i podstawowym założeniem każdego z nich jest wsparcie
edukacyjne. Ponadto, w krajach takich jak Bułgaria czy Rumunia, gdzie duży odsetek młodzieży
z powodu ubóstwa kończy swoją edukacje zbyt wcześnie realizuje się programy pomocy szkolnej
(dożywianie, zakup podręczników, transport). W związku z odejściem młodzieży od kształcenia
Francja otworzyła tzw. szkoły drugiej szansy. Placówki te oferują 9-12 miesięczne szkolenia
z podstawowych umiejętności dla osób w wieku 18-25 lat, które postanawiają powrócić do edukacji.
W Wielkiej Brytanii z kolei młodzież pobierająca świadczenia społeczne ma do dyspozycji specjalne
doradztwo i poradnictwo w zakresie zdobywania niezbędnego doświadczenia zawodowego.
Oprócz państwowej pomocy osobom NEET, w wielu przypadkach wspiera się i zachęca
pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych. Na Węgrzech młodzież otrzymuje
„kartę startową”, która uprawnia pracodawcę do odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie
społeczne. Poza tym, w wielu krajach przedsiębiorca może się ubiegać o specjalne dofinansowania,
ulgi podatkowe lub redukcje pozapłacowych kosztów pracy108. W Polsce znaną organizacją na rzecz
młodzieży są Ochotnicze Hufce Pracy. Głównym działaniem podejmowanym przez OHP jest
aktywizacja zawodowa i społeczna młodych osób. Jednostka ta organizuje różne szkolenia
i warsztaty, dzięki którym młodzież w wieku 15-25 lat może zdobyć kwalifikacje zawodowe
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wymagane na rynku pracy. OHP współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, dzięki czemu
wachlarz zawodów w jakich mogą się szkolić młode osoby jest bardzo szeroki109.
Zakończenie
Występowanie tak licznej grupy osób generacji NEET niesie ze sobą bardzo kosztowne skutki.
Oprócz kosztów ekonomicznych występują również koszty społeczne, które często nieodwracalnie
wpływają na decyzje i przyszłe życie młodych osób. Jednym z przyczyn wzrosty wskaźnika NEET
był niewątpliwie kryzys gospodarczy. Pomimo poprawy sytuacji finansowej na świecie, nadal
w niektórych krajach członkowskich występuje bardzo wysoki udział młodzieży NEET.
Jak wskazują badania przeprowadzane przez wiele organizacji, największy wpływ na brak
aktywności zawodowej ma niski poziom kształcenia. Kraje Unii Europejskiej podejmują wiele
działań, by zahamować wzrost i minimalizować zjawisko jakim jest NEET. Tworzonych jest wiele
projektów mających na celu poprawę jakości edukacji, motywację do podjęcia szkoleń i zatrudnienia.
Analiza sytuacji populacji NEET pokazuje, że należy motywować i stwarzać możliwości do działania
młodzieży, aby uniknąć ich bierności edukacyjnej i zawodowej.
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YOUNG, CAPABLE AND UNEMPLOYED - YOUTH NEET
Summary: The aim of this article is to introduce the definition of NEET generation and to present the scale of
occurrence of the phenomenon. The NEET generation (not in employment, education or training) are young people
who are not in employment, education or training. This term refers to people between 15 and 29 years of age.
Young people should be the engine of the economy and, according to Eurostat data, more than 12% of people are
NEET. This is a huge problem, especially when the demographic pyramid is changing. What is the reason for this?
What are the consequences and how can this be remedied? Appropriate measures should be taken to encourage
young people to develop and to be active. To present this phenomenon I used content analysis and data from
OECD, Eurofound and Eurostat.
Keywords: youth, labour market, NEET, unemployment rate, NEET indicator.
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Magdalena Kabała110
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA JAKO ELEMENT DZIAŁAŃ
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Streszczenie: W aspekcie ochrony zdrowia koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przyczynia się do
budowania trwałych relacji społecznych z interesariuszami, czyli przede wszystkim pacjentami placówki
medycznej, społecznością lokalną czy pracownikami sektora medycznego. Odpowiedzialna polityka pracownicza,
w której główny nacisk kładzie się na ochronę zdrowia zatrudnionych, to korzyść dla firmy. Zyskuje na tym
zarówno jej wizerunek, jak i wydajność pracy. Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu stanowić może
czynnik przyczyniający się do upowszechniania działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie pozytywnej strony wykorzystania koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Przegląd zgromadzonego materiału naukowego
zawiera również przykłady programów profilaktycznych, mających na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich
wczesne wykrycie i leczenie.
Słowa kluczowe: profilaktyka zdrowotna, społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona zdrowia.

Wstęp
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - corporate social responsibility) stanowi
efektywną strategię zarządzania, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania koncepcji
uwzględniają interesy społeczne oraz ochronę środowiska, jak również relacje z różnymi grupami
interesariuszy111. W systemie ochrony zdrowia wyróżnić można wielu interesariuszy.
Interesariuszami są/mogą być między innymi: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Ministerstwo
(Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej), organa kontrolne (np. Sanepid, PIP, PIS, GIS, GIW, GIF),
media, związki zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, instytucje finansowe, w tym banki oraz
ubezpieczyciele, zarząd organizacji, kadra kierownicza czy personel (lekarze na etacie i na kontrakcie,
pielęgniarki czy pracownicy administracyjni)112. Odpowiedzialna polityka pracownicza, w której
główny nacisk kładzie się na ochronę zdrowia zatrudnionych, to korzyść dla firmy. Zyskuje na tym
zarówno jej wizerunek, a także wydajność pracy. W analogiczny sposób można się odnieść do
działań, których celem jest promocja tzw. zdrowych praktyk, np. badań okresowych. Budowanie
dobrej opinii firmy, w świetle odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa, przynosi wymierne
efekty. Również te w wymiarze komercyjnym. Taka forma CSR-u, podobnie jak zdrowie, jest nie do
przecenienia. Celem niniejszej pracy było przedstawienie pozytywnej strony wykorzystania idei
społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Przegląd zgromadzonego
materiału naukowego zawiera również przykłady programów profilaktycznych, mających na celu
zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie medycznym pozwala na budowanie
podmiotowi leczniczemu trwałych oraz długoterminowych relacji społecznych z organizacjami
rządowymi i pozarządowymi, inwestorami, pracownikami danego podmiotu leczniczego, firmami
farmaceutycznymi, ośrodkami naukowymi, uczelniami, mediami, społecznością lokalną czy
110
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pacjentami placówki medycznej113. Dobrze prosperująca placówka medyczna zaangażowana
w działalności społeczne zyskuje aplauz wśród wielu osób przede wszystkim pacjentów, jak również
potencjalnych partnerów biznesowych. Podmiot leczniczy wykorzystujący idee CSR w praktyce nie
powinien ograniczać się do spełniania tylko podstawowych norm prawnych oraz ekonomicznych,
lecz winien działać wszechstronnie, oddziałując na otoczenie w zakresie społecznym, jak również
etycznym. Podmioty lecznicze oprócz leczenia mogą również wpływać na kształtowanie się
pozytywnych postaw w społeczeństwie, dbając o swoje zdrowie i umiejętnie przekazując tę wiedze
pozostałym członkom społeczeństwa114.
Relacje pomiędzy pacjentem a świadczeniodawcą są najważniejszymi relacjami zachodzącymi
w opiece zdrowotnej. Pacjenci są zainteresowani usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości oraz
szerokiej dostępności, natomiast dostawcy dążą do zwiększania swego udziału w wewnętrznym
rynku opieki zdrowotnej, a płatnicy – dysponenci środków finansowych – zakontraktowaniem usług
o korelacji: koszt-efekt115. Odpowiednia komunikacja pomiędzy podmiotem leczniczym
a społecznością lokalną przyczynia się do spełnienia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu116.
Społeczna odpowiedzialność biznesu a profilaktyka zdrowotna
Zdrowie człowieka jest głównym elementem kształtującym jakoś życia117. Zależy od wielu
czynników, które są ze sobą ściśle powiązane. Do najważniejszych determinantów zdrowia zalicza
się: styl życia (53%), czynniki środowiskowe (21%): czynniki fizyczne, społeczne, czynniki
genetyczne (16%), oraz działania opieki zdrowotnej (10%)118.
Ryc.1. Determinanty zdrowia według pół Lalonda
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Źródło: A. Kukielczak, Naukowe podstawy zdrowia publicznego, https://docplayer.pl/1122821-Naukowepodstawy-zdrowia-publicznego.html, (16.04.2020 r.).
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Styl życia ma największy wpływ na zdrowie, a składają się na niego m.in. sposób odżywiania,
aktywność fizyczna, odporność na stres, stosowanie używek (alkohol, nikotyna, środki
psychoaktywne) czy regularna kontrola własnego stanu zdrowia. Czynnikami wpływającymi na
środowisko fizyczne są: czyste powietrze, żywność, woda, czynniki ryzyka zdrowotnego
i zawodowego, bezpieczne warunki pracy i nauki, jak również zanieczyszczenia środowiska.
W przypadku opieki zdrowotnej istotna jest organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia,
a w tym dostępność do świadczeń i ich jakość. Opieka zdrowotna wpływa na stan zdrowia tylko w ok.
10%, ale zwykle jest niezbędna w przypadku rozwoju poważnych chorób119. Aktywne promowanie
zdrowia i akcje profilaktyki zdrowotnej stanowią praktyczne zastosowanie CSR przez placówkę
medyczną.
Jednym z narzędzi poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa jest w głównej mierze
promocja zdrowia, którą należy rozumieć jako proces obejmujący czynności prowadzące
do zwiększenia osobistego oddziaływania na własne zdrowie oraz jego utrzymanie. Prowadzenie
zdrowego stylu życia wynika z warunków w jakich żyjemy, cech charakteru czy indywidualnych
wzorców zachowania. Zdrowy styl życia jest w znacznym stopniu efektem promocji właściwych
zachowań, diety, aktywności fizycznej czy ochrony środowiska. Promocja zdrowia nie jest
równoznaczna z edukacją zdrowotną, której celem jest zmiana sposobu myślenia o zdrowiu oraz
zwiększenie skuteczności kontroli nad nim. Można ją realizować wśród osób zdrowych, zagrożonych
chorobą, jak i chorych, równolegle do rożnych faz profilaktyki120.
Natomiast profilaktyka zdrowotna to działania mające chronić człowieka przed potencjalnymi
zagrożeniami zdrowia oraz ich szkodliwymi konsekwencjami. Efektem działań profilaktycznych
może być uniknięcie choroby, zahamowanie progresji bądź ograniczanie jej skutków. Zazwyczaj
profilaktykę, prewencję oraz zapobieganie chorobom utożsamia się z promocją zdrowia, jednak
wspomniane pojęcia różnią się wyraźnie. Koncepcja profilaktyki, od lat 60. XX wieku, powszechnie
bazuje na podziale na trzy etapy działań:
• profilaktyka pierwotna – I st. – ma na celu redukcję prawdopodobieństwa wystąpienia
choroby oraz zaburzeń zdrowotnych i pewnych odstępstw od dobrego stanu zdrowia
poprzez przeciwdziałanie szkodliwym warunkom, zanim będą one zdolne wywołać
chorobę,
• profilaktyka wtórna – II st. – jej celem jest powstrzymanie rozwoju choroby – zaburzeń
oraz skrócenia czasu trwania, gdy zostaną wykryte wczesne ich sygnały,
• profilaktyka III st. – ma na celu zapobieganie skutkom przebytej choroby oraz
przeciwdziałanie nawrotom choroby i powtórnej hospitalizacji, a także minimalizację
wtórnych uszkodzeń, komplikacji i ewentualnych defektów wywołanych przez
chorobę121.
Jednym z przykładów profilaktyki pierwszego stopnia jest przeprowadzany pierwszy w Polsce
program szczepień przeciwko pneumokokom wśród osób chorujących onkologicznie. Celem
projektu jest zmniejszenie zapadalności na inwazyjną oraz nieinwazyjną chorobę pneumokokową
119
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o co najmniej 10% poprzez podanie szczepionki przeciwko pneumokokom chorym z najczęstszymi
nowotworami litymi i hematologicznymi, mieszkającym na terenie województwa świętokrzyskiego.
Zaplanowano również działania informacyjno–edukacyjne wśród osób leczonych onkologicznie i ich
rodzin z terenu województwa świętokrzyskiego122. Innym przykładem profilaktyki pierwotnej oprócz
szczepień może być suplementacja diety, m. in.:
• podawanie witaminy D niemowlętom i dzieciom,
• podawanie kwasu foliowego kobietom w wieku rozrodczym,
• podawanie preparatów wapnia i witaminy D kobietom w okresie przekwitania.
W profilaktyce wtórnej szczególną uwagę warto zwrócić na badania skryningowe. W Polsce
w latach 2016-2024 zostaną zrealizowane postulaty Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych (NPZChN), który jest kontynuacją wcześniejszej edycji programu z lat 2006-2015.
W ramach programu wszystkie placówki medyczne, posiadające podpisany kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia, mogą udzielać bezpłatne świadczenia zdrowotne dla osób ubezpieczonych
w NFZ, czyli tzw. badania skryningowe123.
Najważniejsze programy profilaktyki wtórnej realizowane w Polsce to :
1. Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne). Z programu podstawowego
mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanego badania w ciągu
ostatnich 2 lat w ramach NFZ.
2. Program profilaktyki raka szyjki macicy (badania cytologiczne). Program umożliwia
bezpłatny udział w badaniu kobietom w przedziale wiekowym 25-59 lat, które przez ostatnie 3
lat nie wykonywały badania cytologicznego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Program profilaktyki gruźlicy. Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia,
które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
• miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
• mają trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby
niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym
i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).
4. Program badań prenatalnych. Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
• wiek powyżej 35 lat;
• wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
• stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
• znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną
monogenetycznie lub wieloczynnikową;
• stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub
wady płodu.
5. Program profilaktyki chorób układu krążenia. Z programu może skorzystać każdy kto przez
ostatnie 5 lat nie brał udziału w programie, a także spełnia kryteria wiekowe, czyli jest w wieku:
122

https://www.onkol.kielce.pl/dla-pacjenta/szczepienia-dla-chorych-onkologicznie#, (15.04.2020 r.).
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35, 40, 45, 50 i 55 lat. Program szczególnie jest adresowany do osób, które są obciążane
czynnikami ryzyka takimi jak:
• nadciśnienie tętnicze krwi powyżej 140/90 mmHg,
• podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu,
triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
• palenie tytoniu,
• nadwaga i otyłość,
• niska aktywność ruchowa,
• upośledzona tolerancja glukozy,
• nadmierny stres,
• wzrost stężenia fibrynogenu,
• nieracjonalne odżywianie,
• wzrost stężenia kwasu moczowego,
• płeć męska,
• obciążenia genetyczne.
6. Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(POChP). Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn nałogowo palących papierosy
w przedziale wiekowym 40 – 65 lat, u których w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywano badań
spirometrycznych w ramach NFZ. Program jest również skierowany do oraz osób, które
wcześniej nie miały zdiagnozowanej, na podstawie badania spirometrycznego, przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc (POChP), rozedmy lub przewlekłego zaplenia płuc124.
Profilaktyka III stopnia obejmuje działania rehabilitacyjne, reedukacyjne, ukierunkowana jest
na osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne. Głównym jej celem jest zapobieganie dalszym,
niepomyślnym skutkom chorób lub niepełnosprawności. Działania prowadzone są dwutorowo:
pierwszy obszar obejmuje przeciwdziałania nawrotom chorób i zaburzeń, natomiast obszar drugi
obejmuje umożliwienie chorym prowadzenia życia akceptowalnego społecznie. Na poziomie
trzeciego stopnia profilaktyka prowadzona jest przez lekarzy, psychologów, pracowników
socjalnych, rehabilitantów, specjalistów i psychoterapeutów. Profilaktykę III stopnia można
realizować poprzez:
• przywrócenie (rehabilitacja) lub zastąpienie (np. proteza) uszkodzonych funkcji,
• przeciwdziałaniu izolacji społecznej prowadzącej do wtórnego kalectwa,
• pomoc w radzeniu sobie z chorobą oraz w zaakceptowaniu swego stanu,
• pomoc w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej125.
Zakończenie
Z koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu mogą i powinny korzystać prywatne
organizacje biznesowe związane z ochroną zdrowia, ale również organizacje pozabiznesowe, czyli
organizacje publiczne związane z ochroną zdrowia, gdzie funkcję zarządzania, finansowania, kontroli
oraz nadzoru pełni Ministerstwo Zdrowia, a także Narodowy Fundusz Zdrowia i samorządy
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terytorialne. Korzyści wynikające z wdrażania w życie programów profilaktycznych jest wiele. Do
najważniejszych można zaliczyć lepszy stan zdrowia rozwijającego się społeczeństwa oraz niższe
koszty leczenia w przypadku chorób o ostrym przebiegu126. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że
upowszechnianie CSR w Polsce napotyka na przeszkody, jak promocja zdrowia w miejscu pracy:
niedostatek środków na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, niską
świadomość pracodawców i pracowników, czy brak odpowiednio przeszkolonej kadry oraz
specjalistów we wspomnianej tematyce127. Podmiot leczniczy, który organizuje w sposób aktywny,
z własnej inicjatywy akcje promocji zdrowia oraz programy profilaktyczne, wpływa pozytywnie na
stan zdrowia społeczeństwa. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w placówce ochrony
zdrowia wpływa korzystanie na stan zdrowia nie tylko interesariuszy z zewnątrz, czyli pacjentów, ale
również na pracowników podmiotu leczniczego.
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PREVENTIVE HEALTHCARE AS AN ELEMENT OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY ACTIVITIES
Summary: In the aspect of health protection, the concept of corporate social responsibility contributes to building
lasting social relationships with stakeholders, i.e. primarily patients of the medical facility, the local community,
or employees of the medical sector. A responsible employee policy, in which the main focus is on protecting the
health of employees, is a benefit for the company. Both its image and work efficiency benefit. The development
of corporate social responsibility may be a factor contributing to the dissemination of activities in the field of
preventive medicine and health promotion. The purpose of this work was to present the positive side of using the
concept of corporate social responsibility in the field of preventive medicine. The review of accumulated scientific
material also includes examples of preventive programs aimed at preventing diseases through their early detection
and treatment.
Key words: preventive healthcare, corporate social responsibility, healthcare.
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TRZECI SEKTOR - FORMY, ZADANIA ORAZ ROLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć
tematyki tzw. trzeciego sektora. W pracy zawarte są definicje, podział i funkcje organizacji pozarządowych
poparte przykładami m.in. współpracy na poziomie lokalnym. Artykuł zawiera również najpopularniejsze formy
organizacji społecznych, sposoby ich zakładania oraz finansowania.
Słowa kluczowe: NGO, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.

Wstęp
W Polsce, podobnie jak w większości krajów, gospodarka opiera się na trzech głównych
filarach, które dzięki współpracy między sobą rozwijają swoje własne przedsięwzięcia oraz
równocześnie polepszają byt ogółu społeczeństwa. Są to sektory publiczny, prywatny oraz sektor
organizacji pozarządowych, zwany również obywatelskim. Do pierwszego z wymienionych zalicza
się wszystkie jednostki oraz instytucje, które zostały stworzone do działań mających zapewnić
głównie sprawne funkcjonowanie państwa. Jednak najważniejszą cechą tej grupy jest to, że wszystkie
zawarte w niej formy działalności w pewnym stopniu podległe są władzy państwowej, a więc np.
urzędy administracyjne, ośrodki pomocy społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Drugim z filarów jest sektor prywatny - obejmuje on wszystkie
przedsiębiorstwa, które nastawione są przede wszystkim na zysk z prowadzonej przez siebie
działalności. Aby móc zakwalifikować jednostkę do tej grupy, istotne jest, aby była ona własnością
osoby prywatnej, co oznacza, że udział państwa lub samorządu w niej nie może przekraczać 50%.
Ostatnim elementem jest tzw. trzeci sektor, który po części łączy w sobie cechy wcześniej opisanych
segmentów - mimo działań skoncentrowanych na interesie publicznym, nie są one jednostkami
państwowymi (stąd nazwa: organizacje pozarządowe), jednocześnie zachowując swoją niezależność
poprzez pozostanie w rękach prywatnych właścicieli129. Instytucje NGO (z ang. non-governmental
organisation) są bardzo zróżnicowane pod względem aspektów prawnych, form działalności, a także
skali projektów. Na początek jednak istotne jest uporządkowanie wiedzy na temat trzeciego sektora
jako całości, który to został opisany w dalszej części pracy.
NGO - podstawowe definicje i podział
Najważniejszym źródłem, które w Polsce definiuje organizacje pozarządowe jest ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Według tego aktu prawnego wspomnianymi
"organizacjami pozarządowymi" są:
• niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub
samorządowymi osobami prawnymi,
128

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Trzy sektory, trzy rodzaje odpowiedzialności, https://csrmiedzysektorowy.wordpress.com/2012/11/19/trzy-sektory-trzyrodzaje-odpowiedzialnosci/ (24.04.2020).
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niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (...)”130.
W myśl przedstawionego fragmentu ustawy, organizacje pozarządowe opisać można jako
wszelkie instytucje nie będące ogniwami administracji publicznej, których celem działalności nie jest
zysk, a osiągnięcie określonego celu - zwykle o charakterze społecznym. Z kolei Rada Europy
określiła podmioty trzeciego sektora jako “organy lub organizacje społeczne założone w celu
realizacji przede wszystkim niezarobkowych celów swoich założycieli lub członków. Nie obejmują
partii politycznych.”131. Większość badaczy w podobnych słowach określa definicję NGO, co nie jest
już tak oczywiste w kwestii ich podziału. Jedną z najwyraźniejszych do zaobserwowania różnic
pomiędzy organizacjami pozarządowymi jest specyfika i sposób realizacji ich programów132. Warto
w tym miejscu wyróżnić podgrupy, które skupiają w sobie zdecydowaną większość wszystkich
organizacji pozarządowych - należą do nich133:
• organizacje “tradycyjne” - ich działalność nie ma jednej, wąsko określonej formy ani
grupy docelowej;
• organizacje opiekuńcze - instytucje tej podgrupy mają za zadanie nieść pomoc dla
określonych, potrzebujących kręgów społecznych (np. “Słonie na Balkonie” - fundacja
pomagająca dzieciom po trudnych przejściach);
• organizacje samopomocy - do ich zadań należy głównie wspieranie własnych członków
poprzez organizację m.in. spotkań czy warsztatów (np. Grupa Pozytywnego Myślenia stowarzyszenie oferujące pomoc osobom z depresją);
• organizacje ad hoc - mają na celu przeprowadzenie określonej akcji;
• organizacje zadaniowe - praca tego typu jednostek polega na wykonywaniu funkcji
zleconych przez władze (np. Lokalna Grupa Działania “Białe Ługi” - stowarzyszenie
działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich);
• organizacje hobbystyczno-rekreacyjne - są to grupy zrzeszające osoby o podobnych
zainteresowaniach (np. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy);
• organizacje przedstawicielskie - ich celem jest reprezentowanie interesów danej
społeczności (np. Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy);
• organizacje mniejszości - to reprezentacje określonych grup mniejszości (np. Związek
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej).
Każda instytucja, zawierająca się w jednej z wymienionych wyżej grup, może być organizacją
społeczną. Nie ma znaczenia czy dana jednostka jest stowarzyszeniem zawodowym, samorządowym
czy spółdzielczym - ważne, aby jako organizacja społeczna przestrzegała czterech podstawowych,
specyficznych dla niej cech134:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
z późn zm, art. 3.
131
K. Rogaczewska, Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław 2015, s. 6.
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Ibidem, s. 13.
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Ibidem, s. 14.
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2010, s. 410.
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niezmienny, stały w czasie cel (np. stowarzyszenie ochrony przyrody nie może stać się
stowarzyszeniem miłośników baroku);
• legalność instytucji - organizacja musi działać zgodnie z prawem oraz w formie, którą
ono przewiduje (np. jako fundacja);
• grupa jako podstawa organizacji - inicjatywy obywatelskie opierają się na grupie
współpracujących osób fizycznych lub prawnych łączących się dalej w zarządy, komisje,
rady, itp.;
• działalność poza strukturą państwa - organizacje społeczne nie mogą być całkowicie
zależne lub podległe władzy czy administracji publicznej.
Znając podstawowe założenia dotyczące jednostek NGO, warto zapoznać się z konkretnymi
typami zakładów, które należą do najczęściej wybieranych w Polsce. W kolejnym rozdziale zostaną
przedstawione stowarzyszenia i fundacje oraz elementy składowe procesu ich powstawania.
Formy prawne organizacji społecznych
W Polsce w grudniu 2018 roku liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych sięgnęła
143 tysięcy. Aż 117 tysięcy z nich to stowarzyszenia, dlatego zostaną omówione jako pierwsze ze
względu na ich największą popularność135. Głównym aktem prawnym regulującym działania
stowarzyszeń jest ustawa z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa ta przedstawia zasady
otwierania, funkcjonowania, a także zamykania lub zawieszania stowarzyszeń. Artykuł 2 określa
definicję stowarzyszenia - “jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności”136. Może być ono założone przez
każdego, posiadającego pełną zdolność prawną i niepozbawionego praw publicznych obywatela
Polski. Dobrowolność w definicji oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, przystępowania lub
występowania z nich. Trwałość zapewnia istnienie organizacji niezależnie od ilości osób tworzących
go, z zachowaniem ustawowego minimum stałej liczby członków. Wyróżnia się stowarzyszenia
zwykłe lub zarejestrowane.
Stowarzyszenia zwykłe nie mają osobowości prawnej, w związku z czym jest to swego rodzaju
mniej formalna, uproszczona forma. Aby je założyć potrzebny jest minimum 3 osobowy skład
z wybranym reprezentantem137. Następnie należy stworzyć regulamin z zawartymi m.in. nazwą,
celem, siedzibą. Gdy wymogi formalne zostaną spełnione należy powiadomić pisemnie o tym fakcie
organ nadzorujący (najczęściej jest to właściwy dla regionu starosta). Stowarzyszenie zwykłe
finansuje swoje działania jedynie zorganizowanymi wewnątrz składkami członkowskimi - nie ma
innych możliwości na pozyskanie środków zewnętrznych np. darowizn.
Stowarzyszenie zarejestrowane wiąże się z obowiązkiem umieszczenia go w Krajowym
Rejestrze Sądowym, dzięki czemu otrzyma osobowość prawną138. W tym wypadku procedura
założenia jest nieco bardziej skomplikowana - wymagana jest 7-osobowa grupa (do 20 maja 2016

135

Liczba NGO w Polsce, https://fakty.ngo.pl/fakt/liczba-ngo-w-polsce (24.04.2020).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989 nr 20, tekst jednolity, art. 2.
137
Organizacje społeczne - trzeci sektor, http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie2/organizacje-spoleczne-trzeci-sektor/#p3 (24.04.2020).
138
R. Skiba, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2004, s. 13.
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konieczny był krąg liczący 15 osób). Konieczne jest także napisanie statutu organizacji, który
powinien zawierać przede wszystkim139:
• wyróżniającą nazwę stowarzyszenia;
• adres siedziby;
• cele i sposoby na ich realizację;
• prawa i obowiązki dot. członkostwa;
• kompetencje oraz sposoby powoływania władzy oraz innych organów stowarzyszenia;
• formę reprezentowania zarządu oraz struktury zarządzania majątkiem (szczególnie
w zakresie zaciągania zobowiązań);
• formy i zasady pozyskiwania funduszy lub składek członkowskich;
• procedurę rozwiązania stowarzyszenia;
• procedurę uchwałodawczą stowarzyszenia;
• zasady zmian statutowych.
Stowarzyszenie w przeciwieństwie do pozostałych form działalności trzeciego sektora jest
zobligowane do posiadania nie tylko zarządu, ale również organu kontroli wewnętrznej, który zwykle
przybiera formę komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej. Jest on odpowiedzialny za nadzorowanie
działań zarządu, przeważnie od strony zgodności ze statutem przeprowadzanych inicjatyw oraz
poprawnością zawieranych umów/transakcji od strony prawnej.
Kolejnym typem organizacji pozarządowej jest fundacja. Fundację od stowarzyszeń odróżnia
to, że elementem niezbędnym do jej założenia jest zgromadzenie określonego kapitału
zakładowego140. Jest on desygnowany na cel, przez który organizacja została powołana do życia. Do
założenia nie jest wymagana określona ilość osób - wystarczy jeden fundator bez względu na
obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Może nim być także osoba prawna. Fundacja uzyskuje
osobowość prawną (podobnie jak stowarzyszenie) w momencie wpisania jej do KRS, natomiast
w celu założenia wystarczy tzw. oświadczenie woli spisane w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem
jest sytuacja, kiedy zostaje założona poprzez zapis w testamencie - w takim wypadku nie jest
konieczne wydawanie aktu notarialnego.
Dokument, na mocy którego powołuje się fundację, powinien zawierać cel, jak również
wysokość majątku dzięki któremu będzie możliwa realizacja zadań. Na majątek mogą składać się nie
tylko aktywa wyrażone w pieniądzach, ale również nieruchomości, aktywa rzeczowe czy akcje
giełdowe. Działalność fundacji opiera się na statucie, który jest bardzo podobny do statutu
stowarzyszeń, z tą różnicą, że w miejscu zapisu kwestii składek członkowskich pojawia się “kwota
zakładowa” fundacji.
Ten typ organizacji samorządowej ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
(jednak tylko dla osiągania celów statutowych) - jeśli fundacja się na to zdecyduje, zapis o tym
powinien się znaleźć w statucie razem z kwotą wydzieloną na działania. Wartość wydzielonego
majątku na ten cel nie może być mniejsza niż równowartość 1000 złotych, a w statucie powinny być

R. Skiba, Prawne warunki działania organizacji pozarządowych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa
2006, s. 15.
140
J. Chądzyński, Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie [w:] EKOMIASTO#SPOŁECZEŃSTWO Zrównoważony,
inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2016 , s. 95.
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zapisane formy inwestowania tych środków zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności141. Przykład
takiej regulacji jest przedstawiony na Rysunku 1.
Rys. 1 Fragment statutu zawierającego zapis o działalności zgodną z PKD

Źródło: http://sfbcc.org.pl/wp-content/uploads/2014/04/Statut-SFBCC.pdf (dostęp: 25.04.2020).

Bez względu na to, czy jednostka kwalifikuje się jako fundacja czy stowarzyszenie, może ona
uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Podstawą do otrzymania tego tytułu jest
prowadzenie działalności użytecznej społecznie w sferze zadań publicznych142. Jeśli instytucja chce
starać się o taki status, powinna ona spełniać warunki zawarte w Ustawie działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, do których należy m.in.143:
• prowadzenie przez fundację działań na rzecz ogółu społeczeństwa lub jego części, która
jest dotknięta trudną sytuacją życiową/materialną;
• posiada statutowy organ kontroli odrębny od zarządu, gdzie członkowie jednego działu
nie są powiązani z członkami drugiego działu (np. poprzez pokrewieństwo);
• osoby uprawnione w organizacji do pobierania wynagrodzenia otrzymują je
w wysokości nie większej niż jest określona w Ustawie o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
• statutowy zakaz udzielania pożyczek członkom organizacji.
Z chwilą wypełnienia wspomnianych zasad konieczne będzie uzyskanie wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym o spełnieniu warunków. Sąd może odmówić wpisu jeśli uzna, że wymogi nie
mają pokrycia w rzeczywistości, dlatego zawsze warto sprawdzić, czy podjęte czynności są zgodne
z obowiązującym rozumieniem przepisów. Organizacje ze statusem OPP mają określone przywileje
oraz obowiązki - zostały one przedstawione w Tabeli 1.
Jak wynika z przedstawionych niżej danych stowarzyszenia i fundacje ze statusem OPP muszą
spełniać znacznie bardziej rygorystyczne wymogi od zwykłych organizacji pozarządowych. Jest to
jednak usprawiedliwione wysokim poziomem odpowiedzialności, jaki muszą ponieść, niosąc pomoc
społeczeństwu.
Tabela 1. Zobowiązania oraz korzyści statusu organizacji pożytku publicznego
Zobowiązania
Korzyści
Konieczność ciągłego spełniania warunków postawionych w Prawo do otrzymywania 1%
trakcie ubiegania się o status OPP
dochodowego osób prywatnych

podatku

M. Chrzczonowicz, Jak napisać statut fundacji? ,Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2010, s. 27.
M. Grotkowski, Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji
publicznej, Wydawnictwo Forum Studiów i Analiz Politycznych, Łódź 2011, s. 14.
143
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
z późn zm, art. 20.
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Rokroczna sprawozdawczość finansowa i merytoryczna
przed wybranym ministerstwem
W szczególnych wypadkach sprawozdania muszą poddane
być audytowi biegłego rewidenta

Zwolnienie z podatku dochodowego, podatku
od nieruchomości, opłat skarbowych czy
sądowych, podatku VAT
Możliwość
rekrutacji
małoletnich
wolontariuszy w wypadku przeprowadzania
zbiórek publicznych
Prawo do nieodpłatnego informowania przez
radio i telewizję publiczną o działalności

Odpowiedzialność osób decyzyjnych za szkody lub działania
sprzeczne z prawem/statutem jest większa niż w wypadku
zwykłej organizacji pozarządowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/OPP,,obowiazki,i,przywileje ,901.html (dostęp 26.04.2020).

Źródła finansowania
Aby organizacje pozarządowe mogły spełniać swoje zadania, niezbędne są do tego środki
pieniężne. W tym aspekcie są one zdane głównie na siebie w związku z brakiem możliwości
regularnego, ustawowo przydzielonego finansowania przez państwo. Mimo to trzeci sektor nie jest
pozostawiony w sytuacji bez wyjścia. Prawo stawia różne możliwości pozyskania środków zarówno
od strony prywatnych inwestorów, jak i władz publicznych. NGO mogą liczyć na144:
• źródła prywatne:
o majątek założycielski
o składki członkowskie;
o datki od osób prywatnych;
o darowizny od osób prawnych;
o 1% podatku dochodowego (dla OPP);
o zbiórki, aukcje;
• źródła publiczne:
o środki z rezerw celowych budżetu państwa;
o fundusze celowe;
o środki przekazane przez odpowiednie ministerstwa;
o środki urzędów wojewódzkich;
o dofinansowania z samorządów lokalnych, powiatowych;
o źródła zagraniczne:
o Fundusze Europejskie;
o dotacje celowe/dofinansowania unijne;
o sponsoring przedsiębiorstw zagranicznych;
o inne formy wsparcia zagranicznego (np. Fundusz Wyszehradzki).
Podmioty starające się o wsparcie ze źródeł publicznych lub unijnych najczęściej otrzymują je
w formie dofinansowań, zadań zleconych, grantów. Często wiąże się to z wzięciem udziału
w konkursie pomiędzy organizacjami, w którym wymagane jest napisanie projektu, gdzie
przedstawione zostanie wykorzystanie takich środków oraz potencjalne korzyści dla określonych
grup społecznych wynikające z przeprowadzenia programu. O środki publiczne można ubiegać się
także w trybach pozakonkursowych, jednak musi być to poparte mocnymi argumentami
- samorządom zwykle ciężko jest znaleźć środki po zaakceptowaniu budżetu na nieplanowane
przedsięwzięcia. Tryb pozakonkursowy, nazywany również “małym grantem”, nie przewiduje
144

Wybrane źródła finansowania NGO, https://umostrow.pl/wybrane-zrodla-finansowania-dzialan-ngo.html (25.04.2020).
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możliwości dotacji większej niż 10 tysięcy złotych, ponadto zadanie opisane w projekcie musi być
wykonane na poziomie lokalnym lub regionalnym i nie może rozciągać się na okres dłuższy niż
90 dni145.
Funkcje i przykłady organizacji trzeciego sektora
Jednostki NGO cechuje ogromna różnorodność ze względu na wykonywane zadania
względem społeczeństwa146. Do podstawowych podziałów między modułami wymienia się funkcję
społeczną, ekonomiczną oraz polityczną147. W grupie zadań społecznych najpopularniejszym z nich
jest integracja społeczna. Do funkcji ekonomicznych należy m.in. tworzenie nowych miejsc pracy
czy zaspokajanie popytu poprzez usługi publiczne. W kwestii polityki organizacje społeczne
wykazują swego rodzaju działania nadzorcze na władzę państwową. Reakcje NGO są sygnałem dla
rządzących co społeczeństwo myśli o wprowadzanych przez nich zmianach, czego częstym efektem
są “poprawki” konkretnych projektów148.
Obszary działań organizacji pozarządowych są zbyt zakrojone, aby zastosować dla nich jeden
wspólny podział, dlatego w literaturze związanej z tą tematyką pojawia wiele różnych koncepcji
klasyfikacji zadań organizacji społecznych. Jedna z nich dzieli profile działalności organizacji na
funkcje poznawczą, organizatorską, inspirującą, a także inspirująco-lobbingową.
Funkcja poznawcza
Istotą tej funkcji są wymienione wyżej uznanie lub dezaprobata organizacji pozarządowych na
działania organów rządzących państwem. Informacje zwrotne, jakie otrzymuje władza od
stowarzyszeń, mogą wpłynąć na kierunek rozwoju danych spraw. NGO działające w obrębie jakiejś
specyficznej dziedziny mogą również wskazywać administracji publicznej słabe strony określonych
branż lub związane z nimi luki prawne. Przykładem może być sytuacja związana z początkiem 2020
roku, kiedy to cały świat stanął przed zagrożeniem związanym z pandemią choroby wywoływanej
przez wirusa COVID-19. Państwa, podejmując kolejne kroki, mające na celu zmniejszenie
rozprzestrzeniania się zarazy, decydowały się na ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Decyzje
te nie ominęły również Polski - od 12 marca zostały zawieszone zajęcia na uczelniach, natomiast 3
dni później zostały zamknięte granice kraju149. Od 16 marca zamknięta została większość hoteli oraz
sklepów w galeriach handlowych, co skutkować mogło potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki,
takimi jak m.in. spowolnienie gospodarcze czy zwiększenie bezrobocia. Reakcją na kolejne
zapowiedzi obostrzeń był wystosowany przez 15 organizacji list do premiera Mateusza
Morawieckiego, w którym zaapelowano m.in. o wstrzymanie procesów legislacyjnych związanych
z obciążeniem firm podatkami oraz złagodzenie procedur administracyjnych150. Zdaniem związków
Ł. Waszczak, Mały grant – dotacja bez konkursu. Poznaj zasady, https://publicystyka.ngo.pl/maly-grant-dotacja-bezkonkursu-poznaj-zasady (26.04.2020).
146
K. Rogaczewska, Organizacje pozarządowe ..., op. cit., s. 40.
147
J. Herbst, Po co istnieje III sektor?, Elementarz III sektora pod redakcją Aliny Gałązki, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2005, s. 16.
148
F. Pazderski, Dlaczego organizacje pozarządowe są ważne?, http://www.instytutobywatelski.pl/25249/komentarze/
spoleczenstwo-komentarze/dlaczego-organizacje-pozarzadowe-sa-wazne (26.04.2020).
149
Zamykamy granice przed koronawirusem, https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przedkoronawirusem?fbclid=IwAR20t0bnFSIIoq2xR6sP0BKRB_glaHi0o_3WXFnn3WUEgH84lKtGeQqPtPA (26.04.2020).
150
Apel 15 organizacji pracodawców do Premiera Mateusza Morawieckiego,
https://zpp.net.pl/apel-14-organizacji-pracodawcow-do-premiera-mateusza-morawieckiego/ (26.04.2020).
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i stowarzyszeń mogłoby to pozwolić na częściowe zniwelowanie efektów “narodowej kwarantanny”.
Odpowiedzią rządu na głosy przedsiębiorców oraz organizacji społecznych z całej Polski było
wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej, która w pewnej mierze odpowiadała na ich apele
(przykładowo jedną z decyzji było zapewnienie kontaktu on-line na linii przedsiębiorca-urząd).
Opisana sytuacja dialogu pomiędzy trzecim sektorem a władzą dobrze obrazuje zastosowanie funkcji
poznawczej w praktyce.
Funkcja organizatorska
Organizacje społeczne to doskonałe miejsce do skupiania się osób połączonych poprzez
wspólne pasje, wartości lub przynależność socjologiczną. Rozdział od strony rządowej daje całkowitą
niezależność w wyrażaniu własnego zdania, daje to także możliwość testowania mechanizmów, które
zdaniem grupy mogłyby sprawdzić się w administracji publicznej. Znanym powszechnie zjawiskiem
jest sytuacja, gdy rząd finansuje projekty, które nie są odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców. Brak
dialogu między stronami oraz konieczność wydania przeznaczonych na konkretny cel środków (np.
dofinansowania celowe z Unii Europejskiej) prowadzi do częstych nieporozumień, w wyniku których
cierpi lokalna społeczność.
Proceder ten dostrzegła Fundacja Tesco, która stworzyła dedykowany właśnie dla małych
społeczności program “Decydujesz, pomagamy”151. W ramach tego projektu inne organizacje
pozarządowe lub grupy nieformalne mogą zgłosić pomysł na działanie społeczne w swoim regionie.
Komisja, w ramach konkursu, wybiera najlepsze z nich - po 3 na każdy mikroregion. Następnie przez
pewien okres klienci sieci sklepów Tesco mogą wybrać po zakupach ich zdaniem najpotrzebniejszy
projekt, dzięki czemu staje on przed szansą na otrzymanie grantu o największej wartości. Do tej pory
zrealizowano już 6 edycji tego programu, a kolejne małe organizacje pozarządowe mogły
zrealizować koncepcje stworzone specjalnie dla własnych środowisk. Planowane są następne odsłony
“Decydujesz, pomagamy”, w związku z czym coraz więcej grup społecznych planuje swoje
inicjatywy konkursowe.
Funkcja inspirująca
Bezinteresowne nakłanianie społeczeństwa do aktywności jest jedną z najbardziej
charakterystycznych cech trzeciego sektora. Instytucje NGO zachęcają do angażowania się nie tylko
w długotrwałe, wielomiesięczne projekty, ale również w jednorazowe przedsięwzięcia.
Wprowadzanie aktywności społecznej dla osób w każdej grupie wiekowej stanowi dobry przykład
na użytek wychowania kolejnych pokoleń czynnych obywateli152.
Z badań wynika, że dzieci i młodzież z terenów wiejskich wciąż mają o wiele bardziej
ograniczony dostęp do kultury w zestawieniu z najmłodszymi mieszkańcami miast153. W połączeniu
z brakiem środków finansowych w samorządach na utrzymanie placówek szkolnych tworzy się
znacząca bariera w kontekście przyszłości najmłodszego pokolenia choćby na rynku pracy. W takiej
sytuacji znalazła się młodzież ze świętokrzyskiej wsi Brzechów, gdzie lokalnej szkole podstawowej
Program grantowy “Decydujesz, Pomagamy”, https://www.fundacjatesco.pl/o-programie-19 (26.04.2020).
K. Surowiec, Badania socjologiczne nad aktywnością społeczną mieszkańców polskiej wsi, ”Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 20, s. 82.
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B. Wiśniewska, Aktywność kulturowa młodzieży w małych miejscowościach oraz na wsi, http://badania-wkulturze.mik.krakow.pl/2011/12/02/aktywnosc-kulturowa-mlodziezy-z-malych-miejscowosci-oraz-ze-wsi/index.html
(26.04.2020).
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groziła likwidacja. Z pomocą przyszło Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Brzechowa “Kuźnia
Talentów”, które wzięło pod opiekę placówkę154. Dzięki jej staraniom szkoła nie tylko nieprzerwanie
działa, ale prowadzone są również zajęcia kulturalne rozwijające umiejętności podopiecznych, jak
np. “Przegląd Małych Form Teatralnych w języku angielskim”. Starsi mieszkańcy angażują się
w pomoc w organizacji corocznego festynu, podczas którego można obejrzeć występy artystyczne,
posłuchać muzyki kapel ludowych oraz spróbować regionalnej kuchni. Działalność Stowarzyszenia
sprawia, że kolejni mieszkańcy coraz chętniej biorą udział w jej działaniach, a także wspierają lokalne
przedsięwzięcia.
Funkcja integrująca
Przewagą organizacji NGO nad organami pozostałych sektorów gospodarczych jest znaczący
udział grup społecznych w ich przedsięwzięciach. Spora część stowarzyszeń oraz fundacji została
stworzona do gromadzenia w swoich działaniach możliwie szerokich skupisk ludzi. Dobrowolność
bycia członkiem organizacji pozarządowej, wspólne cele oraz często jej lokalny charakter sprzyja
nawiązywaniu więzi między aktywistami. Pozytywna atmosfera towarzysząca wspólnej pracy
przyczynia się do trwałości istnienia grup oraz pozwala uzyskać o wiele bardziej efektywne wyniki
wspólnych działań155.
Na terenie całego kraju działają większe lub mniejsze grupy, które zorientowane są na pomoc
oraz wsparcie mieszkańców swoich rodzimych wsi i miast. Przykładem tego typu stowarzyszeń jest
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej (TPZD). Do ich głównych zadań należy przede
wszystkim gromadzenie materiałów archiwalnych związanych z gminą Daleszyce oraz wydawanie
książek z zakresu regionalizmu156. Grupa ta oprócz działalności na rzecz lokalnej historii i tradycji,
opiekuje się również zabytkami - Towarzystwo uczestniczy w corocznie organizowanej kweście,
której celem jest odnowa starych oraz zabytkowych nagrobków157. Największym wydarzeniem jakie
organizuje stowarzyszenie, jest pełen atrakcji Daleszycki Jarmark na Św. Michała. W jego trakcie
okoliczni mieszkańcy spotykają się, by móc wspólnie wziąć udział m.in. w aukcjach charytatywnych.
Przykład inicjatyw prowadzonych przez TPZD doskonale obrazuje, jak organizacje społeczne
powinny integrować zarówno własną grupę, jak i jej otoczenie.
Podsumowanie
Pomimo zmian na przestrzeni lat w charakterystyce pracy i postrzeganiu organizacji
pozarządowych, stanowią one coraz bardziej znaczący element gospodarki każdego rozwijającego
się kraju, w tym również Polski. Ta rosnąca tendencja nie pozostaje niezauważona przez władze rządy oraz organizacje międzynarodowe, jaką jest Unia Europejska, przeznaczają kolejne miliony na
rozwój sektora NGO, który wypełnia lukę pozostawioną przez administrację publiczną oraz

Statut Stowarzyszenia „Kuźnia Talentów”, https://spbrzechow.edu.pl/stowarzyszenie-kuznia-talentow/statutstowarzyszenia-kuznia-talentow/ (26.04.2020).
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B. Skowron-Mielnik, Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia, “Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2009,
nr 1, s. 39.
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Sz. Mucha, Kwesta przy cmentarzu w Daleszycach potrwa dwa dni, https://echodnia.eu/swietokrzyskie/kwesta-przycmentarzu-w-daleszycach-potrwa-dwa-dni/ar/c1-14538843 (28.04.2020).
154

65

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W WYMIARZE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
przedsiębiorców158,159. Dzięki swojemu zróżnicowaniu organizacje pozarządowe są obecne
praktycznie w każdej dziedzinie życia społeczeństwa. Do najpopularniejszych beneficjentów
środków dla NGO w Polsce należą stowarzyszenia oraz fundacje, których założenie nie jest zbyt
skomplikowane. Organizacje pozarządowe spełniają wiele znaczących zadań - po pierwsze, dają
możliwość wpływania na decyzje rządzących, dzięki czemu zwykli ludzie mają szansę wypowiedzieć
się w sprawach im najbliższych. Druga kwestia to zapewnienie poprawnego funkcjonowania
społeczeństwa, co wpływa na jego aktywność, a w konsekwencji - na rozwój.
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III SECTOR - TYPES, TASKS AND THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS IN PUBLIC LIFE
Abstract: The aim of the article is to present and systematize knowledge of basic concepts of the third sector. The
work contains definitions, division and functions of non-governmental organizations supported by examples, also
of cooperation at the local level. The article likewise contains the most popular forms of social organisations, ways
of establishing and financing them.
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Karolina Majos160
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE UBEZPIECZYCIELA PRZED I PO
ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA – OBECNY STAN PRAWNY
Streszczenie: Działalność ubezpieczeniowa jest dość szerokim zagadnieniem, z którym spotykamy się każdego
dnia. Pełen wachlarz oferowanych na rynku produktów ubezpieczeniowych wymusił skonstruowanie przepisów
prawnych, które określiłyby obowiązki ubezpieczyciela związane z zawieraniem umów ubezpieczenia. Większość
z nich tyczy się udzielania przez agenta ubezpieczeniowego informacji, które mogą zostać przekazane na piśmie
jako OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ważne jest, aby klientem przed podpisaniem umowy
ubezpieczeniowej wiedział, jakie ma zarówno prawa jak i obowiązki względem pozyskiwania informacji
dotyczących produktu ubezpieczeniowego, o których niewiedza może skutkować w przyszłości poważnymi
konsekwencjami.
Słowa kluczowe: ubezpieczyciel; umowa ubezpieczenia; OWU; obowiązki informacyjne.

Wstęp
Ubezpieczenie to instytucja, której zadaniem jest znieść, a przynajmniej ograniczyć ciężar
powstania pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na
każdym etapie jego życia161. Większość obywateli podlega ubezpieczeniom w ramach
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W tym przypadku jednak nie są zawierane
umowy ubezpieczeń. Wśród ubezpieczeń działu II, po spełnieniu pewnych przesłanek, również
istnieją obowiązkowe ubezpieczenia, m.in. właściciele pojazdów samochodowych są zobowiązani
do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Coraz większą
popularnością cieszą się ubezpieczenia dobrowolne, zarówno te majątkowe, jak np. ubezpieczenie
mieszkania, ale również i te na życie. Jak zauważają statystycy analizujący raporty przygotowane
przez GUS i PIU zainteresowanie usługami ubezpieczeniowymi na polskim rynku stale wzrasta. Jest
to wynik coraz większej świadomości tego, jak znacznie ubezpieczenie może zwiększyć komfort
psychiczny i finansowy w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia162. Jednak czy zwiększona świadomość
na temat zalet posiadania polisy ubezpieczeniowej jest równoznaczna z wiedzą na temat informacji,
jakie ubezpieczający powinien uzyskać podczas podpisywania umowy, a także w trakcie jej trwania?
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja podstawowych obowiązków informacyjnych
ubezpieczyciela przed oraz w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. W tym celu badaniu poddane
zostały pozycje z literatury skupiającej się przede wszystkim na obowiązujących w Polsce aktach
prawnych, pozwalająca na opracowanie zestawienia informacji, jakie powinny zostać przedstawione
przez pośrednika ubezpieczeniowego przed, jak i po zawarciu umowy ubezpieczeniowej.
Podstawowe definicje
Rozważania na temat obowiązków informacyjnych ubezpieczyciela warto rozpocząć od
zdefiniowania podstawowych pojęć związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia, a więc kim jest

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko i istota ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec, C.H.Beck,
Warszawa 2016, s. 14.
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Ubezpieczenia w Polsce – czy Polacy chętnie się ubezpieczają, https://www.biznesradar.pl/a/88090,ubezpieczenia-wpolsce-czy-polacy-chetnie-sie-ubezpieczaja (29.04.2020r.).
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ubezpieczyciel, ubezpieczony oraz ubezpieczający, a także czym jest umowa ubezpieczenia i z jakich
elementów powinna się składać.
Ubezpieczyciel to stosowane w przepisach kodeksu cywilnego zamienne określenie zakładu
ubezpieczeń, czyli przedsiębiorstwa, które zajmuje się oferowaniem usług ubezpieczeniowych163. Jak
wskazuje art. 4 ustęp 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać działalności innej poza działalnością ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią
związaną (z zastrzeżeniem ust. 6 i 11 oraz art. 43 tejże ustawy). Ustęp 1 tegoż artykułu definiuje zaś
działalność ubezpieczeniową jako wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z
oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych164.
Zakład ubezpieczeń może działać w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
bądź spółki europejskiej, której zasady funkcjonowania zostały określone w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)165.
Pojęcia ubezpieczony i ubezpieczający często uznawane są za synonimy, jednak każde z tych
terminów posiada odmienną definicję, co powoduje, że nie zawsze osobą ubezpieczoną jest
ubezpieczający. Jak pisze I. Kwiecień „Ubezpieczony to podmiot ryzyka ubezpieczeniowego, jego
dobra osobiste lub interes majątkowy są objęte ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczonym może być
sam ubezpieczający, ale też osoba trzecia”166. Ubezpieczającym zaś jest osoba fizyczna, prawna bądź
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia
i jest zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej167. A więc w przypadku gdy osoba wykupiła
polisę ubezpieczeniową swojego majątku, jest wówczas osobą ubezpieczoną i ubezpieczającą.
Jednak jeśli rodzic wykupi polisę od następstw nieszczęśliwego wypadku dla własnego syna,
ubezpieczonym będzie dziecko, zaś ubezpieczającym będzie w tym przypadku rodzic.
Art. 805 par. 1 kodeksu cywilnego mówi, że przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel
zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie
w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić
składkę168. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy przeczytać OWU czyli Ogólne Warunki
Ubezpieczenia. Jest to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące podpisywanej
polisy, określone w artykule 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest on
podstawą do uzasadnienia i wypłaty świadczenia bądź też odrzucenia przez ubezpieczyciela wniosku
roszczeniowego. Co ważne, podpisując umowę ubezpieczenia ubezpieczony podpisuje zazwyczaj
oświadczenie, że zapoznał się z zawartością OWU i je zaakceptował169. Dlatego niezmiernie ważne
jest jego przeczytanie.

D. Leśniak, E. Sienicka, B. Wojno; Zakłady ubezpieczeń i ich usługi. Nadzór, licencje, produkty, Komisja Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2014, s. 6-7.
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Encyklopedia ubezpieczeń, https://rf.gov.pl/vademecum-ubezpieczonego/encyklopedia-ubezpieczen (28.04.2020r.).
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163

70

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W WYMIARZE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
Przechodząc do głównego tematu, warto jeszcze wskazać akty prawne, które opisują
działalność zakładów ubezpieczeniowych, w tym także wskazują na obowiązki informacyjne, jakie
powinien wykonać ubezpieczyciel przed oraz po zawarciu umowy ubezpieczeniowej. Należą do nich:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1286/2014 z dnia 26
listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,
dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych (PRIIP);
• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie dystrybucji ubezpieczeń;
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela przed zawarciem umowy ubezpieczenia
Podstawowym przepisem mówiącym o obowiązku przekazywania informacji jest art. 8 ustawy
o dystrybucji ubezpieczeniowej. Mówi o tym, że przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej
ubezpieczyciel określa, na podstawie uzyskanych wcześniej informacji od klienta, jego wymagania
i potrzeby oraz przekazuje w sposób zrozumiały informacje o produkcie ubezpieczeniowym, tak by
umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji przed podpisaniem umowy ubezpieczenia170.
Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela w zależności od klienta mogą mieć różną postać co
do zakresu oraz stopnia dostosowania przekazywanych informacji, dobierając je zawsze do
konkretnej sytuacji i potrzeb indywidualnego klienta. W związku z tym obowiązki nałożone przez
przepisy prawne, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, można podzielić ze względu na stopień
personalizacji na:
• obowiązek przekazywania obiektywnych danych dotyczących usługi lub zakładu
ubezpieczeń;
• obowiązek wyjaśnienia przekazywanych klientowi informacji;
• obowiązek dotyczący ostrzeżenia o ryzyku;
• obowiązek doradztwa ubezpieczeniowego171.
Jak już wspomniano w przytoczonym art. 8. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, aby
przedstawić propozycję umowy ubezpieczeniowej ubezpieczyciel musi zebrać niezbędne informacje
dotyczące potrzeb oraz oczekiwań co do produktu ubezpieczeniowego od swego klienta. W tym celu
ustawodawca wprowadził zapis prawny w postaci art. 21. ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, który zobowiązuje ubezpieczycieli do przeprowadzenia ze swoim klientem ankiety
dotyczącej jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń oraz jego sytuacji
majątkowej. Na podstawie otrzymanych wyników zakład ubezpieczeniowy przedstawia propozycje
J. Pokrzywniak, Obowiązek rozpoznania wymagań i potrzeb klienta [w:] Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń, (red.)
J. Pokrzywniak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 71.
171
A. Piotrowska, Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne, Wyd. Naukowe Scholar,
Warszawa 2019, s. 242.
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ubezpieczenia spełniające oczekiwania ubezpieczającego, uzasadniając swoją propozycję.
W przypadku gdy doświadczenie, wiedza z zakresu ubezpieczeń bądź sytuacja finansowa klienta są
nieadekwatne do jego potrzeb zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek przedstawić
ubezpieczającemu informację z jednoczesnym ostrzeżeniem o wyniku analizy, który uniemożliwia
zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia172.
Po zapoznaniu się z potrzebami klienta w celu przygotowania wstępnej umowy ubezpieczenia,
ubezpieczyciel musi pamiętać o ogólnych wymogach dotyczących jakości przekazywanych
informacji. Najważniejszym elementem jest tutaj zobowiązanie ubezpieczyciela do przekazywania
informacji w sposób jasny, rzetelny i niewprowadzający w błąd173. Ponadto art. 6 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,
dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów
inwestycyjnych wskazuje na konieczność zaznaczenia odrębności dokumentów zawierających
kluczowe informacje przedumowne, od pozostałych materiałów marketingowych174.
Kolejnym wymogiem, co do spełnienia obowiązku przekazywania informacji przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, jest zaznajomienie klienta z danymi dotyczącymi dystrybutora
ubezpieczeń. Art. 22 ustawy o dystrybucji ubezpieczeniowej oraz art. 39 ustawy o prawach
konsumenta określają te wymogi zobowiązując agenta ubezpieczeniowego do przekazania takich
informacji jak m.in.: imię i nazwisko, adres siedziby, organ, który zarejestrował działalność
gospodarczą, numer wpisu do rejestru agentów. Ponadto ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
zobowiązuje ubezpieczyciela do udzielenia informacji o posiadanych akcjach albo udziałach zakładu
ubezpieczeń175. Dane te powinny zostać przedstawione klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia
przez konsumenta woli związania się z przedsiębiorcą umową176.
Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z wynagrodzeniem, jakie uzyska agent
ubezpieczeniowy. Do obowiązków informacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
należy również przekazanie do wiadomości klienta sposób otrzymywanego przez pośrednika
wynagrodzenia w związku z proponowanym zawarciem umowy. W szczególności wiadomości te
powinny określać honorarium płacone bezpośrednio przez klienta, prowizję, jaka jest uwzględniona
w kwocie składki ubezpieczeniowej, czy inny rodzaj wynagrodzenia. W przypadku umowy
ubezpieczenia na życie agent ubezpieczeniowy przekazuje informacje o wysokości wskaźnika
kosztów dystrybucji związanych z proponowaną umową177.
Najważniejszym jednak elementem informacyjnym podczas zawierania umowy
ubezpieczeniowej jest przekazanie informacji o proponowanej umowie ubezpieczenia. Jest to
wspomniany już wcześniej dokument OWU. Przepisy prawa mówią o tym, iż informacja taka
powinna być przekazywana w formie ustandaryzowanego dokumentu zawierającego informacje o:
• rodzaju i przedmiocie ubezpieczenia;

172

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015 poz. 1844 z późn; art.

21.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm., art. 7
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie
dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania
i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), art. 6.
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Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 22, 23, 32.
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Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm., art. 39.
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Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 22, 23, 32.
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•
•
•

warunkach zmian sumy ubezpieczeniowej lub sumy gwarancyjnej;
prawa i obowiązki, jakie posiadają strony ubezpieczenia;
zakres odpowiedzialności zakładu, w tym także wskazanie wyłączeń co do
odpowiedzialności ubezpieczyciela;
• sposób ustalenia rozmiaru szkody oraz sumy odszkodowania;
• sposób ustalenia i opłacania składek ubezpieczeniowych;
• tryb i warunki dokonania zmiany umowy zawartej na czas nieokreślony;
• sposób rozwiązania umowy178.
Do formy przedstawienia proponowanej umowy ubezpieczenia odnoszą się także inne artykuły
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisy ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń, ustawa o prawie konsumenta oraz przepisy rozporządzenia PRIIP.
Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia muszą zostać ustalone również zasady dotyczące
składania reklamacji i rozwiązywania ewentualnych sporów. Art. 8 rozporządzenia PRIIP mówi
o tym, że w kluczowych informacjach zapisanych w dokumencie informacyjnym powinny znaleźć
się część zatytułowana ”jak mogę złożyć skargę”, w której zostaną określone sposoby jak i do kogo
można złożyć skargę179. Ponadto zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń zakład ubezpieczeń ma
obowiązek poinformowania klienta o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz
pozasądowego rozwiązywania sporów180.
Na obowiązki informacyjne ubezpieczyciela przy zawieraniu umów mają również wpływ
przepisy dyrektywy IDD. Dotyczą one ogólnych informacji o przedsiębiorstwie pośrednika
ubezpieczeniowego, informacje umożliwiające identyfikację ewentualnych konfliktów interesów,
pozostałe obowiązki informacyjne związane ze świadczeniem usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego oraz dodatkowe obowiązki informacyjne dotyczące ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych181.
Zawieranie umowy ubezpieczeń wiąże się również z przetwarzaniem danych osobowych, do
czego odwołuje się rozporządzenie RODO. Co prawda mają one charakter ogólny i w kontekście
rynku ubezpieczeniowego nie wprowadzają szczególnych norm. Z perspektywy klienta jednak
istotne są zasady ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych jedynie do celów związanych
z podpisaniem polisy ubezpieczeniowej. Uzyskane dane nie mogę więc być wykorzystane do celów
marketingowych182.
Co warto zauważyć, przepisy prawa nie określają formy w jakiej informacje te mają zostać
przekazane. Znaczna część danych, o których powinien poinformować pośrednik ubezpieczeniowy
jest zapisana w postanowieniach końcowych lub w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, których
obszerność niejednokrotnie odstrasza od ich lektury. Jednak zaznajomienie się z tymi zapisami jest
niezmiernie ważne i pozwala uniknąć nieprzyjemności i sporów z ubezpieczycielem w przypadku
nastąpienia szkody.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 16.
Rozporządzenie PRIIP, art. 8.
180
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 22, 23, 32.
181
M. Szaraniec; J. Byrski; K. Magoń; Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym
i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego, Difin, Warszawa 2018, s. 42-44.
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A. Piotrowska; Ochrona klienta…, op. cit., s. 273-274.
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Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela po zawarciu umowy ubezpieczenia
Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela po zawarciu umowy uzależnione są od rodzaju
ubezpieczenia. W przypadku umowy ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym przepisy prawa obligują zakład ubezpieczeniowy do dokonywania wyceny
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przynajmniej raz na miesiąc oraz
sporządzanie i publikacje sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego183.
W przypadku wystąpienia szkody i zgłoszenia jej przez ubezpieczającego, zgodnie z ustawą
o ubezpieczeniach obowiązkowych, na ubezpieczycielu ciąży obowiązek informowania klienta
o toku postępowania jego sprawy, a zwłaszcza przekazywania informacji odnośnie przedłużenia się
bądź niemożności rozpatrzenia wniosku ze zgłoszoną szkodą184.
Oprócz obowiązków przekazywania informacji dla klienta, ubezpieczyciel jest również
zobligowany do przekazywania informacji organom nadzorczym. Ustawa o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy Wypłacalność
II zwiększyła okrąg stanowisk, których obsada jest przedmiotem tegoż obowiązku informacyjnego.
Oprócz członków zarządu i rady nadzorczej są to także osoby pełniące kluczowe funkcje w zakładzie
ubezpieczeniowym, m.in.: aktuariusze. Ponadto wymagane jest poinformowanie o wyborze firmy
audytorskiej czy zamiarze outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania lub czynności
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych185.
Podsumowanie
Podpisanie umowy ubezpieczeniowej nie sprowadza się jedynie do złożenia podpisu na
dokumencie przez strony umowy oraz opłaceniu składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego.
Zawarcie umowy ubezpieczeniowej wiąże się z udzielaniem i przekazywaniem szeregu informacji
przez strony umowy.
Początkowo ubezpieczyciel zbiera informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia oraz potrzeb
klienta, by przygotować dla niego odpowiednią ofertę. Następnie udziela informacji dotyczących
zawarcia polisy. Są to zarówno podstawowe informacje dotyczące wysokości składki i terminu jej
zapłaty, odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody czy przetwarzaniu
danych osobowych. Przepisy prawa, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, obligują agenta
ubezpieczeniowego także do udzielania szeregu innych informacji, jak np. otrzymanie prowizji przy
pomyślnej finalizacji umowy czy możliwość złożenia skargi bądź reklamacji.
Obowiązki informacyjne nie kończą się wraz z zawarciem umowy, choć jest ich zdecydowanie
mniej. Zależą one głównie od produktu ubezpieczeniowego oraz ewentualnego postępowania
odszkodowawczego. Jednak głównie informacje te odnoszą się do zobowiązań sprawozdawczych
wobec organów nadzorczych.
Podsumowując. Przepisy prawa skrupulatnie określają zasady przekazywania informacji przez
ubezpieczycieli, do czego są zobligowani. Niestety, często konsumenci nie czytają tych informacji
przed podpisaniem polisy przez co niejednokrotnie są stratni, ponieważ przez własne
niedopilnowanie tracą nieraz nawet i życiowy majątek.
183
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INFORMATION OBLIGATIONS OF THE INSURER BEFORE AND AFTER CONCLUSION
OF THE INSURANCE CONTRACT - CURRENT LEGAL STATUS
Summary: Insurance activity is a fairly broad issue that we face every day. The full range of insurance products
offered on the market has forced the construction of legal provisions that would specify the insurer's obligations
related to the conclusion of insurance contracts. Most of them relate to the insurance agent providing information
that can be provided in writing as the General Terms and Conditions of Insurance. It is important that the customer,
before signing the insurance contract, knows his rights and obligations with respect to obtaining information about
the insurance product, which ignorance may result in serious consequences in the future.
Keywords: insurer; insurance contract; General insurance Conditions; information obligations.
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Illia Klinytskyi186
UMOWA O OFERCIE PUBLICZNEJ W E-COMMERCE; UJĘCIE PRAWA
POLSKIEGO, ROSYJSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO
Streszczenie: W niniejszym artykule autor zwraca uwagę na problemy umowy o ofercie publicznej w dziedzinie
e-commerce. Badania przeprowadzono w oparciu o aspekty teoretyczne i praktyczne tego instrumentu prawnego
Autor zawęził zainteresowanie w ramach trzech systemów prawnych: Ukraina, Federacja Rosyjska
i Rzeczpospolita Polska. W danej pracy zastosowano metodę porównawczą, badania dokumentów, analizy
i krytyki piśmiennictwa etc. Celem pracy jest ustalenie różnic i podobieństw w kontekście stosowania umowy
o ofercie publicznej w strefie e-commerce. Wśród wniosków należy wydzielić, iż dyspozycyjność jest szeroko
stosowana w prawie rosyjskim i ukraińskim. Jednak stwierdzono, że wymieniony powyżej rodzaj umów istnieje
w prawie każdego z państw i wykonuje podobną funkcję oraz ma zasadnicze podobieństwo.
Słowa kluczowe: oferta publiczna, e-commerce, prawo cywilne, prawo porównawcze, regulamin.

Wstęp
Od samego początku Internet znacząco wpłynął na społeczność światową. Rozwijająca się
w szybkim tempie World Wide Web niemal natychmiast stała się środkiem do nawiązywania
kontaktów między ludźmi, a w ramach takich relacji znajduje się bazys dla świadczenia usług
i sprzedaży towarów. Należy zauważyć, że od lat 90 XX wieku na tle rosnącej popularności
technologii internetowych, kierunek stosunków gospodarczych w środowisku elektronicznym handel elektroniczny - znacznie się rozwija. Nawiązanie relacji gospodarczych drogą online ma wiele
istotnych zalet:
1. szybkość — decyzja o tym, aby przeprowadzić transakcję może zająć kilka sekund, a jej
akceptacja bardzo często zależy od kilku prostych działań, które nie wymagają znacznych
kosztów materiałowych, a te (tj. działania) zajmują bardzo mało czasu;
2. dostępność — obecnie, na podstawie danych z 2019 r. opublikowanych przez amerykańską
firmę Hootsuite, około 5 miliardów 111 milionów osób korzysta z globalnej sieci, która jest
znaczącym rynkiem determinującym znaczącą dynamikę wzrostu handlu internetowego na
świecie (od 2016 r. naturalny wzrost liczby użytkowników sieci World Wide Web w ciągu
najbliższych trzech lat wyniósł ~ 2 miliardy)187;
3. użyteczność — warunki transakcji mogą być ograniczone tylko do przelewu pieniężnego lub
korzystania z anonimowych i warunkowo anonimowych środków płatniczych (kryptowaluty,
inne systemy walut elektronicznych).
Biorąc pod uwagę szczególny charakter świadczenia usług i sprzedaży towarów w Internecie,
umowa o ofercie publicznej jest najczęstszym sposobem zabezpieczenia transakcji, która jest bliższa
formatowi elektronicznemu, ale na Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej,
podobnie jak w światowej praktyce, ten rodzaj instrumentu prawnego ma szereg cech związanych
z regulacjami prawnymi i procedurą zawierania tego rodzaju umów.
Należy podkreślić, że w kontekście danej pracy zostaną zbadane podstawowe aspekty
legalnego wdrażania umów o ofercie publicznej w powyższych krajach. Przedmiotem badań jest
186 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
187 Основные статистические данные использования интернет—сетей / Morgan Stanley Research, [online],
http://www.morganstanley.com/what—we—do/research, (01.05.2020).
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umowa o ofercie publicznej jako zjawisko prawne. Celem pracy jest ustalenie różnic i podobieństw
w kontekście stosowania umowy o ofercie publicznej w trybie elektronicznym oraz znalezienie
optymalnych rozwiązań w kontekście wynikających problemów, w oparciu o ustawodawstwo
i praktykę wybranych krajów.
Należy zauważyć, że problemy zawierania umów elektronicznych były badane przez wielu
znanych naukowców, w tym: S. Bratuś, F. Nikiszyn, I.P. Pietrowski, M. Sawinow, E. Sokołowa,
К. Spodar. Umowa o ofercie publicznej jest jednym z rodzajów umów na Ukrainie i w Federacji
Rosyjskiej, która polega na świadczeniu usług i sprzedaży towarów zgodnie z warunkami oferty,
skierowanych do nieokreślonego kręgu osób. Specyfika tego rodzaju umów polega przede wszystkim
na osobliwościach regulacji prawnych i jest przede wszystkim określona w wyżej wymienionych
państwach w ramach dziedziny prawa cywilnego. W Rzeczypospolitej Polskiej termin „regulamin”
jest bardziej spójny z tą kategorią umów i, poza kodeksem cywilnym, jest regulowany odrębnym
aktem regulacyjnym - jest to Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Badania jakościowe stanowią istotną część planowanej drogi osiągnięcia sformułowanego
celu. Podczas procesu badawczego będą wykorzystane następujące metody prowadzenia badań:
1. metoda badania dokumentów, która w swojej zasadniczej istocie polega zatem na
gromadzeniu, selekcji, opisie i naukowej interpretacji zawartych w nich interesujących
naukowców faktów. W ramach badań będzie przede wszystkim wykorzystana w aspekcie
analizy stanu prawnego umowy o ofercie publicznej, gruntując się na aktach normatywnych
wytwarzanych w ramach określonych powyżej systemów prawa188.
2. metoda analizy i krytyki piśmiennictwa (źródeł) - przy pomocy danej metody zostanie
wykazany stopień aktualnej wiedzy o przedmiocie badań, również różnice, podobieństwa,
związki, zależności, istotne cechy w znanych dotychczasowych teoriach naukowych.
3. metoda analizy i konstrukcji logicznej - za pomocą metody zostaną sformułowane
twierdzenia ogólne, bazując się na uznanych twierdzeniach cząstkowych (analiza i synteza
elementów strukturalnych charakteryzujących wybrany rodzaj dokumentów).
4. metoda indywidualnych przypadków - będzie wykorzystana w kontekście analizy praktyk
wybranych organizacji oraz instytucji państwowych wg. wybranej grupy państw. Osiągnięcie
celu również jest możliwe przy pomocy następującej techniki badawczej: “Desk research” analiza już dostępnych danych i informacji odnośnie tematu badań oraz celu.
Analiza ustawodawstwa ukraińskiego
Ustawodawstwo ukraińskie nie zawiera odrębnych przepisów dotyczących sporządzenia
umów pod tytułem “Umowa o ofercie publicznej”, ale w oparciu o przesłankę umowy sprzedaży
(jedna strona zawsze zobowiązuje się do świadczenia konkretnej usługi lub produktu wszystkim,
którzy się do niej zwracają), określony rodzaj aktu prawa cywilnego jest zasadniczo regulowany przez
art. 633 i 641 Kodeksu cywilnego Ukrainy.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 633 Kodeksu cywilnego, umowa o ofercie publicznej jest
publiczną, a propozycja zawarcia umowy musi zawierać istotne warunki umowy i wyrażać zamiar
osoby, która zobowiązała się do wykonania zobowiązania osobistego - art. 641 Kodeksu cywilnego
188

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2002, s. 68.
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Ukrainy (dalej KCU)189. Biorąc pod uwagę specyfikę relacji opartych na systemach informatycznych
i telekomunikacyjnych, jest to elektroniczna forma zawarcia, która występuje nieodłączną częścią
zamówień o charakterze jawnym w dziedzinie handlu internetowego. Taki sposób zawarcia w drugiej
ustępie artykułu 639 KCU jest równoważny z pisemnym190.
Jednak w przypadku porozumienia o charakterze jawnym w ramach handlu elektronicznego
istnieją również przepisy specjalnych aktów prawnych, w szczególności ustawa Ukrainy o handlu
elektronicznym. Chociaż strefa handlu elektronicznego jest stosunkowo uregulowana, istnieją w tym
zakresie znaczne ograniczenia dotyczące relacji bazujących się na umowie. Tak więc, zgodnie z ust.
2 art. 1 ustawy Ukrainy o handlu elektronicznym czyn wymagający rejestracji państwowej lub jej
dokonania przez notariusza nie może należeć do sfery handlu internetowego w ramach systemów
informatycznych i telekomunikacyjnych191.
Według naukowca A. Nikiszyna takie komplikacje znacznie „spowalniają” rozwój
ukraińskiego rynku nieruchomości, jednak specyfika “notarializacji” i dużej roli instytucji
państwowych w danych sprawach, wynika ze zwiększonego zapotrzebowania do ustalenia
bezpiecznych warunków dla obu stron, których nie może zapewnić zwykła umowa cywilnoprawna,
ale ukraińskie ustawodawstwo nie zawiera przepisów dotyczących uproszczenia rejestracji
państwowej umowy zawartej w ramach Internetu192. Należy również podkreślić, iż następujące
problematyczne aspekty wdrażania praw i obowiązków wynikających w ramach umowy o ofercie
publicznej są aktualne w ujęciu prawa ukraińskiego:
• trudność z identyfikacją osoby;
• szczegółowe wymagania dotyczące akceptacji;
• brak regulacji prawnych dotyczących kryptowalut. W szczególności taka opinia zawarta
jest w pracach naukowców I.P. Pietrowskiego i E. Sokołowej.
Wychodząc z wymienionego powyżej, relacje w Internecie mają charakter efemeryczny, który
zgodnie z umową publiczną (tj. termin “umowa publiczna” wg. art. 633 KCU) może nie mieć
znaczącej treści, jednak specyfika techniczna płatności elektronicznych bardzo często wymaga
faktycznego dostarczenia określonych danych płatniczych przez kupującego (konsumenta)
sprzedającemu (wykonawcy/sprzedawcy), które mogą zawierać:
• dane osobowe (imię, nazwisko; patronim - jeśli osoba fizyczna posiada);
• numer konta bankowego lub innego instrumentu do dokonywania płatności.
Ponadto sprzedawca lub wykonawca może również wymagać bardziej szczegółowej listy
danych osobowych; z drugiej strony takie podejście powinno zawsze być uzasadnionym,
aby zwiększyć gwarancje ze strony kupującego (klienta)193.
W takim przypadku występuje bardzo ważna kwestia, aby oferta publiczna zawierała
wyczerpującą listę danych osobowych, osoba-inicjator musi podać sposób i zakres korzystania się
Цивільний кодекс України // Верховна Рада України від 16.01.2003 № 435-IV, [online], http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/435-15 (02.05.2020).
190
Zob. Tamże.
191
Про електронну комерцію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2015. – №45. – С. 410.
192
Никишин А. Электронная коммерция в интернационализации предпринимательской деятельности /
А. Никишин // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2013. – № 1. – С. 12—
16.
193
Петровський І.П. Особливості регулювання договору публічної оферти. / І.П.Петровський, Є.Б. Соколов. – К.:
ЛАУ. – 2013. – № 1. – С. 20—29.
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z informacji, której konsument udziela, ponieważ każda osoba, która jest właścicielem zasobu
internetowego mającego na celu przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych,
automatycznie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe (w granicach aktualnego
ustawodawstwa) przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Również w tym aspekcie
niezwykle ważne jest wyrażenie odpowiedniej zgody na przetwarzanie wymienionego rodzaju
danych.
Analiza ustawodawstwa polskiego
Zgodnie z polskim prawem termin „Umowa o ofercie publicznej” może zostać błędnie przyjęty
jako „oferta publiczna” (ang.: „public offer”, „IPO”). Wymienione znaczenie odnosi się odpowiednio
do terminologii i narzędzi rynków finansowych, a nie do sfery e-commerce w kontekście
omówionym powyżej. Należy wziąć pod uwagę, iż najbliższy cel funkcjonalny, dokonując
porównania z umową o ofercie publiczną, wykonuje instrument prawny pod tytułem “Regulamin”.
W związku z tym tego rodzaju dokument prawny jest bardziej zaprojektowany w celu ustalenia zasad
korzystania z określonej aplikacji internetowej (np. sklep internetowy). W jakości podstawy prawnej
dla sporządzenia takiego aktu należy uznać odpowiednią ustawę o świadczeniu usług drogą
elektroniczną — Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002
nr 144 poz. 1204)194.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawcą
jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-posiadająca osobowości prawnej,
która poprzez działalność elektroniczną, handlową lub zawodową świadczy usługi. Świadczenie
usług elektronicznych przewiduje dokonania czynności bez jednoczesnej obecności stron (na
odległość), poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie odbiorcy, wysyłane i odbierane za
pomocą sprzętu do przetwarzania elektronicznego, w tym kompresji cyfrowej i przechowywania
danych, które są w pełni nadawane, odbierane lub przesyłane za pośrednictwem telekomunikacji195.
Definicja ta pokazuje, że każda osoba świadcząca jakiekolwiek usługi lub towary zarządzająca
sklepem internetowym powinna opracować i umieścić procedurę aplikacyjną (tj. „Regulamin”)
na swojej stronie internetowej.
Polski ustawodawca poszedł dalej niż ukraiński, wskazując bezpośrednio na elementy, które
powinny być w regulaminie.
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w tego rodzaju
dokumentach muszą być wyraźnie wskazane:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych w formie elektronicznej;
2. warunki świadczenia usług elektronicznych, w tym:
• wymagania techniczne niezbędne do interakcji z systemem teleinformatycznym
używanym przez usługodawcę;
• zakaz otrzymywania przez odbiorcę nielegalnych treści;
• warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
• procedura reklamacyjna196.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Zob. Tamże.
196
Zob. Tamże.
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195
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Należy zauważyć, że pytanie o tożsamość pojęć „umowa o ofercie publicznej” i “regulamin”
jest otwartym. Na przykład, jeśli dokonamy porównania z rosyjską praktyką stosowania norm prawa,
należy zauważyć, że użycie terminu „regulamin” ma również miejsce w kontekście ustanowienia
procedury korzystania z informacji w zasobach internetowych. Wystarczająco dokładnym
stwierdzeniem takiej osobliwości służy praktyka spółki z o.o. “Yandex” (ros. “ОАО “Яндекс””) jedna z popularnych wyszukiwarek w Federacji Rosyjskiej i wielu krajach WNP197. Ten dokument
prawny, choć na pierwszy rzut oka jest regulaminem w rozumieniu ustawodawstwa polskiego, ale
ostatecznie wygląda jak umowa sporządzona na podstawie zasad swobody umów - wymieniony
rodzaj swobód prawnych został zawarty w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej w artykule 421
ustępie drugim: “Strony mogą zawrzeć umowę, zarówno przewidzianą, jak i nieprzewidzianą przez
prawo lub inne akty prawne. W przypadku umowy przewidzianej przez kodeks lub inne akty prawne,
jeżeli nie ma oznaczeń określonych w klauzuli 3 tego artykułu, nie mają zastosowania przepisy
dotyczące niektórych rodzajów umów określone przez prawo lub inne akty prawne, co nie wyklucza
możliwości zastosowania przepisów dotyczących analogii prawa (klauzula 1 Artykuł 6) do
indywidualnych relacji stron w ramach umowy” (w red. Ustawy Federalnej z dnia 08.03.2015 N 42—
ФЗ)198. Zatem zasada dyspozycyjności w odniesieniu do regulacji nie może być stosowana na tym
samym poziomie w ujęciu prawa polskiego, co w prawie rosyjskim i ukraińskim, ze względu na
przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144
poz. 1204).
Należy zauważyć, że Rzeczpospolita Polska charakteryzuje się również regulacjami, które nie
mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, ale są przyjmowane przez duże organizacje
pozarządowe, a tym samym mają wystarczający wpływ na jakość usług i stosunki prawne. Jednym
z takich jest Kodeks jakości e-biznesu w kontekście strefy e-commerce. Warte podkreślenia jest to,
że wymagania jakościowe ujęte w Kodeksie jakości e-biznesu zdecydowanie wykraczają poza
formalne, a nawet zwyczajowe zasady obowiązujące dostawców na rynkach tradycyjnych. Należy
podkreślić, iż wysoki poziom standardów dla właścicieli sklepów internetowych został dokonany
z zamiarem uzyskania efektu zaufania ze strony klientów do danej kategorii przedsiębiorców, a także
do całościowego trybu funkcjonowania rynku199.
Analiza ustawodawstwa rosyjskiego
W kontekście prawa rosyjskiego kategoria umów o ofercie publicznej jest przewidziana na
poziomie podmiotów federacji, co powoduje obowiązek traktowania i stosowania umów o ofercie
publicznej na terytorium wszystkich podmiotów Federacji Rosyjskiej bez wyjątku. Na podstawie
Ustawy Federalnej z dnia 26.01.1996 N 14—ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 28.04.2020, dalej
Kodeks cywilny FR), w artykule 494 mieści się, że oferta towarów w reklamie, katalogach i opisach
towarów skierowana do nieokreślonego kręgu osób jest uznawana za ofertę publiczną (klauzula 2 art.
437), jeżeli zawiera wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży detalicznej z kupnem. Ponadto ustęp
drugi zaznaczonego artykułu stanowi, iż ekspozycja w punkcie sprzedaży (na półkach, w witrynach
itp.) towarów, pokaz ich próbek lub dostarczenie informacji o sprzedawanych towarach (opisy,
katalogi, zdjęcia towarów itp.) w miejscu sprzedaży lub w Internecie jest uznawany za ofertę
Zob. Пользовательское соглашение сервисов Яндекса <https://yandex.ru/legal/rules/> [dostęp: 01.05.2020].
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Федеральный закон от 08.03.2015 N 42—ФЗ.
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Zob. Kodeks jakości e-biznesu, Stowarzyszenie Rynku E-commerce, 2010, s. 1.
197
198

81

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W WYMIARZE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
publiczną niezależnie od tego, czy wskazana jest cena i inne istotne warunki umowy sprzedaży, chyba
że sprzedawca wyraźnie stwierdził, że towary nie są przeznaczone do sprzedaży200.
W oparciu o praktykę sporządzania umów o ofercie publicznej należy podkreślić, że w prawie
rosyjskim lub ukraińskim na dzień dzisiejszy nie ma ani określonej struktury, ani przewidzianej formy
dla takiego rodzaju umów. W tym przypadku pojawia się powszechna zasada prawa cywilnego swoboda zawierania umów (tj. swoboda umów ogłoszona zarówno w Kodeksie cywilnym Ukrainy,
jak i Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej). Jako dodatkowe elementy, najczęściej są zawarte
w umowie o ofercie publicznej:
• obowiązki i prawa sprzedającego;
• obowiązki i prawa klienta;
• odpowiedzialność stron;
• polityka prywatności;
• inne sekcje odzwierciedlające specyfikę organizacji.
Analizując umowy o ofercie publicznej ukraińskich i rosyjskich zasobów internetowych,
należy również podkreślić dodatkową praktyczną cechę polegającą na tym, że tytuł umowy o ofercie
nie zawsze może dokładnie odpowiadać nazwie określonej we wspomnianych wyżej kodeksach
cywilnych. Na przykład umowa o ofercie publicznej projektu https://olx.ua (zwana dalej olx.ua) jest
zatytułowana „Umowa użytkownika dotycząca usług OLX.ua” i obejmuje w ten sposób nie tylko
główną domenę projektu, ale także wszystkie inne projekty danej firmy, w których znajdują się
informacje i możliwe jest złożenie zamówienia na usługę lub produkt. Należy zauważyć, że procedura
ochrony danych osobowych nie zawsze jest zawarta w głównej umowie. Najczęstszą praktyką jest
tworzenie osobnej umowy „Polityka prywatności” (odbywa się to również w umowie wyżej
wspomnianej usługi)201.
Na podstawie analizy umów o ofercie publicznej takich organizacji komercyjnych rosyjskich
i ukraińskich, jak ООО «Емаркет Украина», ООО «Овокс Биай» należy zauważyć, że cywilny
charakter prawny i dyspozycyjny takich dokumentów przyczynia się do sformułowania
i umieszczenia zasadniczych i aktualnych interesów gospodarczych organizacji w treści umowy
(aktualne oferty handlowe, a także sposób świadczenia usług)202. Istnieją oczywiście zjawiska
negatywne. Głównie taka cecha przejawia się w strukturze wymienionych powyżej umów.
W niektórych przypadkach zaniedbuje się styl prawny, a także integralne elementy umów, co
przyczynia się do niejednoznaczności reguł sformułowanych przez właściciela zasobu sprzedaży
internetowej; adres oraz inne dane niezbędne dla identyfikacji mogą być nieobecne (na przykład zob.
regulamin sklepu internetowego “Rozetka”)203.
Problemy akceptacji warunków przez strony umowy o ofercie publicznej
Biorąc pod uwagę proces akceptacji umowy o ofercie publicznej przy użyciu interfejsów
użytkownika, nie można uniknąć specyfiki wyrażenia zgody przez osobę na warunki umowy. Zatem
Zob. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).
Договор публичной оферты ООО «Образовательный центр СТУДИНТЕР», [online], https://studinter.ru
/SI_payment_dogovor_spb.html, (01.05.2020).
202
Договор—оферта на оказание услуг в области консультирования и информатизации, https://i.owox.ua/owox_ua
/OWOX_bi_UA_publichnaya_oferta_v.23.12.19.pdf?_ga=2.61978220.1115471759.1589071384—624875633.1589071
384, [online], (23.04.2020).
203
Условия использования сайта Rozetka, https://rozetka.com.ua/terms/, [online], (28.04.2020).
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w danej kwestii element wyłącznej zgody jest dość ważny. Wyrażenie takie w sytuacji przed
wykonaniem określonej usługi płatnej dla konsumenta lub sprzedażą produktu za pomocą systemu
informacyjno-telekomunikacyjnego należy uznać za obowiązek, który istnieje w każdym z badanych
państw, ponieważ dość często właściciele zasobów internetowych mają zamiar o zawarcie
odpowiedniej umowy, ale odbiorca nie jest w stanie potwierdzić lub odrzucić warunków umowy
w części lub w całości. Powstaje sytuacja, w której umowy o ofercie publicznej nie można uznać za
ważną, ponieważ nie ma właściwej akceptacji - wskazane problemy mają charakter praktyczny, co
wynika z nieprawidłowej budowy interfejsów użytkownika z prawnego punktu widzenia, jak
zauważono w pracy M. Sawinowa204.
Na podstawie wspomnianych wyżej ukraińskich i rosyjskich e-commerce zasobów nie zawsze
jest jasne, co należy uznać za akceptację umowy przez strony. Najczęstsza światowa praktyka żądania
zgody przed świadczeniem usługi/sprzedaży produktu nie jest dziś szeroko rozpowszechniona
podczas wykonywania takich działań, czego nie można powiedzieć o procesach bezpośrednio
związanych z przetwarzaniem danych osobowych (na przykład rejestracją) — w tym przypadku
wymóg wyrażenia zgody poprzez wykonanie określonej czynności przez klienta w ramach
określonych aplikacji występuje częściej. Niemniej jednak należy podkreślić znaczenie dodania
opisanej powyżej możliwości dla klientów, o czym świadczą rekomendacji Roskomnadozoru
(ros. “Роскомнадзор”) dla podmiotów świadczących usługi na terenie Federacji Rosyjskiej205.
Ukraińska praktyka sądowa idzie nieco dalej: sąd uznał moment przyjęcia dostarczonego towaru
przez klienta za zawarcie umowy sprzedaży, a warunkami umowy pozostały przepisy oferty
publicznej potwierdzonej przez klienta przed zakupem206.
Podobna sytuacja prawna ma miejsce w polskiej praktyce: na podstawie kodeksu cywilnego
Rzeczypospolitej Polskiej umowę sprzedaży można uznać za zawartą po wymianie oświadczeń woli
stron. Regulamin, w oparciu o art. 661 Kodeksu cywilnego Rzeczy-pospolitej Polskiej, występuje
jako dokument obowiązkowy, co wywodzi się z obowiązku poinformowania o procedurze zawarcia
umowy kupna-sprzedaży kupującego, co potwierdza również w pewnym stopniu cywilny charakter
tego rodzaju dokumentów, jak w prawie rosyjskim lub ukraińskim.
Osobliwości dokonywania płatności: status walut kryptograficznych
Istotną kwestią w kontekście obranego tematu jest również sposób dokonywania płatności,
ponieważ kryptowaluta jest również wyróżniona wśród środków płatności: elektroniczne instrumenty
walutowe, które umożliwiają anonimowe płatności, mają pewną wartość rynkową. Wśród nich
można wymienić: Bitcoin, Litecoin, Namecoin, inne207. Przykładem obecnej sytuacji prawnej
w Polsce jest Odpowiedź na interpretację nr 6655, wydana przez Piotra Nowaka, sekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 listopada 2016 r. Wymieniony akt
prawny zawiera definicję ryzyka związanego z używaniem kryptowaluty, terminologię
z odpowiednim odniesieniem do aktów prawnych wydanych przez instytucje UE. Istotne znaczenie
Савінов М.К. Інтернет—торгівля: особливості договорів / М.К. Савінов. – К.: Бизнес—форум, 2010. – С. 2—13.
Рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки
персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152—ФЗ «О
персональных данных».
206
Судове рішення від 09 жовтня 2017 р. у справі № 235/1462/17.
207
Сподар К.В. Криптовалюта – новые возможности, старые проблемы / К.В. Сподар // Белорусский журнал
международного права и международных отношений. – 2014. – № 5. – С. 22—23.
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takiego dokumentu wyraża fakt, że trzeci odnosi się do przepisów w zakresie prawa podatkowego.
W odpowiedzi podkreślono brak konieczności płacenia podatku VAT na podstawie prawa Dz. U. od
2016 r poz. 710. Jednak określona waluta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych przy
przeliczeniu na walutę krajową (polski złoty) lub obcą. Kontynuacja badań nad nowoczesnymi
zagadnieniami kryptowaluty zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga analizy faktycznego
stanu rzeczy “a natura rei”. W kontekście prawa ukraińskiego i rosyjskiego konieczne jest
podkreślenie następujących cech dla określonego rodzaju środków płatności:
• istnieją jako takie (można je przenosić i przechowywać);
• mają określoną wartość rynkową.
Z powyższego wynika, że każda kryptowaluta jest rzeczą - zgodnie z art. 179 ustępem 1
Kodeksu cywilnego Ukrainy jest przedmiotem świata materialnego, w odniesieniu do którego mogą
powstać prawa i obowiązki.
Problemem w zasadzie jest oznaka materialności, ale zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez
naukowca A. Khatuntsevą: materialność rzeczy zależy od możliwości jej oceny. Na przykład nie
można oszacować wartości rynkowej ludzkiej myśli, ale książkę, jako sposób wyrażania opinii,
ocenić można. Waluta w nowoczesnym tego słowa znaczeniu podlega w pełni wycenie rynkowej:
zasoby walutowe są w rzeczywistości warte tylko tych funduszy, które zostały wydane na ich
produkcję, ale ich wartość rynkowa może być znacznie wyższa i napędzana popytem (idealny stan
rzeczy)208.
Zgodnie z rosyjską praktyką prawną kryptowaluty, jako szybko zyskujący na popularności
instrument prawny nie są w żaden sposób zdefiniowane w przepisach. Ani władza ustawodawcza,
ani wykonawcza również nie wykazały terminologii w tym kontekście. Dlatego nawet stanem na
2019 r. termin „kryptowaluta” nie jest używany w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej, nie ma
zakazu transakcji z kryptowalutami. Tak więc prokuratura międzyokręgowa w Lefortowo nie
ujawniła naruszeń przepisów Federacji Rosyjskiej dotyczących sprzedaży produktów takiego rodzaju
jako bitcoin w sklepach i kawiarniach209.
Na podstawie art. 715 Kodeksu cywilnego Ukrainy, również przyroda materialna pozwala
interpretować transakcje z wykorzystaniem innych środków płatności oprócz waluty oficjalnej
w Ukrainie jako barter. Na rynku krajowym strony umów w rzeczywistości nie ograniczają się do
transakcji barterowych. Chociaż kwestia opodatkowania kryptowalut nie jest rozwiązana w żadnym
akcie prawa krajowego, ale obciążony podatkiem może być również dochód, zgodnie z art. 135
Kodeksu podatkowego Ukrainy, jeśli działają one jako towar210.
Obowiązują ograniczenia handlu wymiennego przy użyciu kryptowalut. Uchwała Gabinetu
Ministrów Ukrainy nr 756 z 29 kwietnia 1999 r. ustanawia listę ograniczeń w handlu zagranicznym.
W szczególności dokument zawiera wykaz towarów, po wywozie których przywóz powinien
nastąpić nie później niż 60, a nie 180 dni: pszenica, żyto, jęczmień, rzepak, mąka lniana, bydło, owce,
kozy, mrożona wołowina, skóra, amoniak, mocznik, półprodukty z żelaza i stali, żeliwo,
żelazomangan. Określa także listę towarów, które nie mogą być importowane na Ukrainę drogą
barterową, a także eksportowane z kraju (biżuteria i ich części z metali szlachetnych, diamentów,
Zob. Tamże.
Мозгорсуд: информация по делу № 02-4510/2018 (РФ).
210
Податковий Кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112,
[online], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (02.05.2020).
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bursztynu), a także towary, które na mocy umowy kopalnianej nie mogą być eksportowane z kraju,
ale mogą być importowane (alkohol, papierosy, olej, nasiona słonecznika, skóra, sprzęt wydobywczy,
węgiel i olej; różne metale, złom; kamienie szlachetne, a także proszek z nich).
W związku z powyższym, chociaż stosowanie kryptowalut w wybranych trzech krajach nie
jest regulowane przez wyspecjalizowane przepisy, nie można mówić o zakazie wykorzystania, co
pozwala również określić tryb działania stron w ramach regulaminu lub umowy o ofercie publicznej
wg. rosyjskiego i ukraińskiego prawa.
Podsumowanie
Obecne ustawodawstwa trzech badanych państw mają podobne podejście prawne do umów
o ofercie publicznej (w Rzeczypospolitej Polskiej sporządzenie regulaminu jest obowiązkiem
ustawowym po stronie sprzedawcy). Zatem kwestie zawierania umów o ofercie publicznej obejmują
zarówno kwestie związane z prawodawstwem, jak i błędy praktyczne.
Szczególne znaczenie danych badań ma miejsce w kontekście organizacji handlowych
prowadzących działalność w wybranych krajach. Trzeba podkreślić, iż dyspozycyjność jest szeroko
stosowana w prawie rosyjskim i ukraińskim. Jednak stwierdzono, iż wymieniony powyżej rodzaj
umów istnieje w prawie każdego z państw i wykonuje podobną funkcję oraz ma zasadnicze
podobieństwo.
Należy również wskazać następujące cechy charakteryzujące badane systemy prawne:
1. w każdym systemie prawnym istnieje dowolna interpretacja nowych instrumentów
handlowych, co tworzy dyspozycje do korzystania z takich;
2. dla systemu prawnego Rzeczypospolitej, jako systemu związanego z prawem Unii
Europejskiej, ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie, co również ma miejsce w
praktyce i przepisach prawa;
3. w Polsce istnieją wyspecjalizowane przepisy regulujące umowy o ofercie publicznej (tj.
regulamin);
4. niezależnie od stopnia rozwoju prawa sądy podejmują decyzje w oparciu o zasady prawa
cywilnego w każdym z wymienionych powyżej państw.
Należy potwierdzić, że cel został osiągnięty, ale aktualność wybranego tematu pozostaje,
ponieważ monitorowanie i opracowywanie praktycznych rozwiązań w kontekście handlu
elektronicznego w ramach Polski, Rosji, Ukrainy ma wartość praktyczną.
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PUBLIC OFFER AGREEMENT IN E-COMMERCE; APPROACH OF POLISH, RUSSIAN
AND UKRAINE LAW
Summary: In this article the author draws attention to the problems of a public offer agreement in the field of ecommerce. The research was based on the theoretical and practical aspects of this legal instrument. The author
narrowed his interest within three legal systems: Ukraine, the Russian Federation and the Republic of Poland.
A comparative method, document research, analysis and criticism of literature, etc. were used in the given work.
The purpose of the work is to determine differences and similarities in the context of using the public offer
agreement in the e-commerce zone. It should be noted that disposition is widely used in Russian and Ukrainian
law. However, it was found that the above mentioned type of contracts exists in almost every country and performs
a similar function and has fundamental similarity.
Keywords: public offer, e-commerce, civil law, comparative law, regulations.
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Paulina Staciwa211
ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony został tematowi współczesnej bankowości elektronicznej i jej
zagrożeń. W pracy przede wszystkim skupiono się na zdefiniowaniu pojęcia, przyjrzeniu się zagrożeniom, na jakie
narażeni mogą być klienci oraz przedstawieniu bieżących metod ochrony bezpieczeństwa w transakcjach
internetowych. Bankowość elektroniczna to forma usług oferowanych przez banki, która we współczesnych
czasach zyskała dużą popularność. Duża część populacji korzysta z tej formy usługi, dlatego bardzo ważne jest
zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa przez banki. Związane jest to z koniecznością utrzymania
zaufania społeczeństwa do działalności banków. Problematyka bezpieczeństwa jest więc stale aktualna. Posiadając
odpowiednią wiedzę zarówno o niebezpieczeństwach, na które możemy napotkać w tym rodzaju bankowości oraz
o metodach obrony przed nimi, jesteśmy w stanie się zabezpieczyć.
Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, bank, zagrożenia, transakcje internetowe, cyberprzestępcy.

Wstęp
Bankowość elektroniczna to cywilizowana forma zastosowania i sugerowania konsumentom
usług finansowych oraz bankowych, np. jak można wykonać przelew? Jak weryfikować historię
własnego rachunku? Jak włączyć płatności stałe oraz polecenie zapłaty? W czasach współczesnych,
gdzie Internet w Polsce jest dostępny dla większości z nas, mamy możliwość korzystania z komputera
z dostępem do połączenia sieciowego zarówno w pracy czy też w domu. Dzięki temu możemy
wykonywać różnorodne czynności. Przykładowo możemy posługiwać się systemami, które zostały
nam udostępnione przez bank czy firmę pożyczkową. Współcześnie nie jest konieczne udanie się do
placówki bankowej, ponieważ niektóre sprawy można załatwić za pośrednictwem komputera albo
urządzenia mobilnego. Wystarczy zalogować się na stronę danego banku, wpisać swoje dane
i dokonać określonej czynności. Bankowość elektroniczna pomija osobisty kontakt klienta
z pracownikiem bankowym. Zastąpione to zostało przez nowoczesną technologię, pozwalającą
również na unowocześnienie niektórych czynności. Klienci mają możliwość skorzystania
z bankowości elektronicznej 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu i w dowolnym
miejscu, gdzie tylko mogą się oni połączyć z Internetem. Są oni uprawnieni do zarządzania swoimi
finansami, nadzorowania operacjami czy wydawania polecania przelewu krajowego oraz
zagranicznego, ale również do ustanawiania zleceń stałych. Dzięki temu konsumenci oszczędzają
swój czas, który przeznaczyliby na odwiedzenie placówki banku w celu załatwienia jakiejś sprawy.
Dodatkowo korzystają ze zmniejszonych kosztów usług bankowych, ponieważ spora ilość kont
osobistych, posiadających dostęp online, jest w zupełności darmowa. Bankowość elektroniczna to
aktualnie powszechny sposób na posługiwanie się różnorakimi funkcjami konta bankowego.
Umożliwia ona również dostępność do różnych ofert kredytowych, inwestycyjnych
i ubezpieczeniowych określonego banku dla klientów212.
Formy bankowości elektronicznej
Internet wciąż się rozwija i stale wprowadza jakieś unowocześnienia, proponując
użytkownikom coraz więcej funkcjonalności. Do jednej z nich należy bankowość elektroniczna.
211

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Bankowość elektroniczna czyli internetowa na czym polega?, Moneyman, https://www.moneyman.pl/blog/bankowoscelektroniczna-czyli-internetowa-na-czym-polega/, (22.04.2020).
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Choć pojawiła się ona już jakiś czas temu (bo pierwsze jej usługi w Polsce zostały zaoferowane na
początku lat 90-tych w formie bankomatów), to od tamtego czasu stale ulega zmianom i wprowadza
coraz to nowsze funkcje, umożliwiając klientom większą liczbę dostępnych możliwości. Jest to
komfortowe zarówno dla banków, jak i klientów. Wyróżnia się wiele form bankowości
elektronicznej213. Są to m.in.:
• bankowość internetową;
• bankowość telefoniczną;
• systemy self-bankingu (głównie bankomaty) i EFT-POS;
• systemy Home Bankingu i Corporate Banking,
• E-mail banking.
Współcześnie najistotniejszą i jedną z najbardziej perspektywicznych form jest bankowość
internetowa. Jeśli chodzi o ten konkretny obszar bankowości, to podstawowym narzędziem
wykorzystywanym w nim są przeglądarki internetowe stron WWW. Posługując się tym narzędziem
klienci mogą skontaktować się z instytucjami bankowymi. Sfera bankowości internetowej
dynamicznie zwiększa swój zakres, gdyż od jakiegoś czasu obejmuje ona także szybko rozwijającą
się technologię telefonii mobilnej. Nie istnieje konieczność instalowania dodatkowego
oprogramowania, ponieważ wszystkie potencjalne operacje pomiędzy bankiem a klientem są
dokonywane wyłącznie na serwerach banku. Zapewnia to gwarancję bezpieczeństwa tych operacji,
a także sprawia, że usługa również staje się prosta, a jednocześnie dostępna dla każdego, kto chciałby
skorzystać z tego narzędzia214.
Usługi bankowe, które dostępne są przy użyciu telefonu nazywane są bankowością
telefoniczną albo też phone bankingiem. Natomiast te, które są umożliwione za pośrednictwem
urządzeń przenośnych, zwłaszcza poprzez telefony komórkowe, definiowane są jak bankowość
mobilna bądź mobile banking. Czynności bankowe przez telefon można realizować na parę
sposobów:
• call center (przez kontakt z operatorem),
• Interactive Voice Response (automatyczny serwis telefoniczny IVR),
• poprzez telefon komórkowy przy pomocy SMS albo technologii WAP.
Operacje przeprowadzane za pośrednictwem bankowości telefonicznej dzielą się na aktywne
i pasywne. Te drugie to takie, w których klienci otrzymują tylko informacje związane z rachunkiem.
Najbardziej podstawową i najczęściej realizowaną operacją pasywną jest np. sprawdzanie salda
rachunku. Do innych usług, oferowanych przez znaczną część serwisów telefonicznych, należą:
kontrolowanie historii rachunku, pozyskiwanie informacji o bieżących stopach oprocentowania bądź
kursach walut. Natomiast usługi aktywne to takie, które przyczyniają się do zmiany salda oraz historii
rachunku. Do podstawowych operacji tego typu należą przelewy, a także dyspozycje związane
z lokatami terminowymi.
WAP (Wireless Application Protocol) jest to jedna z odmian bankowości mobilnej, która
pozwala na dostęp do rachunku za pomocą telefonu komórkowego. Jest to także odmiana bankowości
internetowej, umożliwiającej skorzystanie z usług bankowych poprzez telefon bezprzewodowy.
Protokół WAP zastosowany w urządzeniu komórkowym determinuje ten instrument do mobilnego
213
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Formy bankowości elektronicznej, http://biznesoteka.com.pl/formy-bankowosci-elektronicznej (29.04.2020).
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zainicjowania sesji z witryną internetową banku. Dzięki temu użytkownik może sprawować stałą
kontrolę nad rachunkiem, a także zdalnie zarządzać swoimi finansami215.
Kolejną formą bankowości elektronicznej jest self-bankingu i EFT-POS (elektroniczne
terminale znajdujące zastosowanie w punktach handlowo-usługowych). W tych systemach
niezbędnym środkiem transakcji jest karta płatnicza. Self-banking jest realizowany poprzez
tradycyjne bankomaty (bankowe punkty samoobsługowe), jest więc najstarszą z form bankowości
elektronicznej. Geneza bankomatów związana jest z tym, że dla banków nie byłoby opłacalne
budowanie wszędzie swoich oddziałów. Jest to związane z wielkimi kosztami i z tego powodu
wprowadzone zostały bankomaty. Dzięki nim klienci mogą wypłacać/wpłacać środki pieniężne
(gotówkę) albo kontrolować bieżący stan własnego rachunku, bez konieczności kontaktu
z pracownikami bankowymi. Obecnie istnieją również bankomaty pozwalające ulokować depozyt,
obsługę czeków, przekazanie dyspozycji książeczki czekowej oraz historii rachunku, czy też
zaciągnięcia nowego kredytu, choć tych punktów nie jest wiele216.
Następną formą bankowości elektronicznej jest Home Banking. Pierwotnie termin ten oznaczał
tylko komunikację pomiędzy klientem a bankiem za pośrednictwem specjalnego oprogramowania,
które bank przekazywał klientowi, oraz łączeniu się za pomocą modemu. Jednak ze względu na duże
koszty związane z instalacją oprogramowania, formuła ta była używana przeważnie przez firmy
i określano ją mianem Corporate Bankingu. Współcześnie upowszechnienie Internetu oraz
bankowości internetowej wpłynęło na odejście od klasycznego Home Bankingu217. Obecnie
używając tego określenia mamy na myśli wszystkie usługi bankowe, z których można skorzystać bez
wizyt w placówce banku. Wbrew opinią niektórych ludzi, nie jest to tylko możliwość posłużenia się
usługami bankowymi za pomocą Internetu. W skład Home-Bankingu zaliczane są bowiem również
obsługa telefoniczna rachunku, ale też zawieranie transakcji przy wykorzystaniu telefonu
komórkowego. System ten pozwala m.in. na:
• całodobowy dostęp do bieżących informacji dotyczących salda, obrotów i wolnych
środków na każdym rachunku w banku,
• zawieranie lokat terminowych,
• przekazywanie dyspozycji płatniczych krajowych oraz zagranicznych,
• możliwość skorzystania z poczty elektronicznej,
• wydawanie dyspozycji bankowych np. zastrzeżenie czeków czy wydanie opinii bankowej,
• ciągły dostęp do danych związanych z kursami walut, oprocentowaniem kredytów
i lokat218.
E-mail banking to kolejna z form bankowości elektronicznej. Wyróżnia się dwa rodzaje tej
usługi. Jedna z nich ma charakter bierny, co związane jest z tym, że klient kreuje skrzynkę poczty
elektronicznej na serwerze bankowym i pod koniec każdego dnia odbiera on informację odnośnie
zrealizowanych, nowych transakcjach oraz o bieżącym stanie konta. Natomiast jeśli mówimy
o aktywnej formie e-mail bankingu to jest nią usługa E-mail Money, która istotnie jest odmianą
Formy bankowości elektronicznej, https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/29184formy-bankowosci-elektronicznej, (30.04.2020).
216
M. Momagała, Rodzaje bankowości elektronicznej, http://www.seoteka.pl/a297.php, (30.04.2020).
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J. Adamiec, Bankowość elektroniczna, [w:] Społeczeństwo informacyjne, D.Grodzka (red.), „Studia BAS” 2009, nr
3(19), s.185.
218
M. Momagała, Rodzaje bankowości elektronicznej, http://www.seoteka.pl/a297.php, (30.04.2020).
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WWW albo WAP bankingu. Świadczenie to daje możliwość wykonywania przelewów. Chcąc ją
zastosować, nie jest konieczna znajomość numeru rachunku odbiorcy, potrzebny jest tylko jego adres
e-mailowy. Aby dokonać takiego przelewu, należy na stronie internetowej banku podać adres poczty
elektronicznej odbiorcy, kwotę, którą chcemy mu przelać, ale też pytanie oraz odpowiedź w celach
weryfikacyjnych. Osoba odbierająca taki przekaz otrzymuje od banku informacje o nim na swój adres
e-mailowy. Później loguje się do witryny bankowej, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Gdy
wszystko się zgadza, przekazuje numer rachunku, na jaki mają być dostarczone środki finansowe219.
Zagrożenia bankowości elektronicznej
W czasach współczesnych, gdy technologia stale postępuje, większość z nas przyzwyczaiła się
do bankowości internetowej i elektronicznego dostępu do swojego rachunku. Niestety jednak wraz
z rozwijającą się e-bankowością, bankowością mobilną oraz kartami płatniczymi powstały
różnorakie przestępstwa, uwarunkowane z internetowym dostępem do danych osobowych klientów
oraz ich środków pieniężnych. Do głównych zagrożeń bankowości elektronicznej zaliczamy:
• wyłudzanie danych (phishing) – polegający na tym, że przestępca podszywa się pod bank,
aby wyłudzić od danej osoby oczekiwanych informacji albo skłonić ją do jakichś,
konkretnych działań. Hakerzy próbują zdobyć nasze dane do zalogowania do serwisów
transakcyjnych, ale te są poddane ochronie przez systemy bezpieczeństwa naszego banku.
Przestępcy z tego skutku wysyłają do klientów banków nieprawdzie emaile albo dzwonią
do nich podając się za pracownika banku i pod przyczyną zwiększenia bezpieczeństwa
proszą ich o dane osobiste do bankowości elektronicznej, albo też przejścia w link wysłany
im w emailu. Czasem hakerzy przeprowadzają bardziej twórcze metody, np. mogą
wykreować stronę internetową banku na podobną wizualnie, przez co mogą wykraść dane
do logowania klienta. Jeśli nie zachowamy ostrożności, przestępcy mogą poznać nasz
login i hasło do konta bankowego, a w następstwie tego pozbawić nas wszystkich środków
pieniężnych posiadanych na rachunku.
• złośliwe oprogramowanie – z racji na silne zabezpieczenia, które są stosowane przez
banki przestępcy poszukują odmiennych sposobów na dotarcie do danych rachunku
klientów. Do jednych z nich należy instalacja na komputerze wirusów albo programów
szpiegujących, które służą do śledzenia informacji wyświetlających się na ekranie
monitora, odczytują symbole wybierane na klawiaturze albo nawet obejmują kontrolę na
urządzeniu. Wirusy potrafią np. przekształcić numer konta właściwego adresata przelewu
na numer konta przestępcy, w trakcie wypełniania danych do przelewu. Jak może dojść do
takiego niebezpieczeństwa? Zazwyczaj cyberprzestępcy przesyłają do klientów
bankowych nieprawdziwe e-maile z załącznikiem, w którym to zawarte jest złośliwe
oprogramowanie. W przypadku, gdy posiadany przez nas komputer nie posiada
odpowiedniego zabezpieczenia, a my klikniemy na taką fałszywą wiadomość, to jesteśmy
narażeni na duże ryzyko utraty dostępu zarówno do komputera, jak również bankowości
elektronicznej220.
Formy bankowości elektronicznej, https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/29184formy-bankowosci-elektronicznej, (30.04.2020).
220
Bezpieczna bankowość elektroniczna, czyli główne zagrożenia i 15 sposobów obrony, https://www.najlepszekonto.pl/
bezpieczna-bankowosc-15-praktycznych-porad, (01.05.2020).
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kopiowanie kart płatniczych (skimming) – związane jest to z tym, że przestępcy
umieszczają w bankomatach urządzenia, które pozwalają im sczytać dane zawarte
w kartach płatniczych. Dodatkowo potrzebują też PIN-u. Aby go uzyskać hakerzy
posługują się dwiema technologiami. Mianowicie albo montują powyżej klawiatury listwy
wyposażone w miniaturowe kamery, albo wykorzystują fałszywą klawiaturę, którą
umieszczają na tej prawdziwej.
kradzieże przy użyciu kart płatniczych – użytkownicy, którzy korzystają z kart płatniczych
w polskich oraz europejskich sklepach zdają sobie sprawę, iż do dokonania transakcji
należy wprowadzić „kod zabezpieczający” umieszczony na odwrotnej stronie karty.
Niestety jednak istnieją kraje, w których trzycyfrowy kod, znajdujący się koło miejsca na
podpis klienta, nie jest konieczny i aby doszło do transakcji potrzebny jest tylko numer
karty, data jej ważności oraz dane personalne, które są na niej przedstawione.
kradzieże powiązane z kartami zbliżeniowymi – przestępcy skupiają się na kradzieży
informacji z kart (głównie kredytowych) – bez względu na to, czy są to karty zbliżeniowe,
czy też nie – i przeprowadzanie nimi transakcji postaci card-not-present, czyli pozbawione
materialnej obecności karty, takie jak np. przez Internet221. Karty zbliżeniowe są jednak
szczególnym celem dla przestępców z tego powodu, iż można dokonać płatności do kwoty
50 zł bez wpisywania kodu PIN. Złodzieje wykonując takie transakcje, czują się jakby byli
bezkarni, ponieważ nie są zobligowani do pokazania karty ekspedientowi, który mógłby
zweryfikować ich tożsamość.
zakupy oraz płatności internetowe – wraz z rozwojem Internetu ludzie coraz częściej
korzystają z możliwości zrobienia zakupów albo dokonania płatności elektronicznych.
Jednak czynności takie mogą nieść ze sobą ryzyko. Pojawiają się fałszywi sprzedawcy,
którzy po otrzymaniu zapłaty nie wysyłają zamówionego produktu. Większe
niebezpieczeństwa związane są z wykorzystaniem karty płatniczej w płatnościach online.
Zazwyczaj, aby uregulować należność za produkt lub usługę wystarczy tylko podać swoje
dane, numer karty oraz kod CVC2/CVV2 występujący na odwrocie karty. Jeśli
dokonujemy kupna z niepewnych, niezbyt znanych sklepów, możemy stać się ofiarą nie
tylko utraty pieniędzy za określony produkt, ale też zostać pozbawionym wszystkich
środków finansowych, które posiadamy na koncie (złośliwe oprogramowanie jest w stanie
zdobyć dane z naszej karty, a przez to haker może dokonać zakupów internetowych na
nasze konto).
aplikacje mobilne – obecnie coraz bardziej zyskują na popularności. Praktycznie wszyscy
klienci banków posiadają telefon, a im jest on bardziej nowoczesny, tym większa
możliwość zaistnienia na nim hakerskiego oprogramowania. Jeśli telefon nie jest
odpowiednio chroniony, może zostać wykorzystany przez przestępców do przejęcia
programów wykorzystywanych w bankowości mobilnej222. Utrata telefonu, na którym
zainstalowana jest aplikacja do bankowości elektronicznej, może być równie ryzykowna,
jak utracenie portfela z naszymi kartami płatniczymi. Z tego powodu bardzo istotne jest,

A. Nowacka, M. Szewczyk-Jarocka, Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej w opinii klientów banków
spółdzielczych,"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 307, s. 65.
222
Bezpieczna bankowość elektroniczna, czyli główne zagrożenia i 15 sposobów obrony, https://www.najlepszekonto.pl
/bezpieczna-bankowosc-15-praktycznych-porad, (01.05.2020).
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aby nie umieszczać haseł i loginu do bankowości w notatnikach albo jakichś innych
aplikacjach223.
kradzież tożsamości – dane osobowe są źródłem bardzo cennych informacji. Wszyscy
powinni bardzo je chronić, gdyż mogą być wykorzystane przez nieuczciwe osoby do np.
zaciągnięcia kredytu. Należy uważać na przekazywanie swoich danych w tłocznych
środkach komunikacji. Czasami też zdarzają się takie sytuacje, w których do oszustw
dochodzi w trakcie poszukiwania pracy. Fałszywy pracodawca, nawiązując kontakt, aby
ustalić termin rozmowy kwalifikacyjnej, prosi dodatkowo o wysłanie bardzo
szczegółowych danych osobowych. Jednak podczas procesu rekrutacji nie jest to
konieczne224.

Metody zachowania bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej
Szczególną cechą przeprowadzanych transakcji internetowych jest proces autoryzacji.
Wykonując operacje w placówce banku dochodzi do identyfikacji tożsamości klienta, natomiast
posługując się bankowością internetową kontrolowana jest zgodność wpisywanych kodów
autoryzacyjnych. Prywatność haseł dostępu oraz ochrona narzędzi, które służą do ich tworzenia jest
więc istotnym elementem związanym z bezpieczeństwem transakcji internetowych.
Do podstawowych metod, które zapewniają zabezpieczenie operacji w Internecie należą:
• proste uwierzytelnianie – poprzez hasło, PIN, identyfikator,
• szyfrowana transmisja danych – jest ona realizowana przez użycie protokołu SSL,
• silne uwierzytelnienie – np. poprzez token, klucz prywatny, certyfikat użytkownika,
• podpis elektroniczny225.
Istnieją sprawdzone i skuteczne sposoby prewencji naszych rachunków. Oto wybrane z nich:
• nie udostępniaj przez e-mail bądź telefon swoich danych do logowania w bankowości
elektronicznej. Bank nigdy nie kontaktuje się z klientem telefonicznie bądź e-mailowo, aby
zapytać o dane konta. Wiadomości lub połączenia tego rodzaju należy potraktować jako
próbę do zdobycia poufnych informacji. Koniecznie nie można na nie odpowiadać i trzeba
zgłosić to zdarzenie do swojego banku.
• zabezpieczaj komputer oraz telefon – każde urządzenie, którego używamy podczas
operacji naszego rachunku bankowego winno być należycie chronione, m.in. przez:
legalne oprogramowanie, programy antywirusowe oraz firewall (zapora sieciowa).
• nie otwieraj podejrzanych załączników oraz e-maili, ponieważ wiadomości z obcych
źródeł to możliwe zagrożenie zarówno dla naszych komputerów, ale też kont bankowych.
Zatem jeśli czujesz się nieufnie co do otrzymanej wiadomości, nie otwieraj jej i od razu
usuń.
• weryfikuj zabezpieczenia strony swojego banku – logując się do bankowości
elektronicznej przyjrzyj się dwóm elementom: szyfrowaniu połączenia oraz certyfikatowi
M. Krzysztoszek, Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce, Materiały edukacyjne dla środowiska szkolnego,
Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017, s.15.
224
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finansowe związane z bankowością elektroniczną, Poradnik klienta usług finansowych, CEDUR, Warszawa 2014, s. 1920.
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bezpieczeństwa. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po symbolu kłódki, znajdującym
się na pasku adresu przeglądarki, ale także „hps”, które umieszczone jest na początku
adresu strony logowania – to jest gwarancją tego, iż Twoje dane są zabezpieczone.
Certyfikat natomiast potwierdza, że strona, z której korzystamy jest zaufana, aby to
sprawdzić wystarczy kliknąć na kłódkę tuż obok adresu witryny.
kontroluj datę ostatniego zalogowania do konta bankowości elektronicznej.
tworząc hasło do konta kieruj się tym, aby było ono silne i unikalne. Należy używać
wielkich oraz małych liter, znaków specjalnych i cyfr. Nie można zapisywać nigdzie haseł
do bankowości i powinno się je regularnie zmieniać.
sprawdzaj kody SMS – przestępcy, którzy dysponują Twoim rachunkiem w celu
potwierdzenia operacji muszą mieć kod z SMS. W przypadku gdy cyberprzestępca
rozszyfrował również Twój numer telefoniczny, jest w stanie on także podstawić
wiadomości weryfikacyjne z banku.
korzystaj tylko z zaufanych sklepów. W kwestii mniejszych serwisów powinno się zbadać
ich wiarygodność, np. poprzez skontaktowanie się telefonicznie z nim i zweryfikowanie
jego oferty. Dodatkowo przed wykonaniem płatności należy sprawdzić czy transmisja
występuje w bezpiecznym połączeniu z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS226.
Pamiętaj, aby nie korzystać z bankowości elektronicznej przy pomocy niepewnych
połączeń, np. poprzez publiczną sieć WiFi. Niebezpieczeństwo z ich wykorzystaniem jest
dużo bardziej prawdopodobne niż w sytuacji sieci prywatnych.
logując się do własnego konta korzystaj ze swoich urządzeń i nie upowszechniaj ich
osobom trzecim, ale również unikaj posługiwania się komputerami dostępnymi publicznie.
Dodatkowo jeśli twoje urządzenie musisz oddać np. do serwisu, należy pamiętać, aby
wylogować się z każdej aplikacji, która powiązana jest z bankowością elektroniczną.
dbaj o odpowiednie zachowania w Internecie. Nie należy odwiedzać nieufnych stron albo
pobierać programów pochodzących z nieznanych nam źródeł. Ponadto dokonując
rejestracji w różnych serwisach, nie należy używać tych samych haseł co do konta
bankowego227.

Podsumowanie
Współcześnie bankowość elektroniczna jest bardzo aktualnym tematem. Dzięki niej klienci bez
problemu, z domu czy też każdego miejsca, w którym się znajdują, posiadając tylko dostęp do
Internetu mogą dokonywać różnych transakcji na swoim koncie. Niestety, niesie ona ze sobą również
wiele zagrożeń, ponieważ cyberprzestępcy w różnoraki sposób próbują wyłudzić poufne dane
nieświadomych osób. Zaznajomienie się z potencjalnymi niebezpieczeństwami i poznanie sposobów
ochrony przed nimi może znacznie poprawić ochronę klientów. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo
środków finansowych, które posiadamy na koncie bankowym zależy nie tylko od banku, lecz również
od nas samych.

Zagrożenia współczesnej bankowości elektronicznej, https://www.bs.limanowa.pl/blog/zagrozenia-wspolczesnejbankowosci-elektronicznej, (02.05.2020).
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DANGERS OF MODERN E-BANKING
Summary: This article focuses on the subject of online banking and its risks. The work focuses primarily on
defining the concept, looking at the risks that customers may face, and presenting ongoing security protection
methods in online transactions. Electronic banking is a form of services offered by banks, which in modern times
has gained great popularity. A large part of the population uses this form of service, so it is very important for
banks to ensure an appropriate level of security. This is linked to the need to maintain public confidence in the
activities of banks. The security issue is therefore constantly up-to-date. With the right knowledge both about the
dangers we may face in this type of banking and how to defend against them, we are able to protect ourselves.
Keywords: e-banking, bank, threats, internet transactions, cyber criminals.
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Marlena Misiak228
INNOWACJE SEKTORA BANKOWEGO JAKO ALTERNATYWA DLA
BANKOWOŚCI TRADYCYJNEJ
Streszczenie: Niniejszy rozdział poświęcony został innowacjom wprowadzanym przez banki w celu usprawnienia
ich funkcjonowania, ale również ułatwienia ich klientom dostępu do rachunków. Praca składa się z rozdziału
teoretycznego, w którym przedstawiono historię bankowości elektronicznej, czynniki jej rozwoju oraz dokonano
próby zdefiniowania elektronicznych usług bankowych. Druga część pracy to część badawcza, której celem było
porównanie popularności bankowości elektronicznej z bankowością tradycyjną. Porównano więc liczbę klientów,
których umowa zawiera dostęp do serwisu internetowego z liczbą placówek na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Wykorzystano metodę monograficzną, metodę analizy oraz metodę statystyczną. Główny wniosek
z przeprowadzonych badań można ująć w stwierdzeniu, że ostatnie lata to czas dominacji bankowości
elektronicznej nad bankowością tradycyjną.
Słowa kluczowe: bank, bankowość elektroniczna, innowacje.

Wstęp
Rozwój technologii przyczynia się do rozwoju niemal wszystkich dziedzin gospodarki. Zmiany
zauważane są także w sektorze bankowym. Obecnie w niemal każdym z banków wykorzystuje się
innowacje z zakresu telekomunikacji, informatyki czy łączności. Rozwój bankowości elektronicznej
umożliwia korzystanie z usług czy produktów bankowych, przy użyciu elektroniki nie tylko
pracownikom banku, ale również jego klientom. Skala takich innowacyjnych wdrożeń w ostatnich
latach znacznie się powiększyła. Spowodowane jest to przede wszystkim oszczędnością czasu,
wygodą oraz możliwością użytkowania bankowości elektronicznej o dowolnej porze dnia oraz
z dowolnego miejsca na Ziemi. Z kolei dla samych banków jako przedsiębiorstwom upowszechnienie
się elektronicznych kanałów dostępu skutkowało redukcją kosztów przeznaczanych na obsługę
klienta w oddziałach. Usługi bankowości elektronicznej i ich powszechność pozwalają także na
dotarcie do szerszego grona odbiorców.
Celem niniejszego rozdziału jest próba weryfikacji hipotezy, że w ostatnich latach w polskich
bankach odnotowuje się wzrost zainteresowania usługami bankowości elektronicznej, przez co
osłabiona zostaje pozycja bankowości tradycyjnej.
Część teoretyczna rozdziału zawiera historię oraz próbę wyjaśnienia pojęcia bankowości
elektronicznej. Przedstawione zostały również czynniki, które mają wpływ na wzrost popularności
tego typu usług bankowych. Część badawcza to analiza liczby klientów korzystających z serwisu
internetowego banku PKO oraz analiza liczby placówek banku na przestrzeni dziesięciu lat.
Część teoretyczna
Nowoczesna technologia wspomaga procesy zachodzące w bankach. Obecnie w każdym
banku wykorzystywane są innowacje z zakresu łączności, informatyki czy telekomunikacji.
Bankowość elektroniczna daje możliwość zarówno pracownikom, jak i klientom banku do
korzystania z produktów i usług bankowych za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Skala tych
innowacyjnych wdrożeń na przestrzeni ostatnich lat znacznie się poszerzyła. Spowodowane jest to
głównie oszczędnością czasu, wygodą, jak również możliwością korzystania z bankowości
228
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elektronicznej w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze. Z kolei dla banków jako instytucji
upowszechnienie się elektronicznych kanałów dostępu spowodowało redukcje kosztów
poświęcanych na obsługę klienta w oddziale. Bankowość elektroniczna pozwala również na dotarcie
do szerszego grona odbiorców.
Geneza i pojęcie bankowości elektronicznej
Bankowość elektroniczna na świecie pojawiła się w drugiej połowie XX wieku. Historię
bankowości elektronicznej możemy podzielić na fazy. Pierwsza faza nosi nazwę przedwstępną. Czas
jej trwania określa się do roku 1955. Tak zwana bankowość elektroniczna, a więc działania banków
w tym zakresie sprowadzały się wtedy do stosowania technik telegraficznych. Celem tego było
wyrównanie międzyregionalnych oraz międzyrynkowych różnic w cenach oraz udoskonalenia
koordynacji pomiędzy strukturami banku229. Następny etap to lata od 1956 do 1968. Faza
charakteryzowała się zapoczątkowaniem wykorzystywania możliwości komputerów
w rozwiązywaniu poszczególnych problemów, jak również automatyzacji niektórych procesów.
Jednak za początek bankowości elektronicznej uznaj się datę 1964 r. W Stanach Zjednoczonych
uruchomiono wtedy pierwszy bankomat. Właśnie na okres lat 60 XX wieku datuje się
zapoczątkowanie rozwoju bankowości elektronicznej a więc takich dziedzin jak: bankowość
telefoniczna, bankowość terminalowa oraz home banking230. Kolejna faza nazywana jest fazą
wczesną. Datuje się ją na lata 1968-1980. Związana jest z bardzo szybkim rozwojem telekomunikacji.
Czas ten jest utożsamiany z klasyfikacją podmiotów bankowych, jako najważniejszych odbiorców
aplikacji komputerowych na świecie. Najważniejsza różnica między fazą wczesną a fazą wstępną to
bezpośredni wpływ technologii IT na system bankowy. Do tej pory wpływało to tylko na
poszczególne departamenty banku. W fazie tej pojawiły się różne, nowe procesy: całkowita
automatyzacja obliczeń, oddziały kontrolowane zostały przez centrale, czy pojawiły się
międzybankowe tryby płatności, zapoczątkowana została realizacja transakcji w rzeczywistym
czasie. W październiku 1995 r. został utworzony pierwszy bank, który nie posiadał swoich oddziałów
stacjonarnych, ten bank wirtualny nosił nazwę Security First Network Bank. Utworzenie tego banku
okazało się wielkim sukcesem komercyjnym, ale także medialnym231. Ostatnia faza to tak zwana faza
systemu globalnego. Trwała ona od 1995 r. i trwa obecnie. Wraz z rozwojem gospodarczym,
teleinformacyjnym, a także społecznym pojawiły się zupełnie inne rodzaje operacji. Tymi
innowacjami są innowacje urządzeń oraz zmiana metod przesyłania rozmaitych informacji, w tym
również pieniężnych. Fundamentalne znaczenie w rozwoju bankowości zaczęły odgrywać środki
przekazu, takie jak telefony komórkowe czy komputery. Zmianie uległy również stosunki klientbank, gdyż poprzez rozpowszechnianie bankowości elektronicznej klient banku, aby skorzystać
z usług nie musiał komunikować się z jego pracownikiem232.
Rozwój bankowości elektronicznej jako usługi szczególnie w ostatnich latach jest dynamiczny.
Cieszy się popularnością zarówno wśród klientów indywidualnych, jak również wśród
S. Wojciechowska-Filipek, Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Wydawnictwo Diffin,
Warszawa 2010, s.18.
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przedsiębiorstw. Szybki rozwój bankowości elektronicznej skutkował zwiększeniem się komplikacji
terminologicznych. Reklama banków zazwyczaj opiera się na uproszczeniach pojęciowych, jak
również języku potocznym, dlatego tak ciężko precyzyjnie zdefiniować zagadnienie bankowości
elektronicznej i usług, które są z nią powiązane. W literaturze polskiej i zagranicznej można znaleźć
wiele definicji bankowości elektronicznej233. Niektórzy autorzy definicji podają, że pod pojęciem
bankowości elektronicznej powinniśmy rozumieć eliminację papierowych form zleceń, jak również
automatyzację przekazywania informacji pomiędzy bankiem i klientem.
Można wyodrębnić trzy podstawowe próby definicji pojęcia bankowości elektronicznej:
bankowość elektroniczna jako specyficzna usługa oferowana przez banki; bankowość elektroniczna
jako działalność banku, która prowadzona jest w charakterystycznej formie oraz bankowość
elektroniczna jako całokształt środków technologicznych, które umożliwiają podgląd usług
bankowych234. Bankowość elektroniczna to taki typ usługi zaoferowanej nam przez bank, która daje
klientom możliwość przeprowadzenia każdego rodzaju operacji bankowych za pomocą łącza
internetowego. Zasadniczą różnicą pomiędzy bankowością elektroniczną a innymi rodzajami usług
bankowych jest to, że najważniejszym kanałem dostępu do usług oferowanych przez bank jest
właśnie Internet. W związku z tym klient ma bezpośredni dostęp zarówno do rachunku bankowego,
jak i usług bankowych. Potrzebny jest mu do tego jedynie komputer lub aplikacja mobilna235.
Wyróżniamy dwie płaszczyzny bankowości elektronicznej. Pierwsza z nich to płaszczyzna
wewnętrzna, natomiast druga to zewnętrzna. Natomiast bardziej znana, jak również utożsamiana
z bankowością elektroniczna jest bankowość zewnętrzna. Inaczej można ją nazwać elektronicznymi
kanałami dystrybucji usług bankowych. Zaliczamy do nich między innymi: karty płatnicze, sieci
bankomatów, dostęp do rachunków bankowych przez Internet, bankowość telefoniczną, home
banking i inne. Banki prezentując usługi bankowości zewnętrznej dużo uwagi poświęcają zazwyczaj
na zaprezentowanie korzyści płynących dla klienta wiążących się ze skorzystaniem z nowoczesnych
form łączności. Do tych zalet zalicza się między innymi: zapewnienie nieprzerwalnego
i natychmiastowego dostępu do rachunków bankowych, odpowiedniejsze dopasowanie oferty banku
do potrzeb klienta indywidualnego, zwiększona możliwość uzyskiwania informacji o ofercie banku,
jak również o jego produktach, wyższa wartość usług, a także oszczędność pieniędzy i czasu236.
Działanie części wewnętrznej jest ściśle powiązane z działalnością sfery zewnętrznej. Sfera
wewnętrzna to szeroko rozumiana płaszczyzna informatyczno-elektroniczna, spajająca
funkcjonowanie banku, ale także jego stosunki z tymi podmiotami, które wspólnie składają się na
system finansowy. Platforma ta swoim zasięgiem obejmuje systemy bankowe, jak również
specjalistyczne systemy wewnętrzne. W całokształcie systemu bankowości swoje miejsce ma
również bankowość elektroniczna. System finansowy możemy podzielić na 3 grupy: prosty,
funkcjonalny i wyrafinowany. W skład pierwszej grupy wchodzą: prosta bankowość, proste płatności
oraz podstawowe usługi ubezpieczeniowe. Na grupę funkcjonalną, a więc drugą składają się: usługi
międzybankowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia podstawowe, płatności, podstawowe transakcje
instrumentami finansowymi. W trzeciej grupie (system wyrafinowany) wyróżniamy szeroki zakres
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usług i produktów bankowych oraz tak zwane zaawansowane systemy bankowe, utożsamiane
z bankowością elektroniczną237.
Czynniki wzrostu popularności bankowości elektronicznej
Głównymi determinantami rozwoju bankowości elektronicznej są przede wszystkim: rozwój
telekomunikacji, w tym powstanie smartfonów i komputerów, a także wdrożenie w ofertę banków
nowych operacji bankowych. Można więc stwierdzić, iż instytucje finansowe ulegają zmianom
w czasie, natomiast zmianom nie ulegają funkcje które te instytucje pełnią. Dynamiczny rozwój
bankowości elektronicznej przyczynił się do powstania wielu korzyści, jak na przykład znaczny
spadek kosztów transakcyjnych. Koszty te rosły razem z coraz to wyższą specjalizacją, a także
nasileniem procesu wymiany. Zmianie uległy więc również dotychczasowo wykorzystywane środki
przekazu. Pojawiła się konieczność szybkich i dokładnych rozliczeń między ogromną liczbą
kontrahentów i potrzeba likwidacji ograniczeń krzyżujących się rozrachunków między stronami.
Zrealizowanie tego stało się możliwe dzięki rozwojowi nowego rodzaju usługi bankowości, a więc
bankowości elektronicznej. Najważniejszą rolę miała odgrywać zaś bankowość internetowa. Wpływ
nowej technologii na rynek usług bankowych i finansowych przyczynił się do obniżki kosztów.
Szczególnie tych kosztów, związanych z wykonywaniem procesów powtarzalnych, jak również
takich, które tym procesom nie przynoszą wartości dodanej; do zapewnienia elastyczności
w definiowaniu najnowszych produktów; do podwyższenia jakości usług oferowanych klientom, czy
do zmniejszenia bądź całkowitej eliminacji kosztów obsługi indywidualnych transakcji. Efektywność
rozrachunków elektronicznych w zakresie bankowości jest zauważalna przede wszystkim
w przypadku transakcji standardowych. Transakcjami tymi są: przelewy, wypłacenie gotówki
z rachunku czy lokata. Jednak w przypadku bardziej zaawansowanych operacji bankowych, a więc
tych, przy których nie obejdzie się bez na przykład podpisu własnoręcznego niezbędne wtedy jest
odwiedzenie filii banku. Dlatego też bankowość elektroniczna nie może zawsze pełnić tych samych
funkcji co bankowość tradycyjna238.
Obszar odnotowujący współcześnie największy rozwój jest bankowość mobilna. Dzięki
aplikacji, którą poprzez oprogramowanie smartfona może pobrać każdy jego właściciel, cały bank,
mamy w urządzeniu mobilnym. Aplikacje banków mają zazwyczaj tyle samo funkcji co strony
internetowe banków. Możemy na przykład: wykonywać przelewy, płacić za zakupy, czy sprawdzić
gdzie w pobliżu jest oddział lub bankomat naszego banku239. Pomimo szybkiego rozwoju
technologii, jak i systemów elektronicznych służących rozliczeniom pieniężnym często w ofertach
systemów mobilnych czy internetowych banki pomijają ofertę kredytową. Tak więc całkowita
automatyzacja bankowości, a więc przeniesienie procesu kredytowania do wirtualnej rzeczywistości
ciągle napotyka na ograniczenia. Przyczynia się do tego ciągły brak odpowiedniego modelu: produktklient-kanał dystrybucji. Z jednej strony bankowość elektroniczna posiada w swojej ofercie
poszerzenie zasięgu działalności oraz zwiększenie liczby klientów, a z drugiej elektroniczne kanały
dystrybucji mogą powodować ponoszenie dodatkowych kosztów240.

A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce…, op. cit., s. 48-49.
Ibidem, s. 13-15.
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M. Krzysztofek, Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017, s. 6-7.
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A. Matuszyk, P. Matuszyk, Instrumenty bankowości elektronicznej, CedeWu, Warszawa 2011, s. 54-55.
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Warto również wspomnieć o czynnikach, które obecnie wpływają na wzrost zainteresowania
usługami bankowości elektronicznej. W szczególności chodzi o bankowość internetową i aplikacje
na telefon. Czynnikami społecznymi, które wpływają na dynamikę procesu bankowości
elektronicznej są: tendencja wzrostowa poziomu komputeryzacji, jak również ogólnie informatyzacji
społeczeństwa, wzrasta więc liczba osób korzystających z Internetu bądź telefonów komórkowych;
wysoki procent osób zawodowo aktywnych, które zgłaszają potrzebę korzystania z usług bankowych
w czasie, w którym oddział banku jest nieczynny; wzrost zasięgu geograficznego na większych
obszarach świadczenia usług banku, dzięki czemu łatwiejsze staje się dotarcie do klientów
zamieszkujących obszary spoza działalności tradycyjnej banku oraz stale wzrastające i zmieniające
się wymagania klientów na temat zwiększenia jakości, wygody, jak i szybkości oferowanych usług.
Ciągły rozwój bankowości elektronicznej przyczynia się do udostępnienia produktów lub usług
bankowych w prostszej i wygodniejszej formie. Większość tych produktów była dobrze znana przed
erą komputeryzacji, jednak pojawiło się sporo nowości. Ten rodzaj bankowości determinuje
pojawienie się zupełnie nowych produktów i usług, wynikających z możliwości technologicznych241.
Część badawcza
Porównanie usług tradycyjnych z usługami oferowanymi w bankowości elektronicznej na
podstawie danych z banku PKO BP.
Bankowość tradycyjna kojarzy się zazwyczaj z profesjonalną obsługą klienta, stałym
środowiskiem obsługi, a także powszechnością placówek. Natomiast bankowość elektroniczna to
w szczególności szybkość obsługi, szybki i sprawny dostęp do operacji bankowych oraz
nowoczesność. Analiza dwóch wymienionych kanałów dostępu zarówno do rachunków bankowych,
jak i innych wybranych usług oferowanych przez Bank PKO została przedstawiona w poniższej
tabeli.
Poniższa tabela przedstawia czy zakres usług bankowości tradycyjnej może być porównywalny
z tym oferowanym przez bankowość elektroniczną. Różnice występują przy usługach takich jak:
złożenie wniosku o kredyt, doładowanie telefonu czy otwieranie rachunku indywidualnego.
Tabela 1. Zestawienie wybranych usług bankowych Banku PKO oferowanych w bankowości tradycyjnej
i elektronicznej
Usługa/produkt
Bankowość
Bankowość elektroniczna
tradycyjna(oddział)
Polecenie
przelewu
krajowego/
tak
tak
zagranicznego
Doładowanie telefonu
nie
tak
Założenie
konta
indywidualnego/
tak
tak (w przypadku rachunku indywidualnego
walutowego/oszczędnościowego
tylko w przypadku kolejnego, brak
możliwości otwarcia pierwszego konta w
banku przez Internet)
Złożenie wniosku o kredyt
tak
nie
wniosek
o
przyznanie
karty
tak
tak
kredytowej/złożenie zamówienia na kartę
debetową
Zaktualizowanie danych
tak
tak
Wypłata gotówki
tak
tak
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regulamin „Ogólne warunki współpracy z klientami w Powszechnej
Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”; Przewodnik po usłudze bankowości elektronicznej
i telefonicznej iPKO, PKO Bank Polski S.A.

Otwarcie rachunku czy złożenie wniosku o kredyt zaliczymy do operacji bardziej
skomplikowanych niż pozostałe, a więc takich, które możliwe są do wykonania tylko za
pośrednictwem pracownika Banku. Biorąc pod uwagę czynności wykonywane przez klientów
indywidualnych częściej, czyli np. raz w miesiącu, jak: doładowania telefonów, płatność za zakupy
przez Internet, płatność w sklepach stacjonarnych za pośrednictwem karty czy BLIKa, oraz wypłaty
oraz wpłaty środków pieniężnych wtedy zdecydowanie wygrywają usługi bankowości
elektronicznej. Głównie dzięki łatwości i szybkości dostępu tych usług.
Analiza danych liczbowych zestawiających bankowość tradycyjną i elektroniczną
Analiza danych liczbowych podanych w sprawozdaniach Banku dotyczyła również liczby
placówek w latach od 2008 do 2018. Biorąc pod uwagę podobieństwo usług oferowanych ze strony
bankowości tradycyjnej, a więc oddziałów oraz bardzo szeroko rozumianej bankowości
elektronicznej możemy zauważyć, iż liczba oddziałów stacjonarnych Banku spada. Wiąże się to
głównie z przebiegającą transformacja cyfrową. Jest ona najistotniejszym elementem obecnej
strategii rozwoju. Opiera się głównie na systematycznym zamykaniu części oddziałów stacjonarnych
Banku. Proces ten ma przyczynić się do zwiększenia odsetku klientów przechodzących na zdalne
kanały obsługi. Tym samym przyczynia się to do sukcesywnego realizowania założeń projektu
rządowego „Od papierowej do cyfrowej Polski”242. Poniższy wykres przedstawia sformatowane dane
liczby placówek Banku na przestrzeni 11 lat.
Rysunek 1. Liczba placówek Banku PKO w latach 2008-2018 (segment detaliczny).

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 rok.; Sprawozdanie Zarządu
z działalności PKO Banku Polskiego SA za2014 rok.; Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego SA za 2018 rok. PKO Bank Polski S.A.

Powyższy wykres jasno ukazuje tendencję spadkową liczby placówek PKO Banku Polskiego.
Mimo iż jest to jeden z największych polskich banków, to liczba jego placówek od 2014 roku zaczęła
dynamicznie spadać. Aż 200 oddziałów zostało zamkniętych w ciągu 4 lat. Czas ten to okres
największego rozkwitu usług bankowości elektronicznej, a w szczególności bankowości internetowej
i mobilnej. Duża część klientów przestała mieć potrzebę odwiedzenia placówki, gdyż większą część
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok 2018.,https://www.pkobp.pl/
media_files/8a610708-460a-449a-b169-52fbe6d15bf8.pdf (dostęp: 29.04 .2020).
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niezbędnych informacji mogli oni odnaleźć poprzez stronę internetową Banku, aplikację mobilną
IKO czy dzięki systemowi internetowemu iPKO. Dzięki temu zestawieniu wyraźnie widać, że
obecnie bankowość elektroniczna jest alternatywą dla bankowości tradycyjnej, a nawet staje się od
niej popularniejsza, co jeszcze kilkanaście lat temu nie było możliwe.
Analizując liczbę rachunków z dostępem do serwisu internetowego (wykres poniżej) możemy
zauważyć stopniowy wzrost liczby umów z zaznaczeniem w nich dostępu do serwisu iPKO.
Najniższa liczba (brane pod uwagę były lata 2008-2018) osiągnięta została w roku 2009 i wynosiła
3984 tys. szt. umów zawierających dostęp do serwisu, najwyższa zaś wartość osiągnęła 10733 tys.
szt. i jest to wartość roku 2018. Można także zauważyć, iż w analizowanych latach od 2009 r. do 2014
r. liczba użytkowników iPKO powiększała się średnio o 577 tys. szt. rocznie. Z kolei od roku 2014
do 2018 ilość umów z dostępem do serwisu internetowego wzrastała średnio o 966 tys. szt. rocznie.
Natomiast największy roczny wzrost odnotowano pomiędzy rokiem 2015 a 2016. Wtedy to liczba
rachunków z dostępem do serwisu wzrosła aż o 1021 tys. szt. Liczba umów o rachunki bankowe
uwzględniające możliwość korzystania z serwisu internetowego w 2018 wynosiła 34,6 mln. 10,7 mln
z 36,4 mln stanowią właśnie umowy banku PKO. Stanowią więc one 31% wszystkich tego typu
umów w Polsce243.
Rysunek 2. Liczba umów banku PKO zawierających dostęp do serwisu internetowego iPKO
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego SA za 2010 rok; Sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.;
Sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok; Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2018 rok. PKO Bank Polski S.A.

Badania dotyczące zmian w sektorze bankowym mogą wskazywać na to, że w najbliższych
latach pozycja bankowości elektronicznej w stosunku do tradycyjnej będzie się umacniać. Można
spodziewać się, że zakres usług świadczonych za pośrednictwem Internetu będzie poszerzany,
a innowacje wprowadzane przez sektor bankowy umożliwią klientom wykonywanie wszystkich
działań i operacji bankowych za pomocą elektronicznych kanałów dostępu.
Podsumowanie
Bankowość elektroniczna jest współcześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się
elementów rynku finansowego. Intuicyjność i szybkość tego typu rozwiązań sprawia, że coraz
większa liczba klientów korzysta z różnego typu usług bankowości elektronicznej. Jej istotą jest
usprawnienie działania banków, jak również udostępnienie klientom usług odpowiadających
obecnemu postępowi technologicznemu. Stały rozwój oraz udoskonalanie wszystkich obszarów
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bankowości elektronicznej przyczynia się do zwiększenia ilości pieniądza bezgotówkowego
w obiegu gospodarczym. Skutkuje również usprawnieniem wielu obszarów gospodarki narodowej,
poprzez co polska bankowość może stać się bardziej konkurencyjna na europejskim rynku
finansowym.
Część badawcza artykułu dotyczyła głównie przeanalizowania liczby klientów korzystających
z różnych form bankowości elektronicznej i tradycyjnej na przestrzeni lat 2008-2018 w banku PKO
BP. Następnie dokonano porównania zmian, jakie w tych sektorach dochodziły. Najważniejszym
celem pracy było przedstawienie dynamicznie postępującego rozwoju elektronicznych form
bankowości w porównaniu z bankowością tradycyjną. Skutkiem wzrostu liczby klientów Banku
korzystających różnych form bankowości elektronicznej można uznać systematycznie zmniejszającą
się liczbę placówek Banku. Przyczyną tego jest podobna oferta produktowa i usługowa oddziałów
i serwisu mobilnego, internetowego czy bankomatów.
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Summary: This chapter is devoted to innovations introduced by banks to improve their functioning, but also to
facilitate their clients' access to accounts. The work consists of a theoretical chapter which presents the history of
electronic banking, factors of its development and attempts to define electronic banking services. The second part
of the work is the research part, which aimed to compare the popularity of electronic banking with traditional
banking. Therefore, the number of customers whose contract includes access to the website has been compared
with the number of outlets over the last 10 years. The monographic method, analysis method and statistical method
were used. The main conclusion from the conducted research can be stated in the statement that recent years have
been the time of dominance of electronic banking over traditional banking.
Keywords: bank, electronic banking, innovations.
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Anna Raczyńska244
GŁÓWNE MODELE ZARZĄDZANIA
Streszczenie: W poniższym artykule skupiono się na przeglądzie trzech głównych modelach motywacji
w zarządzaniu, a mianowicie model tradycyjny, model stosunków międzyludzkich i model zasobów ludzkich.
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Motywacja jest bardzo ważną funkcją zarzadzania ludźmi. Proces motywacyjny jest ważnym środkiem
w przedsiębiorstwie, ponieważ dzięki niemu jednostka ma za główny cel osiągnięcie wyznaczonego planu.
Słowa kluczowe: model tradycyjny, model stosunków międzyludzkich, model zasobów ludzkich, motywacja,
zasoby ludzkie

Wstęp
Zasoby ludzkie są podstawą rozwoju każdej jednostki. W czasach wszechobecnej konkurencji
oraz postępującego procesu globalizacji pracownicy posiadający umiejętności, które są odpowiednie
dla danej jednostki gospodarczej, są bardzo cenionym zasobem ludzkim. Każdy zasób musi podlegać
wzrostowi, ponieważ dzięki niemu będzie kształtowała się konkurencyjność przedsiębiorstwa na
rynku. Aby skutecznie podnosić wartość kapitału ludzkiego warto jest, aby każda jednostka
gospodarcza wprowadziła proces ich zarządzania. Główną podstawą zarządzania zasobami ludzkimi
jest system motywowania pracowników245. Znaczenie procesu motywacji dla samego
przedsiębiorstwa należałoby najogólniej zdefiniować jako stan, w którym (pracownik) człowiek jest
stale chętny oraz aktywny do wykonywania powierzonych mu czynności. G. Bartkowiak mówi
o względnie stałej dyspozycji człowieka do zachowań ukierunkowanych na realizowanie przez własną
pracę, cenionych wartości i zaspokajanie potrzeb246. Jednakże słusznie zauważają B. Jamrożek oraz
J. Sobczak, iż motywacja to złożony wewnętrzny proces regulacji zachowań człowieka, którego
funkcją jest sterowanie zachowaniem, to znaczy wyznaczanie kierunku i tempa działania oraz znaku
towarzyszących mu emocji. Warunkiem zaistnienia procesu motywacyjnego jest wiązanie wyniku
podjętego działania z jakąś wartością247. Dlatego też w przełożeniu na przedsiębiorstwo, motywacja
jest procesem determinującym sposób zachowań pracownika lub określenie zależności przyszłego
sposobu zachowania od skutków, do których takie zachowanie prowadzi248. Aby jednak ów proces
przebieg poprawnie oraz uruchomił odpowiednie mechanizmy psychologiczne, które w odpowiedni
sposób nakierują zachowanie człowieka (parownika) na osiągnięcie celu (pomimo wielu trudności)
stworzono na tę potrzebę modele motywacyjne, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego
przez kierownictwo jednostki gospodarczej celu.

Istota motywacji
Pojęcie motywacji jest definiowane bardzo różnie, a jej problematyka zajmuje się wiele
dziedzin naukowych szczególnie psychologia oraz ekonomia. Ludzie mają różną motywację do
pracy, jest ona zmienna w czasie i przestrzeni249.

M.A. Leśniewski, J. Berny, Motywowanie placowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2011, nr 90, s. 97-110.
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Motywacja jest jednym z głównych elementów, który decyduje o efektywności działania
każdego człowieka. Jest ona swego rodzaju symulatorem, który pobudza w człowieku chęć
wykonania określonego zadania. Motywacja jest bardzo ważnym czynnikiem w działalności każdej
jednostki gospodarczej, ponieważ napędza pracowników do realizacji swoich planów, a także
zaspokaja ich podstawowe potrzeby, co przekłada się na wyniki pracy, a to z kolei poprawia wyniki
całego przedsiębiorstwa250. Proces motywacji można traktować jako zachowanie, które jest
ukierunkowane na cel. Ludzie spodziewający się, iż ich wykonywanie zadań doprowadzi do
osiągnięcia planu oraz nagrody, która to zaspokoi ich potrzeby. Ludzie zawsze dążą do
sprecyzowanych celów. Pracownicy mogą motywować się samodzielnie, ale większość z nich
potrzebuje w mniejszym lub większym stopniu bodźca z zewnątrz. Jednostka gospodarcza powinna
zapewnić takie warunki, aby osiągnąć jak największy poziom motywacji, jednakże pod warunkiem,
że znane są zasady różnego rodzaju typu tegoż procesu251. Motywacja jest procesem, który
ukierunkowuje, podtrzymuje oraz wywołuje pewne zachowania ludzi spośród innych alternatywnych
form zachowań, w celu osiągnięcia pewnego planu. Na ten proces składa się wiele tak zwanych
motywów, a więc takich stanów organizmów, które wpływają na gotowość człowieka do rozpoczęcia
lub kontynuowania układów reakcji, działań czy czynności. Motywacja jest więc procesem, który
wywołuje, ukierunkowuje oraz podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych form
zachowań, aby osiągnąć wyznaczony cel. Przebieg procesu motywacyjnego jest zakończony
w momencie, gdy osiągnięcie wyznaczonego celu jest postrzegane przez człowieka (pracownika)
jako użyteczne, a prawdopodobieństwo realizacji planu przez organizację musi być większe od zera.
W procesie tym dochodzi do odziaływania procesów fizjologicznych, myślowych oraz
psychologicznych jednostki, które są czynnikiem o wysokim natężeniu motywacyjnym.
Natężenie procesu motywacji charakteryzowane jest przez psychologów przez opis
następujących cech:
• siły procesu motywacyjnego, a więc zdolność do wyłączania konkurencyjnego celów
oraz stopnia kontrolowania danym motywem własnych działań,
• wielkość motywacji, czyli potrzeba, od której zależy wielkość, intensywności motywacji
jako własności, od której zależy poziom mobilizacji człowieka252.
Motywacja często jest procesem, który bywa niezaspokojonym pragnieniem. Wyróżnia się trzy
następujące poziomy motywacji:
• podporządkowanie – pracownik (człowiek) wykonuje zadania, które są mu powierzone
przez przełożonego, bez jakiejkolwiek własnej ingerencji,
• identyfikacja celu – pragnienie osiągnięcia wyznaczonego planu. Zarządzający musi
przedstawić swojemu pracownikowi korzyści z osiągniętego celu jednostki;
• zaangażowanie – na tym poziomie człowiek (pracownik) sam wyznacza sobie cel.
W osiągnięciu trzeciego poziomu pracownik musi zrozumieć, że jest on tylko jedyną osobą,
której zostało powierzone zadanie i musi je wykonać najlepiej jak tylko potrafi253.

A. Dejnaka, Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie, wyd. Helion, Gliwice 2003, s. 133-134.
M. Armstrong , Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 106-107.
252
E. Baranowska, Motywacja i jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Suwalski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Suwałkach, Suwałki 2007, s. 3.
253
https://www.edukuj.pl/motywacja.html, (dostęp 29.04.2020r.).
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W praktyce przyjmuje się trzy niezbędne warunki procesu motywacyjnego, zostały one
przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Czynniki procesu motywacyjnego
Pracownik musi odczuwać pragnienie, potrzebę itp., oraz musi pojawić się czynnik, który jest zdolny
1 zaspokoić tą potrzebę; Człowiek musi ukazywać określone potrzeby, a kierownictwo powinno zwracać na
nie uwagę;
Człowiek musi widzieć wypracowany wynik z jego działania jako pożyteczny i korzystny dla siebie;
2
Pracownik musi być przekonany, iż kierownictwo będzie sprzyjać ich działania do realizacji zadań;
Człowiek musi mieć pewność, iż składane mu propozycje zadań są możliwe do osiągnięcia w danych
3 warunkach i przy jego stanie wiedzy oraz umiejętności; Pracownik musi być przekonany, że dany wynik
w danych warunkach będzie można uzyskać w stopniu zadowalającym;
Źródło: Opracowanie własne.

Tradycyjny model motywacyjny
Tradycyjny model motywacji jest powiązany z nazwiskiem wybitnego amerykańskiego
inżynierem Fridrickiem Winslowem Teylorem (1856-1915)254. Głównym bodźcem dla tej szkoły
były stosunki panujące w feudalizmie, gdzie władzę posiadał zarządzający, a podwładny
zobowiązany był do powierzonych mu zadań. Motywowanie w swojej podstawowej funkcji polegało
na stosowaniu środków przymusu. Bardzo często wykorzystywanymi środkami był przymus
fizyczny, psychiczny i administracyjny. Jednakże motywowanie pracowników tymi metodami
prowadziło do niechęci, a niekiedy nawet do wrogości. Na przestrzeni lat podwładnego zaczęto
traktować jak równego partnera, i dlatego też zaczęto odchodzić od często stosowanych kar na rzecz
nagród. Według F. W. Taylora najlepszym środkiem motywacyjnym są pieniądze. Odwoływał się on
do teorii homo economicus255. Taylor uważał, że zarówno wśród osób zarządzających, jak
i pracowników należy uświadamiać oraz utrwalać naukowe metody pracy256. Badacz wystosował
trzy wnioski dotyczące naukowego zarządzania:
• należy jak najbardziej wykorzystać specjalizację pracy,
• podzielenie zadania na najprostsze elementy, jak również opracować instrukcję
opisującą najbardziej efektywny sposób ich realizacji. Zarządzający powinien stworzyć
takiego rodzaju instrukcje, które powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb
człowieka (pracownika),
• czynności koncepcyjno-menadżerskie powinny być oddzielne od wykonawczych.
Tayloryzm w swoim założeniu mówi, o tym że przeciętny pracownik jest jednostką leniwą,
niechętną do wykonywania pracy, a podejmuje ją tylko i wyłącznie z konieczności. Z tego względu
jednostka organizacyjna powinna być stale kontrolowana. Potrzebne jest, aby w jednostce został
wprowadzony system kar tak, aby pracownik wykonywał powierzone zadania oraz przestrzegał
regulaminu. Przeciętny pracownik najczęściej unika odpowiedzialności i zaangażowania, nie ma
ambicji. Pracownik głównie potrzebuje bezpieczeństwa. Tylko mała grupa osób chce oraz potrafi
wykonywać zadania wymagające samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji oraz
samokontroli, większość chce być kierowana przez osobę zarządzającą. Większość pracowników
będzie tolerować monotonną pracę pod warunkiem, że wynagrodzenie będzie na odpowiednim
http://mfiles.pl/pl/index.php/Frederick_Winslow_Taylor,( dostęp 22.04.2020r.).
N. Beech, E. McKenna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg Sja, Warszawa 1999, s. 213.
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poziomie. Podsumowując, jeśli powierzone zadania wykonywane przez pracownika nie są trudne,
a kontrola tegoż procesu jest dokładna, wysiłek człowieka jest wynagradzany na odpowiednim
poziomie, to w takim wypadku wydajność pracy będzie na dobrym poziomie257.
Teoria Teyloryzmu spotkała się z dużym sprzeciwem związkowców, ale także robotników.
Związki zawodowe obwiniały Frederica Tylora sprowadzenie ludzi do poziomu maszyn, czy również
nadmierny wzrost pracy. Pomimo tych obaw zastosowanie tejże teorii w sposób znaczący poprawiło
wykonywanie powierzonych zadań258. Teyrolyzm jednak stał się teorią, z której korzystało wiele
osób. Jedną z nich był Henry Ford259.
Model stosunków międzyludzkich
Powstanie modelu stosunków międzyludzkich przypisuje się Eltonowi Mayo (1880-1949) na
lata 30-40 XX wieku260. Badacz wraz z swoimi współpracownikami zauważył, iż nuda podczas
wykonywania pracy oraz powtarzalność zadań zmniejsza poziom motywacji. Zwrócili również
uwagę na kontakty pomiędzy pracownikami. Mayo stwierdził, że osoby zarządzające mogą
motywować pracowników przez uznanie ich potrzeb społecznych, a także zapewnienie im poczucie
przydatności oraz ważności w funkcjonowaniu jednostki. W efekcie zapewniono człowiekowi
(pracownikowi) większą samodzielność w podejmowaniu decyzji, jak również tworzenie
nieformalnych grup robotniczych. Pracownicy w ten sposób uzyskali większy dostęp do informacji
o zamiarach oraz planach pracodawcy o funkcjonowaniu jednostki. Zauważono również, że bardzo
ważne jest społeczne środowisko pracy dla wzrostu wydajności261. Jednym z bardzo ważnych
doświadczeń było przeprowadzenie badań w Zakładach elektrycznych w Hawthorne. Mayo wraz
ze swoimi współpracownikami analizował wpływ warunków fizycznych, takich jak: hałas,
oświetlenie. Zauważyli, że czynniki te miały faktyczny wpływ na wydajność pracy262. Wyniki badań
odwoływały się do przyczyn wzrostu wydajności pracownika w pracy w następujący sposób:
• zasady przyjęte przez grupy charakteryzowały się dobrą wolą oraz współpracą
polegające na konsultacjach pomiędzy ludźmi, a także swobodnego nadzoru,
• pracownicy byli dumni z wykonywanych zadań, ponieważ stali się oni obiektem
zainteresowania z zewnątrz i wewnątrz jednostki,
• ludzie tworzyli chętną do działania między sobą grupę gotową do wzięcia udziału
w badaniach263.
Przeciwnikami teorii Mayo byli między innymi McGregor, Likert czy Maslow. Naukowcy ci
określali model stosunków międzyludzkich jako wyrafinowany sposób manipulowania
pracownikami. Twierdzili, że motywacja pracowników składa się nie tylko z czynników
finansowych. Wykazywali, że gdy pracownicy mogą czuć zadowolenie z dobrej pracy, można
J. Szczupański , Anatomia zarządzania Organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1998, s. 83-84.
J. Snopko, Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców, [w:] Programata tes Oikonomias,
P. Uścielak-Jeż (red.), Częstochowa 2014, s. 307-322.
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powiększyć zakres obowiązków, a co za tym idzie również odpowiedzialność. Według tego modelu
osoby zarządzające nie powinny wpływać na pracowników przez wysokie płace (model tradycyjny),
nie powinni również nimi manipulować (model stosunków międzyludzkich), natomiast powinni
dzielić się odpowiedzialnością za osiąganie celów jednostki oraz indywidualnych264.
Model zasobów ludzkich
Model zasobów międzyludzkich powiązany jest z koncepcjami takich badaczy jak
A. Maslowa, D. McGregora oraz Ch. Argyrisa265. Model ten zakłada koncepcje współdziałania
i zachęcania pracowników, aby byli bardziej innowacyjni. Pracownikom zwiększany jest zakres ich
obowiązków, co prowadzi do wzrostu odpowiedzialności za wykonaną pracę lub powierzone
zadania266. Kolejne założenie mówi o tym, że praca nie musi być przykrym obowiązkiem oraz to, że
pracownicy są zdolni do podejmowania bardzo ważnych decyzji, w ramach swojej pracy podejmują
kluczowe decyzje, co również jest w interesie pracodawcy. Dodatkowym czynnikiem jest to, iż ważna
i efektywna praca prowadzi do satysfakcji pracownika, co jest odwrotnością w opisanym wcześniej
modelu stosunków międzyludzkich267. W tymże modelu człowiek (pracownik) postrzegany jest jako
osoba motywowana przez takie czynniki jak: afiliacja, potrzeba samorealizacji czy osiągnięć.
Ważnym elementem jest charakter pracy, który powinien być dostosowany do aspiracji oraz
zainteresowań pracowników i ich autonomii. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych modeli
(modelu tradycyjnego i stosunków międzyludzkich) rola zarządzającego nie polega na
manipulowaniu ludźmi, lecz na stworzeniu odpowiednich warunków, w których będą mogli osiągać
swoje cele, realizując tym samym cele jednostki268. Kierownik jednostki ma za zadanie rozliczać
pracownika z osiągniętych wyników, ale tylko i wyłącznie z tych, które są konsekwencją jego pracy
lub podjętych decyzji, ale także zaniechań. Pracodawca nie powinien wywierać wpływu na
pracowników poprzez przekupstwo wysoką płacą, jak to miało miejsce w modelu tradycyjnym, czy
manipulacje poprzez łagodniejsze traktowanie (model stosunków międzyludzkich)269.
Tabela 2. Porównanie modelu tradycyjnego, modelu stosunków międzyludzkich oraz modelu zasobów ludzkich
Rodzaj modelu
Cecha modelu
Model tradycyjny
Zachęta płacowa
Model stosunków międzyludzkich
Zaspokojenie potrzeb społecznych (przynależność do
grupy, akceptacja itp.,)
Model zasobów ludzkich
Samokontrola, zadowolenie z pracy, partycypacja
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2007,
s.207.

Podsumowanie
Wyżej wymienione modele motywacyjne są to tak zwane modele ogólne. Modele te stają się
koncepcją w podejściu do pracy człowieka jako pracownika. Proponowane metody motywacji
człowieka oddziałują i będą oddziaływać na sferę psychiczną człowieka. Wprowadzone przez osoby
T.J. Peters, R.H. Waterman, In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies, Harper & Row,
New York 1982, s.2. [w:] R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s.59.
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zarządzające model motywacji człowieka w sposób znaczący wpływa na wykonywaną pracę i zasad
panujących w jednostce gospodarczej. Podejście Teylora zakładało, że zapłata za wykonaną pracę
jest podstawowym czynnikiem motywacji. Postęp technologiczny również rozwijał potrzeby
zawodowe człowieka. Na przestrzeni lat powstał model stosunków międzyludzkich (relacje
pomiędzy pracownikami, rywalizacja) oraz model stosunków ludzkich (zmiana podejścia osoby
zarządzającej do pracowników).
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Szkoła

MAIN MANAGEMENT MODELS
Summary: In the following document focused on three main models of motivation in management, namely the
traditional model, the model of mutual actions and the model of human resources. Motivation is a very popular
function of managing people. The incentive process is handled in the enterprise, because thanks to it the unit has
the main goal of the set plan.
Keywords: namely the traditional model, international relations model, human resources model, motivation,
human resources.
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Karolina Kowalik270
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie: Podstawową i zasadniczą intencją poniższej pracy jest analiza systemu zarządzania finansami
w przedsiębiorstwie. Głównym zadaniem jest zaprezentowanie zagadnień z zakresu zarządzania finansami
w przedsiębiorstwie. W tekście skupiono się na problematyce źródeł finansowania działalności gospodarczej
w związku z osiąganiem dodatniego efektu dźwigni finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wśród społeczności,
270
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jak postrzegają zarządzanie finansami w swoim codziennym życiu, badania te są przeprowadzone w formie
ankiety internetowej.
Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, ryzyko finansowe, menedżer finansowy, źródła finansowania, dźwignia
finansowa

Wstęp
Narastające zmiany w otoczeniu makroekonomicznym czy globalnym współczesnego
przedsiębiorstwa i jego wewnętrznej organizacji, przyczyniają się do zmiany sposobów
przygotowywania przedsiębiorców do zatwierdzania coraz to nowszych prób w zarządzaniu
finansami. Znajomość finansów przedsiębiorstwa jest potrzebna w każdej organizacji, niezależnie od
jego wielkości bądź zakresu działalności. Jednakże, duża liczba przeprowadzonych eksperymentów
pokazuje, że nasza wiedza o praktycznych, a także innowacyjnych składnikach zarządzania finansami
nowoczesnego przedsiębiorstwa, które działa w Polsce jest na niskim poziomie. Porównując do firm
funkcjonujących w państwach wysoko rozwiniętych, zwłaszcza w sektorze MSP. Podstawowe trendy
w gospodarce globalnej ujawniają, że możliwości gospodarowania organizacją będą ciągle
przedstawiały ogromną zmienność, wynikającą z różnorodnych motywacji, które wzmocnią rolę
finansów. Osoby będące zainteresowane pracą w księgowości muszą wiedzieć, jak posługiwać się
instrumentami finansowymi, ale również zrozumieć ich siłę w procesie rozwoju działalności
biznesowej. Oczywiście pracownicy będący odpowiedzialni za niektóre sektory działalności firmy,
także muszą posiadać taką wiedzę oraz umiejętności. Szczególnie ważne jest to dla małych firm,
których jest najwięcej. W implikacji, przekazywanie wiedzy u wszystkich pracowników
przedsiębiorstw o metodach, zasadach oraz praktycznych aspektach zarządzania finansami,
przekształca się w potrzebne dane do przeżycia wszystkich firm na całym świecie271.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień związanych
z zarządzaniem majątkiem firmy, przedstawienie źródeł finansowania przedsiębiorstw, ukazanie jak
dźwignia finansowa wpływa na wartość przedsiębiorstwa, zaprezentowanie analizy internetowej
opartej na zarządzaniu finansami wśród społeczności, a tym samym dotarcie do grona czytelników,
którzy rozumieją zarządzanie finansami nie tylko pod względem kierowania działalnością, ale
również pod kątem codziennego życia zwykłych ludzi.

Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Pod pojęciem zarządzania finansami, określa się dziedzinę dotyczącą organizacji środków
finansowych przedsiębiorstwa. Zawiera ono czynności takie jak: planowanie budżetu, tworzenie
planu finansów, a także controlling wprowadzania tego planu. Warto podkreślić, że zarządzanie
finansami wspiera również inne strefy działalności przedsiębiorstwa, np.: zarządzanie projektami,
zasobami ludzkimi, ale także strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Warto wspomnieć
o nowoczesnej teorii przedsiębiorstwa, ponieważ to ona wskazuje orientację podejmowanych
W. Rogowski, Pierwszy w SGH praktyczny kierunek studiów – zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, GAZETA
SGH 3/17, (336), 2017, s. 17-18, http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiamagisterskie/kierunki-pl/zfp/Documents/zarzadzniefinansami-przedsiebiorstwa-GazetaSGH_03_2017.pdf, (dostęp 22.04.2020r.).
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w firmie działań. Aktualna teoria przedsiębiorstwa, prezentuje cel wszystkich decyzji
podejmowanych w jednostce. Jest to maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wzrost
tej wartości prowadzić może do zwiększenia zasobów posiadanych przez jego właścicieli. Dlatego
zarządzanie finansami przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych sposobów realizacji celów
wszystkich organizacji. Jedną z metod właściwego zarządzania finansami firmy, jest zwiększenie
stanu efektywności wykorzystania bieżących i dostępnych środków finansowych z kapitału
przedsiębiorstwa272.
W ramach zarządzania finansami przedsiębiorstwa można przedstawić cztery zasadnicze
procesy:
• analiza oraz planowanie - zapotrzebowanie na nowe inwestycje i zasoby finansowe
niezbędne do ich zrealizowania;
• decyzje inwestycyjne - związane z alokacją kapitału w aktywa firmy; dokonanie wyboru
takich rozwiązań, które przyniosą spółce najwięcej korzyści w przyszłości;
• decyzje o strukturze kapitału - z czego finansować inwestycje;
• zarządzanie zasobami kapitałowymi – zarządzanie majątkiem obrotowym273.
Z punktu rozwoju przedsiębiorstwa i planowanych inwestycji, istotne jest dokładne
przewidywanie towarzyszącego mu ryzyka. Ideologia zarządzania zmianą i ryzykiem dotyczy
wzajemnie uzupełniających się filarów. Zaliczają się do niej takie przesłanki działalności jak:
ustalenie sztywnych limitów na operacje finansowe, roztropny wybór kontrahentów, ale również
i współpraca z instytucjami finansowymi oraz jednostkami windykacyjnymi. Uzyskać można formę
zabezpieczenia przed nieuczciwymi osobami i nieprzewidzianymi sytuacjami za pomocą limitów
oraz odpowiedniej polityce oceny ryzyka kontrahentów . Należy wówczas podkreślić, że dotyka to
zarówno odbiorców, jak i dostawców. Na odbiorców nakłada się ustalony wcześniej maksymalny
pułap ilości materiału bądź wartości sprzedaży. Działania wykonywane z innymi instytucjami
finansowymi oraz firmami ubezpieczeniowymi i windykacyjnymi, są także istotnym elementem
asekuracji przedsiębiorstwa. Opiera się na jawności i transparentności dokumentów określających
kondycję finansową spółki. Przekazywanie na wyznaczony czas odpowiednich dokumentów lub
wyjaśnianie ewentualnego ich braku przy niedogodnych warunkach powoduje, że przedsiębiorstwo
pozostaje wiarygodnym partnerem biznesowym dla instytucji zewnętrznych274.
Obowiązkiem zarządzającego finansami jest osiągnięcie i wykorzystanie funduszy, tak,
aby maksymalnie zwiększyć wartość firmy. Składają się na to działania takie jak:
1. Prognozowanie i planowanie - menedżer finansowy powinien, a nawet musi wspólnie pracować
z innymi menedżerami przy opracowywaniu planów.
2. Główne inwestycje i decyzje finansowe – menedżer finansowy musi pomóc w wyznaczaniu
optymalnego tempa wzrostu sprzedaży, ale również w podejmowaniu decyzji, jakiego rodzaju
aktywa trzeba zdobyć i jaka jest najlepsza forma finansowania tych inwestycji.
3. Koordynacja i kontrola - menedżer finansowy musi upewniać się, iż firma jest prowadzona
możliwie najefektywniej oraz wiedzieć, że większość decyzji jednostek mają implikacje
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, https://szkolenia.avenhansen.pl/artykuly/zarzadzanie-finansami.html,
(dostęp 22.04.2020r.)
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R. Sławjuk, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Podręcznik 2012, Wydawnictwo: Lwów: NNWK „Akademia
technologii i biznesu” Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, s. 7-8.
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Zarzadzanie finansami w przedsiębiorstwie, https://szkolenia.avenhansen.pl/artykuly/zarzadzanie-finansami.html,
(dostęp 22.04.2020r.).
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finansowe. Wszyscy menedżerowie powinni brać to pod uwagę i współdziałać ze sobą
nawzajem.
4. Zajmowanie się rynkami kapitałowymi - menedżer finansowy musi zajmować się rynkami
pieniężnymi i kapitałowymi. Menedżerowie finansowi decydują o tym:
• jakie aktywa ich jednostka powinna pozyskiwać,
• jak te aktywa powinny być finansowane,
• oraz jak przedsiębiorstwo powinno zarządzać już dostępnymi zasobami275.
Teorie menedżerskie prezentują maksymalizację bogactwa interesów właścicieli, którzy
inwestują środki w działalność gospodarstwa i rezygnują z bieżącej konsumpcji. Maksymalizacja
wartości przedsiębiorstwa w tym rozumieniu, określa podstawowy cel jego działalności276.
Zarządzanie finansami polega na podejmowaniu takich decyzji, aby otrzymać jak najlepszą
z możliwych relacji pomiędzy osiąganymi przez jednostkę efektami, a ogólną wartością poniesionych
nakładów. Natomiast patrząc z drugiej strony, zarządzanie finansami zapewnia niezbędne zasoby
pieniężne potrzebne do ich realizacji. Wyniki zarządzania finansami posiadają odzwierciedlenie
w kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jego płynności finansowej oraz zdolności do finansowania
swojego rozwoju. Koszty pochodzące z kapitałów obcych, rozwój struktury majątkowo-kapitałowej
przedsiębiorstw, od których zależne są koszty utrzymywania środków majątkowych, a także aktualna
wypłacalność, są również obszarem wchodzącym w zarządzanie finansami. Do zadań z tego zakresu,
należy również teraźniejsza ocena rentowności działalności, która wyznacza korzyści właścicieli,
a także możliwości samofinansowania rozwoju. A więc zarządzanie finansowe można sformułować
jako pewien proces, który składa się z wielu decyzji bieżących i długofalowych, dotyczących
pozyskiwania środków pieniężnych i ich lokowania w zasobach, aby zapewnić maksymalizację
korzyści właścicielskich277.
Źródła finansowania przedsiębiorstw
Ilekroć przedsiębiorstwo zasila się innymi niż tradycyjne instrumenty finansowania, np.
udziałami lub kredytami bankowymi, informuje się o współczesnym lub nowatorskim finansowaniu,
które powinno być z założenia zyskowne, nie biurokratyczne oraz łatwo dostępne. Rzeczywiście
klasyczne instrumenty pozyskiwania zasobów w zależności od związanego z nimi ryzyka, są niestety
coraz droższe. Zaciąganie niezbędnych informacji jest coraz bardziej pracochłonne, a osiągnięcie tych
instrumentów, staje się coraz trudniejsze278.
Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej jednostki gospodarczej
może pochodzić z wielu źródeł. Ze względu na źródło pochodzenia kapitału, wyróżnimy źródła
zewnętrzne i wewnętrzne jako te, które finansują przedsiębiorstwo. Finansowanie zewnętrzne
zawiera kapitał pieniężny i rzeczowy. Dostarczany jest do organizacji od podmiotów w różnej formie,
z wyłączeniem strumienia pieniężnego pochodzącego z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów lub
świadczenia usług. Środki dopływają do przedsiębiorstw m.in. w postaci wkładów, udziałów z tytułu
sprzedaży akcji, dotacji, wpłaty wpisowego. Zdobyty kapitał pieniężny lub rzeczowy pozostaje do
R. Sławjuk, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 11-12.
A. Bielawska, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s.16.
277
W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Podręczniki Politechnika Lubelska, Lublin 2011,
s. 27-28.
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A. Bielawska, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa…, op. cit., s.9-10.
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dyspozycji organizacji, przeważnie na czas nieokreślony. Niestety konsekwencją tego zdarzenia jest
powstanie stosunków własnościowych. W ich efekcie powstaje prawo do udziału w podziale zysku
lub obowiązek uczestniczenia w wyrównywaniu strat przedsiębiorstwa. Natomiast finansowanie
wewnętrzne polega na zdobywaniu środków finansowych, poprzez przekształcenia majątkowe oraz
gromadzenie kapitału. Następuje ono zazwyczaj na skutek realizacji przychodów ze sprzedaży
wyrobów lub usług. Mimo tego, że środki te docierają z zewnątrz, nie można ich zaliczyć do
finansowania zewnętrznego, ponieważ występuje zamiana formy rzeczowej w pieniężną279.
Do finansowania wewnętrznego zaliczamy m.in.:
• Zysk netto, który jest podstawowym źródłem finansowania działalności gospodarczej.
Porównywany jest z dodatnim wynikiem finansowym netto, który określa się w wartości
pieniężnej. Oblicza się go poprzez porównanie przychodów operacyjnych i kosztów
operacyjnych, a także poszczególnych obciążeń280.
• Odpisy amortyzacyjne są kolejną metodą finansowania wewnętrznego przedsiębiorstwa.
Amortyzacja to koszt zużycia środków trwałych, ale również wartości niematerialnych
i prawnych. Wyrażony jest jako środek pieniężny. Amortyzacja odzwierciedla eksploatację
finansową aktywów. Stanowi utracenie majątku do tworzenia osiągnięć w danej
organizacji. Nie jest bezpośrednio związana z wydatkiem. Przy braku przepływu
pieniężnego z przedsiębiorstwa, oddziałuje na obniżenie zysku netto 281.
• Aniołowie Biznesu, to prywatni inwestorzy z ogromną wiedzą, potrzebną w danej branży.
Angażują nie tylko kapitał początkowy na rozpoczęcie bądź rozwój firmy, ale także
kontakty i doświadczenie. W dużej mierze wspierają w prowadzeniu jednostki, wspólnie z
kierownictwem tworzą plany strategiczne oraz wpływają na kształtowanie struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa282.
• Fundusze venture capital są średnio i długoterminowym elementem, który jest
inwestowany w organizację. Profesjonalne firmy z innymi instytucjami. Inwestują
w działania o wysokim ryzyku. Kapitał jest wprowadzany do przedsiębiorstwa w formie
własnościowej, a osoba inwestująca później staje się jej wspólnikiem283.
Natomiast do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw zaliczamy m.in.:
• Kredyt bankowy, który stanowi kwotę pieniędzy przekazanych przez bank - kredytobiorcy
na podstawie umowy, która określa zwrot kwoty kredytu w określonym czasie oraz
zapłacenie odsetek kredytu. Może on być udzielony na różne cele, zarówno o charakterze
rozwojowym, jak i eksploatacyjnym, czyli np. kredyt obrotowy lub płatniczy.
Przedsiębiorstwo musi złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek kredytowy w celu
uzyskania kredytu bankowego, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie284.

L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 66-67.
J. Grzywacz, Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
2013, s. 14.
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D. Ostrowska, Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa
2014, s. 93-94.
282
H. Waniak-Michalak, Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, Difin,
Warszawa 2015, s. 162-163.
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W. Czemiel-Grzybowska, Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PWN,
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•

•

Leasing w języku ekonomicznym, to umowa, dzięki której jedna ze stron, czyli
leasingodawca, oddaje drugiej stronie umowy, czyli leasingobiorcy, prawo do korzystania
z określonego dobra (np. środka trwałego) będącego właścicielem w zamian za
odpowiednie płatności, a czas użytkowania przedmiotu jest ustalony w umowie. Występują
dwa podstawowe rodzaje leasingu: leasing operacyjny, który jest umową podobną do
dzierżawy oraz leasing finansowy, który zbliżony jest do kredytu285.
Dotacja jest świadczeniem nieodpłatnym i przekazywanym w konkretnie ustalonej
wartości. Natomiast subwencje przedstawiane są jako świadczenia o charakterze
ogólnym. Dotacje przeznaczone są na wyznaczony cel danego przedsiębiorstwa.
Przekazywane są one w formie pieniężnej albo rzeczowej286. Subwencje można zdobyć na
zadania rozwojowe firmy, jak i biznesowe287.

Efekt dźwigni finansowej
To wynik, jaki przynosi wprowadzenie kapitału zewnętrznego. Może być dodatni lub ujemny.
Pozytywny może wystąpić wtedy, gdy rentowność kapitału własnego zostanie zwiększona poprzez
wzrost udziału kapitałów zewnętrznych w firmie. A więc inaczej mówiąc – pomimo tego, iż
zaciągniemy kredyt, za który musimy zapłacić, to zwrot kapitału własnego wniesionego do firmy
będzie większy. Odwrotne zjawisko określa się terminem maczugi finansowej, czyli ujemnym
efektem dźwigni finansowej288. Dodatnie wyniki dźwigni zachodzą wówczas, gdy wzrost zadłużenia
wpływa na poprawę rentowności kapitału własnego. Czyli wskaźnik ma za zadanie zbadać, czy
zaciąganie dodatkowych obciążeń odsetkowych przez jednostkę, przy jej aktualnym potencjale
operacyjnym, pozwoli na poprawę rentowności dla właścicieli. Wskaźnik dźwigni finansowej jest
bardzo potrzebny w położeniu zarządczym, ponieważ ukazuje, czy korzystanie z obcych źródeł
zasilania przedsiębiorstw jest efektywne dla interesu właścicieli firm. W warunkach ujemnych
efektów dźwigni, podmiot gospodarczy powinien znaleźć inne źródła finansowania (np. zwiększenie
kapitału własnego)289.
Analiza zarządzania finansami wśród społeczności
Metodologia jest nauką o czynnościach poznawczych badań naukowych, a także o wytworach
tych czynności. Najważniejszym zainteresowaniem metodologii są metody badawcze, które poprzez
zebranie odpowiednich informacji, czy też danych przedstawionych jako jakościowe bądź ilościowe
zmienne oraz ich mierniki, są potrzebne do uzyskania zamierzonych celów290.
Pierwszym krokiem zrealizowanych przeze mnie badań, było przeprowadzenie ankiety
głównie wśród studentów, jednak nie ograniczyłam się jedynie do studiujących. Pierwsza część
formularza składa się z pytań mających na celu wskazać płeć, wiek oraz wykształcenie osób
J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2006, s. 116.
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biorących udział w badaniach. Zależało mi na tym, aby moja ankieta trafiła do jak największej grupy
odbiorców. W ankiecie wzięło udział 45 osób o różnym przedziale wiekowym. Głównie były to
osoby w wieku od 21 do 25 lat. Większością ankietowanych były kobiety, ponieważ stanowiły aż
80%, czyli 36 kobiet. Jeśli chodzi o wykształcenie, to większość osób biorących udział w ankiecie
internetowej posiadało średnie wykształcenie. Badania zostały zrealizowane w ostatnich dniach
kwietnia, przy zastosowaniu wszelkich podstawowych reguł jakimi są: zapewnienie anonimowości
osób odpowiadających na pytania w kwestionariuszu, ale również powiadomienie wszystkich
badających o celu przeprowadzanego badania.
Wyniki ankiety internetowej

Rysunek 1. Płeć
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Wiek
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3. Jakie posiadasz wykształcenie?
Źródło: Opracowanie własne.

W drugiej części ankiety pytałam o informacje dotyczące zagadnień związanych
z zarządzaniem finansami, a także jak ankietowani postrzegają zarządzanie finansami w swoim
codziennym życiu, ryzykiem finansowym, źródłami finansowania przedsiębiorstw oraz dźwigni
finansowej. W formie diagramów przedstawiam poniżej wyniki przeprowadzonych samodzielnie
badań.

Rysunek 4. Czy wiesz co oznacza zarządzanie
finansami?
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5. Czy właściwie zarządzasz swoimi
finansami?
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 6. Ile miesięcznie przeznaczasz pieniędzy na błahostki? (w zł)
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 8. Czy wiesz co to jest ryzyko
finansowe?
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 10. Czy wiesz jakie są powszechnie
dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej?
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 7. Ile byłbyś/byłabyś w stanie oszczędzić
miesięcznie nie wydając zbytecznie swoich środków finansowych? (w zł)
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 9. Z czym kojarzy ci się pojęcie ryzyko
finansowe?
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 11. Które Twoim zdaniem źródło finansowania działalności jest najlepszym rozwiązaniem dla firm ?
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 12. Co według Ciebie oznacza efekt dźwigni finansowej?
Źródło: Opracowanie własne

Wobec powyższych wyników badań, zademonstrowanych na diagramach kołowych wiadomo,
iż 71,1% osób ankietowanych jest w stanie powiedzieć, że właściwie zarządzają swoimi finansami,
natomiast 28,9% stwierdziło, iż są odmiennego zdania. Odpowiedzi na pytanie, ile ankietowani
byliby w stanie zaoszczędzić miesięcznie, nie wydając zbytecznie swoich środków finansowych były
różne, ale ponad połowa osób przyznała się do tego, że mogłaby zaoszczędzić ponad 300 zł, nie
wydając przy tym zbytecznie swoich zgromadzonych środków finansowych. Ryzyko finansowe
kojarzy się najbardziej ankietowanym z brakiem zabezpieczenia oraz utratą pieniędzy, co jest
normalnym zjawiskiem dotyczącym tej dziedziny.
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W przeprowadzonych przeze mnie badaniach, respondenci w większości potwierdzili fakt, iż
wiedzą jakie są dostępne źródła finansowania przedsiębiorstw. Według nich najlepszym
rozwiązaniem dla firm okazały się dotacje, które najczęściej są pomocne na początku zakładania
swojej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę ostatnie pytanie związane z efektem dźwigni
finansowej, to większość osób odpowiedziała poprawnie, co jest zaskakujące, ponieważ mało
społeczeństwa interesuje się wpływem dźwigni finansowej na poprawę rentowności kapitału
własnego przedsiębiorców.
Podsumowanie
W otoczeniu finansowym współczesnego świata, kryje się wiele sprzeczności i utrudnień
dotyczących sposobów kierowania finansami. Wiedza na temat finansów przedsiębiorstwa jest
bardzo ważna z punktu widzenia każdej organizacji. Wiele doświadczeń pokazuje, że nasza
znajomość praktycznych elementów zarządzania finansami jest na niskim poziomie. Jednak
dodatkowe szkolenia i kursy z tego zakresu gwarantują nam nowe perspektywy na tą dziedzinę nauki.
W dzisiejszych czasach, zarządzanie finansami jest nieodłącznym elementem naszego codziennego
życia. Każdy z nas potrzebuje odpowiednio „zorganizować” swoje fundusze, tak aby na wszystko
nam wystarczyło.
W swojej pracy dowiodłam tego, iż zarządzanie finansami nie tyczy się tylko przedsiębiorców,
którzy mają na głowie całą swoją firmę, ale również i nas zwykłych ludzi, których życie toczy się
z dnia na dzień. Nie musimy posiadać dużej wiedzy na temat finansów, żeby nimi zarządzać. Jeśli
zajmujemy się tylko własnym gospodarstwem domowym to bardzo proste, aby dokonać
odpowiednich decyzji związanych z osiągnięciem zamierzonych efektów pomiędzy ogólną wartością
poniesionych nakładów. Większość z nas wybiera proste ścieżki, aby po drodze nie upaść, jednak
odrobina ryzyka (finansowego) nie powinna popsuć naszych planów rozwojowych.
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ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT
Summary: The basic and fundamental intention of the following work is to analyze the company's financial
management system. The main task is to present issues in the field of financial management in an enterprise. The
text focuses on the issue of sources of financing economic activity in connection with achieving a positive financial
leverage effect. The purpose of the article will be to examine among the community how people perceive financial
management in their daily lives, these surveys are conducted in the form of an online survey.
Keywords: finance management, financial risk, financial manager, sources of funding, financial leverage.
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Adrian Jambor291
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI BIEŻĄCYMI
GWARANTEM UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem niezależnie od jego rozmiarów oraz branży polega na
zaopatrywaniu się w środki niezbędne do wykonania statutowej działalności w sposób jak najbardziej wydajny.
W celu maksymalizacji zysków oraz minimalizacji kosztów niezbędne jest efektywne zarządzanie majątkiem
przedsiębiorstwa, przede wszystkim majątkiem bieżącym, o którego poziomie oraz wykorzystaniu jednostka musi
decydować w zależności od zmieniających się warunków na rynku. W artykule zostanie przedstawione pojęcie
płynności finansowej, jej rodzaje oraz metody zarządzania majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa pozwalające
wpływać na kształtowanie się płynności finansowej. Część badawcza obejmować będzie analizę wybranych
wskaźników płynności oraz efektywności gospodarowania aktywami bieżącym w przedsiębiorstwach z branży
przemysłu elektromaszynowego w latach 2017-2019.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, aktywa bieżące, zarządzanie majątkiem bieżącymi, zarządzanie płynnością
finansową.

Wstęp
Przedsiębiorstwa samofinansujące się, działające na wolnym rynku muszą oprócz stałego
rozwoju jak najlepiej dysponować posiadanym majątkiem, tak aby stawać się jak najbardziej
rentownymi. W przypadku jednostek, na które oddziałuje to samo otoczenie zewnętrzne oraz
posiadają podobną do konkurencyjnej bazę technologiczno-wytwórczą głównym czynnikiem
zapewniającym przewagę konkurencyjną staje się cena. Jest ona jednak ograniczona przez próg
rentowności, poniżej którego przedsiębiorstwo nie może jej obniżyć, ponieważ nie zostaną pokryte
koszty, a więc zaczną powstawać straty. Decydujące staje się więc ograniczanie kosztów działalności
do poziomu pozwalającego efektywnie konkurować na rynku.
Zarządzanie aktywami bieżącymi w jednostce pełni niezwykle ważną rolę ze względu na
znaczący wpływ na wynik finansowy. Ich struktura, rozmiar oraz sposób rozdysponowania będzie
zależeć przede wszystkim od branży oraz rozmiaru przedsiębiorstwa, jednak skutki jakie występują
w przypadku błędnych decyzji związanych z operowaniem nimi są podobne. Początkowo powstają
problemy z regulowaniem płatności, które z czasem mogą doprowadzić do niewypłacalności, utraty
wiarygodności kredytowej, a następnie do najgorszego, czyli bankructwa.
Płynność finansowa w przedsiębiorstwie
Podstawowym wskaźnikiem branym pod uwagę przy ocenie efektywności, z jaką funkcjonuje
przedsiębiorstwo jest zysk finansowy, który przeważnie w celu analizy jest porównywany
z wynikami z innych okresów bądź innymi firmami działającymi w tej samej branży. Jednak nie jest
on kluczowy dla jednostki, szczególne znaczenie ma natomiast płynność finansowa, której istotność
jest zwiększona w czasie dekoniunktury. Płynność finansowa może być w ogólnej formie
definiowana jako zdolność jednostki pozwalająca na pokrycie w odpowiednim czasie zobowiązań
klasyfikowanych jako bieżące, takich jak zobowiązania za dobra i usługi lub zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń dla pracowników, czyli krótkoterminowe oraz nagłe, nieprzewidziane wydatki
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powstające naturalnie w czasie prowadzenia działalności gospodarczej zaliczanych do zdarzeń
losowych292. Płynność finansowa przeważnie jest analizowana w trzech różnych ujęciach:
majątkowym, majątkowo-kapitałowym oraz przepływów pieniężnych293.
Ujęcie majątkowe odnosi się do stopnia płynności poszczególnych składników, czyli poziomu
trudności jaki występuje przy próbie zamiany ich na najbardziej płynny, czyli gotówkę bez utraty ich
wartości. Przy analizie struktury bilansu można łatwo dostrzec, że jego poszczególne elementy
posortowane są właśnie na podstawie płynności majątkowej począwszy od tych, których zamiana na
gotówkę będzie najtrudniejsza, do tych najbardziej płynnych, czyli środków pieniężnych w kasie bądź
na rachunku bankowym294.
Aspekt majątkowo-kapitałowy odnosi się do aktywów bieżących oraz zobowiązań
klasyfikowanych jako krótkoterminowe, czyli tych których termin wymagalności jest krótszy niż
jeden rok. Oprócz oceny zwykłej zdolności do pokrycia przez majątek obrotowych roszczeń
wierzycieli, czyli ilości oraz stopnia jego płynności analizie podlega również czas wymagalności.
Ocenia się, czy w dni zapadnięcia terminu zapłaty za zobowiązania jednostka będzie w posiadania
odpowiedniej ilości środków pieniężnych do ich uregulowania, bez konieczności finansowania
kapitałem zewnętrznym takim jak np. pożyczki295.
Płynność finansową można również analizować w aspekcie przepływów pieniężnych, jest
częściowo zbliżona ujęcia majątkowo-kapitałowego. Odnosi się ona do synchronizacji w czasie
terminów wymagalności zobowiązań oraz pozostałych wydatków ze strumieniami pieniężnymi,
które będą przeznaczone na ich pokrycie. Dodatkowo powinna występować nadwyżka środków
pieniężnych w wysokości pozwalającej na pokrycie wydatków nieprzewidzianych i losowych.
Zachowanie płynności nie odznacza się więc posiadaniem płynnych aktywów w wysokości
pozwalającej na pokrycie w całości zobowiązań, lecz zdolnością do przekształcania składników
aktywów bieżących na gotówkę w taki sposób, aby mogła regulować zobowiązania wymagane do
zapłaty w tym samym czasie296.
Pomiar płynności finansowej
W celu efektywnego kontrolowania aktualnego stanu płynności finansowej
w przedsiębiorstwie należy dokonywać jej pomiaru. Pomiar ten może mieć wymiar dynamiczny lub
statyczny. Wskaźniki pozwalające wyznaczyć płynność w wymiarze statycznym bazują na wynikach
z bilansu, a więc wyznaczają poziom płynności na dzień jego sporządzenia. Prostota ich konstrukcji,
która pozwala w łatwy sposób dokonać pomiaru oraz forma, dzięki której wskaźniki te można
stosować w większości przedsiębiorstw niezależnie od ich rozmiarów, przemawia za ich
powszechnością i stosowaniem jako wskaźniki oceny kondycji przedsiębiorstwa297. Dokonując
badania poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie niezbędna jest analiza składników
bilansu, które w pierwszej kolejności można podzielić na aktywa oraz pasywa, a następnie aktywa na
A. Kwiecień, Zarządzanie płynnością jako sposób na poprawę efektywności w zarządzaniu finansami, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854, s. 40.
293
A. Kuciński, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorstwo i Finanse” 2016, s. 42.
294
Ibidem, s. 42.
295
I. Witczak, Płynność finansowa jako miara sprawności funkcjonowania firm farmaceutycznych „Zeszyty Naukowe
Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 201, s. 415-416.
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A. Kuciński, Statyczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne, „Przedsiębiorstwo we
współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” 2018, nr 2, s. 94-96.
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aktywa trwałe oraz obrotowe. Wielkości poszczególnych elementów będą w głównej mierze zależeć
od branży i specyfiki danego przedsiębiorstwa, jednak tak jak zostało to już wcześniej wspomniane
wskaźniki statycznej oceny płynności finansowej można stosować niezależnie od rozmiarów czy
specyfikacji jednostki298.
Płynność w ujęciu statycznym bazuje na relacjach występujących pomiędzy aktywami
bieżącymi w skład, których można zaliczyć: zapasy, należności krótkoterminowe oraz najbardziej
płynne środki pieniężne w kasie bądź na rachunku bankowym, a zobowiązaniami bieżącymi, czyli
jak już wcześniej zostało to wspomniane o terminie wymagalności nieprzekraczającym 12 miesięcy.
Aktywa obrotowe w zależności od stopnia płynności można podzielić na trzy stopnie299:
• pierwszy stopień – są to składniki najbardziej płynne, które mogą posłużyć do spłaty
zobowiązań bez konieczności ich zamiany na bardziej płynne, czyli środki pieniężne na
rachunku bankowym lub kasie oraz ekwiwalenty środków pieniężnych,
• drugi stopień – składniki te charakteryzują się wysokim stopniem płynności pozwalającym
na zamianę ich na środki pieniężne w krótkim czasie. zaliczyć można do nich: należności,
papiery wartościowe z przeznaczeniem do obrotu, a także pozostałe aktywa obrotowe
klasyfikowane jako łatwo zbywalne,
• trzeci stopień – pozostałem elementy aktywów obrotowych, które charakteryzują się
wysokim stopniem trudności w kontekście zamiany ich na środki pieniężne.
Podobnie jak w przypadku trzech stopni płynności aktywów obrotowych możemy wyróżnić
trzy wskaźniki statycznej oceny płynności finansowej, które są korelacją wybranych elementów
aktywów bieżących oraz zobowiązań bieżących, są to300:
• Wskaźnik bieżącej płynności,
• Wskaźnik płynności szybkiej,
• Wskaźnik płynności gotówkowej.
Tabela 1. Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa
Lp. Nazwa wskaźnika
Wskaźnik bieżącej
1.
płynności

Wzór wskaźnika
aktywa bieżące
zobowiązania bieżące
aktywa bieżące − zapasy − rozliczenia
Wskaźnik płynności
międzyokresowe czynne
2.
szybkiej
pasywa bieżące
papiery wartościowe do obrotu + środki pieniężne
Wskaźnik płynności
3.
gotówkowej
pasywa bieżące
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa – wskaźnik płynności,
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-wskaznikowa-przedsiebiorstwa-wskazniki-plynnosci, (27.04.2020).

Wskaźnik płynności bieżącej dostarcza przedsiębiorstwu informacji, ile razy pasywa bieżące
są pokrywane przez posiadane aktywa bieżące, a więc o zdolności do spłaty zobowiązań
krótkoterminowych przy wykorzystaniu aktywów obrotowych. W zależności od pozycji, po którą
sięgniemy zalecane wartości, jakie powinien przyjmować ten wskaźnik będą się różniły od siebie,
W. Wąsowski, Istota i warunki utrzymania płynności finansowej, „Przegląd Corporate Governance” 2011, nr 1(25),
s. 5.
299
Ibidem, s. 5.
300
A. Kuciński, Statyczna..., op. cit., s. 98.
298
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niemniej jednak można przyjąć, że optymalny przedział to zakres od 1,5 do 2,0. Wartość poniżej
minimalnej świadczy o zbyt niskiej płynności i może oznaczać problemy z regulowaniem
powstających zobowiązań. Wynik powyżej przyjętego przedziały świadczyć może natomiast o zbyt
wysokiej płynności, czyli nadpłynności, która prowadzi do powstawania nieuzasadnionych kosztów
związanych z zamrożeniem środków lub kosztami utrzymania zbyt wysokich stanów aktywów
bieżących np. zapasów. Taka sytuacja może również oznaczać, że przedsiębiorstwo nie wykorzystuje
w wystarczającym stopniu zobowiązań bieżących w podstawowym cyklu operacyjnym301.
Wskaźnik płynności szybkiej, zwany również wskaźnikiem płynności przyspieszonej
przedstawia poziom, na jakim pokrywane są zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa przez aktywa
bieżące o większym stopniu płynności. Podobnie jak w przypadku wskaźnika płynności bieżącej nie
ma określonych ram wartości, jakie powinien przyjmować dla konkretnej branży bądź wielkości
przedsiębiorstwa. Doszukać się jednak można w literaturze, że dla zachowania bezpieczeństwa
płynności bez konieczności sprzedaży mniej płynnych składników aktywów wskaźnik ten powinien
oscylować w granicy 1,0. Oznacza on zdolność przedsiębiorstwa do regulowania na bieżąco
zobowiązań krótkoterminowych302.
Dodatkowo, oprócz wcześniej omówionych wskaźników płynności, korzysta się także ze
wskaźnika płynności gotówkowej, który określany jest również jako wskaźnik środków pieniężnych.
Przedstawia relację najbardziej płynnego składnika majątku przedsiębiorstwa, czyli środków
pieniężnych do zobowiązań bieżących. Określa on, jaką część zobowiązań można traktować jako
natychmiast wymagalne, czyli jednostka jest w stanie spłacić. Przeważnie wartość tego wskaźnika
jest niska w porównaniu do wskaźnika bieżącej bądź przyśpieszonej płynności, ponieważ środki
pieniężne w kasie lub na rachunku bankowym trzymane są w minimalnej wartości na pokrycie
losowych wydatków. Oczywiście inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku przedsiębiorstw,
które dokonują sprzedaży za gotówkę np. sklepy spożywcze, tam jej stan będzie na dość wysokim
poziomie303.
Reasumując, omówione wskaźniki pozwalają na pomiar zdolności przedsiębiorstwa do
regulowania zobowiązań bieżących poszczególnymi składnikami aktywów obrotowych z podziałem
według stopnia płynności tych składników. Prezentowane w literaturze wartości jakie powinny
przyjmować wskaźniki ze względu na różnorodność branż i strategii, powinny być jedynie wartością
orientacyjną. To na jakim poziomie będą one utrzymywane jest aspektem indywidualnym dla każdej
firmy. Wskazane jest natomiast kontrolowanie i monitorowanie dynamiki tych wskaźników oraz
odnoszenie ich wartości do wyników, jakie uzyskują przedsiębiorstwa o silnej pozycji na rynku
w danej branży.
Strategie zarządzania aktywami bieżącymi w przedsiębiorstwie
Każde przedsiębiorstwo do osiągnięcia przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu
odpowiedniego stopnia płynności finansowej stara się najefektywniej zarządzać dostępnymi
aktywami oraz pasywami i może obrać przy tym strategię konserwatywną bądź agresywną.

M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002, s. 59.
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, s. 147.
303
Ibidem, s. 148.
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Kształtowane są one przez proporcjonalnie zmieniający się poziom ryzyka oraz zysku w zależności
od wyboru304.
Strategia agresywna zarządzania aktywami bieżącymi dąży do maksymalizacji uzyskiwanych
przychodów z zaangażowanego kapitału, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego poziomu ryzyka.
Zakłada utrzymywanie na niskim poziomie płynnych aktywów z wyjątkiem należności od odbiorcy,
unikając w ten sposób powstawania kosztów związanych z ich utrzymaniem oraz zamrożeniem
środków pieniężnych np. w zapasach. Sytuacja ta niesie za sobą ryzyko niewypłacalności szczególnie
w przypadku powstania kosztów nieplanowanych, które muszą być niezwłocznie pokryte ze względu
na możliwość wystąpienia opóźnień w spływie należności. Opóźnienia te spowodowane są
nastawieniem na jak największą sprzedaż i udzielaniem kredytów kupieckich niesprawdzonym
kontrahentom305.
Przeciwieństwem agresywnej strategii zarządzania jest strategia konserwatywna.
Charakteryzuje się utrzymywaniem wysokiego stanu płynnych aktywów bieżących, który pozwala
na minimalizację ryzyka związanego z wystąpieniem nieplanowanej sytuacji, jak np. przerwy
w dostawie surowców bądź opóźnienia płatnicze. Powstały w ten sposób bufor bezpieczeństwa jest
niestety kosztowny w utrzymaniu oraz powoduje zmniejszenie potencjalnego zysku. Pozwala on
natomiast wykorzystać sytuację wystąpienia nieprzewidzianej nadwyżki popytu bądź nagłego
wzrostu cen surowców wykorzystywanych do produkcji, ale również wykorzystać okazje, które
oferują jednostki potrzebujące jak najszybciej zasilić się w najbardziej płynny kapitał. Oferowane są
wówczas opusty cenowe wynoszące zazwyczaj kilka procent kwoty należnej do zapłaty w przypadku
uregulowania jej w terminie wcześniejszym od wymaganego306.
Przedsiębiorstwa stosujące w pełni strategię agresywną bądź konserwatywną nie występują na
rynku. Przeważnie stosowana jest strategia umiarkowana powstająca z ich połączenia, która zakłada
stosowanie rozwiązań jednej bądź drugiej strategii w zależności od zmieniających się warunków
otoczenia zewnętrznego bądź wewnętrznego.
Metody zarządzania elementami majątku bieżącego
W obszarze zarządzania aktywami bieżącymi w przedsiębiorstwie znajdują się zapasy
należności oraz środki pieniężne. Jako zapasy rozumiane są surowce i materiały do produkcji, a także
wyroby gotowe i towary oraz produkty częściowo przetworzone, czyli półprodukt i produkty w toku.
Ich posiadanie związane jest z307:
• zapewnieniem ciągłości produkcji,
• zyskami skali produkcji,
• oszczędnościami związanymi ze skalą dostawy,
• minimalizacją ryzyka wystąpienia zdarzeń nieplanowanych.
Zatem określonej wysokości poziom zapasów powinien być stale utrzymywany
w przedsiębiorstwie. Nie może być on jednak zbyt wysoki, ponieważ generowane są wtedy koszty
związane z ich przechowywaniem, takie jak opłata za wykorzystywaną przestrzeń magazynową,
G. Zimon, Strategie zarządzania aktywami obrotowymi w branżowych grupach zakupowych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 333, s. 275-276.
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Ibidem, s. 277.
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wynagrodzenie pracowników magazynu, a także koszty ubezpieczenia mające zminimalizować
ryzyko. Oprócz występujących kosztów nadwyżki stanów zapasów mogą pojawić się również
korzyści powstające przy zaopatrywaniu się w większe ilości. Mogą to być opusty oferowane przez
dostawce w związku z zamówieniem określonej ilości towaru, jednak przede wszystkim są to
korzyści związane ze skalą zamówienia, które każdorazowo generuje koszty związane z ich
zmagazynowaniem oraz transportem. Ilość zakupionych zapasów może być również skutkiem
czynników zewnętrznych oddziałujących na przedsiębiorstwo, najczęstszymi są wahania cen
związane z inflacją. Zarządzanie zapasami polega więc na utrzymywanie ich poziomu
w przedsiębiorstwie na takim poziomie, który zapewni nieprzerwaną działalność, a jednocześnie nie
spowoduje zamrożenia środków pieniężnych obniżając stopień płynności finansowej oraz generując
niepotrzebne koszty308.
Kolejnym elementem kształtującym efektywność wykorzystania majątku bieżącego
w przedsiębiorstwie jest zarządzanie należnościami. Głównym celem w tym obszarze jest
przeciwdziałanie powstawaniu należności klasyfikowanych jako przeterminowane. Rozmiar
należności w przedsiębiorstwie powiązane jest przede wszystkim nie ze sprzedażą, a z prowadzoną
przez przedsiębiorstwo polityką kredytowania odbiorców. Może ona być rygorystyczna, powodując
ograniczenie liczby odbiorców ze względu niespełniania przez część z nich wymogów udzielenia
kredytu, jednak zwiększa pewność otrzymania należnej zapłaty w wyznaczonym terminie.
Rozszerzenie zakresu udzielania kredytu kupieckiego wpływa korzystnie na wzrost przychodów ze
sprzedaży, a w konsekwencji polepszenie rentowności i zysku, jednak z działaniem tym związane
jest ryzyko nieotrzymania zapłaty od odbiorcy bądź po uzgodnionym terminie. Powstawanie
należności jest jednoznaczne z zamrożeniem środków pieniężnych w czasie do momentu otrzymania
zapłaty, rodzi to więc problem związany z pozyskaniem środków na bieżącą działalność. Ważne jest
więc, aby w trakcie ustalania polityki kredytowania odbiorców przedsiębiorstwo oszacowało
maksymalny poziom ryzyka, jaki jest w stanie zaakceptować dla określonej wielkości przychodów
ze sprzedaży309.
Przyjmując politykę kredytową jednostka nie powinna zapominać o nieustannym
monitorowaniu ich spływu, jak również jednostek, którym jest on udzielany, ponieważ problemy
z płynnością mogą dosięgnąć nawet przedsiębiorstwa, które bezproblemowo dostały od nas kredyt
kupiecki. Jedną z najłatwiejszych metod pozwalającą monitorować stopień efektywność prowadzenia
przyjętej polityki kredytowania jest porównywanie tempa przyrostu należności do tempa przyrostu
przychodów, które w przypadku nieproporcjonalnego wzrostu mogą oznaczać problemy z regulacją
zobowiązań przez odbiorców. W takim przypadku jednostka, aby utrzymać płynność finansową na
przyjętym dla siebie bezpiecznym poziomie może skorzystać z metody opustów cenowych, których
działanie zostało opisane we wcześniejszym podrozdziale lub w najprostszym ujęciu
przedsiębiorstwo może sprzedać swoje należności. Najpowszechniejszą formą tego działania jest
faktoring, czyli transakcja, w której faktor nabywa od faktoranta zobowiązania dłużnika, potrącając
oczywiście prowizję proporcjonalną do ich wielkości oraz ryzyka związanego z ich odzyskaniem310.
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Do aktywów bieżących oprócz zapasów i należności mających wpływ na płynność finansową,
należą również wcześniej wspomniane środki pieniężne w kasie bądź na rachunku bankowym.
Zarządzanie tym elementem majątku przeważnie nie wymaga przyjmowania określonej strategii,
a polega na utrzymywaniu określonej rezerwy na wypadek powstania nieprzewidzianego wydatku311.
W celu oceny efektywności z jaką przedsiębiorstwo zarządza aktywami bieżącymi bądź
innymi elementami posiadanego majątku stosowane są różnego rodzaju wzory i modele w zależności
od potrzeb i specyfikacji. Najbardziej podstawowymi, które można stosować niemalże w każdej
branży do oceny wykorzystania majątku obrotowego są wskaźniki efektywności, czyli rotacji,
zapasów, należności, a także majątku obrotowego.
Tabela 2. Wskaźniki (efektywności) wykorzystania majątku
Wzór wskaźnika
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
1.
Wskaźnik rotacji zapasów
𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖ę𝑡𝑛𝑦 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
2.
Wskaźnik rotacji należności
𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖ę𝑡𝑛𝑦 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑜ś𝑐𝑖
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
3.
Wskaźnik rotacji majątku obrotowego
𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖ę𝑡𝑛𝑦 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤ó𝑤 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wskaźniki efektywności, https://www.findict.pl/academy/analiza_finansowa/analiza_wskaznikowa/wskazniki_efektywnosci.php, (28.04.2020).
Lp.

Nazwa wskaźnika

Wskaźniki rotacji zapasów informuje ile razy w ciągu roku jednostka uzupełniała swoje zapasy.
Jego wielkość będzie zależeć od przyjętej strategii zarządzania aktywami bieżącymi, dlatego też nie
ma przewidzianych wartości jakie powinien przyjmować. Należy jednak monitorować jego
dynamikę w czasie oraz w porównywać do innych przedsiębiorstw. Wartość poniżej średniej może
oznaczać problemy ze sprzedażą wytworzonej produkcji, generując dodatkowe koszty magazynowe.
Wskaźnik powyżej średniej świadczyć może natomiast o problemach z zaspokojeniem popytu312.
Wskaźnik rotacji należności natomiast informuje o tym, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo
odtworzyło swoje należności. Podobnie jak w przypadku wskaźnika rotacji zapasów, jego wielkość
będzie zależna od przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii, przede wszystkim od długości
udzielonego kredytu kupieckiego. Wartość poniżej przyjętej jest sygnałem o problemach
z terminowym ściąganiem należności313.
Ostatni wskaźnik, rotacji majątku obrotowego określa ilość obrotu aktywami bieżącymi
w ciągu roku. Im wyższa jest jego wartość, tym majątek jaki jest potrzebny do osiągnięcia
wyznaczonego przychodu ze sprzedaży jest niższy. Pozytywnym zjawiskiem jest więc przyjmowanie
przez niego wartości wyższych w odniesieniu do średniej z sektora314.
Analiza płynności finansowej oraz wskaźników efektywności na przykładzie wybranych
spółek z sektora przemysłu elektromaszynowego.
Przedsiębiorstwa mogą realizować strategię konserwatywną bądź agresywną zarządzania
aktywami bieżącymi, która będzie przekładać się na poziom płynności w zależności od sytuacji
311

G. Zimon, Strategie..., op. cit., s. 276.
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rynkowej. Analizy efektywności zarządzania dokonano na podstawie trzech podstawowych
wskaźników tj. rotacji należności, zapasów i majątku obrotowego oraz trzech wskaźników płynności
tj. bieżącej, przyśpieszonej i gotówkowej w odniesieniu do średnich wartości przyjmowanych
w sektorze. Otrzymane dane obejmują okres od 2017 do 2019 roku dla zwiększenia dokładności oraz
obserwacji zmian.
Tabela 3. Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku dla spółek sektora elektromaszynowego w latach 20172019
Nazwa
przedsiębiorstwa

Rotacji należności
2017 2018
2019

Rotacji zapasów
2017
2018 2019

Rotacji majątku obrotowego
2017
2018
2019

APATOR
4,47
4,74
5,10
4,22
3,76
3,57
2,24
APSENERGY
4,56
4,39
4,38
6,83
6,12
5,25
2,49
FAMUR
1,98
2,12
2,25
4,73
4,81
4,23
0,86
INTROL
4,10
4,66
4,39
8,88
9,37
9,61
2,13
LENA
3,83
3,88
3,94
3,43
3,54
3,74
2,05
PATENTUS
2,21
2,42
2,97
2,41
3,33
3,23
1,18
RELPOL
4,50
4,29
4,04
3,41
3,58
3,25
2,08
VIGOSYS
6,44
3,15
3,64
3,95
4,31
3,72
1,33
ZPUE
3,90
3,76
3,95
7,81
6,85
6,55
2,46
3,94
4,00
4,00
4,61
4,67
4,50
1,70
Średnia z sektora:
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.biznesradar.pl/, (02.05.2020r.).

2,17
2,30
1,05
2,24
2,13
1,44
2,14
1,18
2,41
1,83

2,24
2,25
1,16
2,27
2,04
1,58
1,97
1,56
2,47
1,96

Tabela 4. Wskaźniki płynności finansowej dla spółek sektora elektromaszynowego w latach 2017-2019
Płynności bieżącej
Płynności szybkiej
Płynności gotówkowej
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
APATOR
1,30
1,24
1,25
0,80
0,69
0,71
0,11
0,11
0,10
APSENERGY
1,25
1,60
1,75
0,88
1,15
1,22
0,12
0,18
0,13
FAMUR
2,61
2,67
2,31
2,00
1,85
1,82
1,02
0,62
0,60
INTROL
1,32
1,34
1,31
1,04
1,08
1,04
0,17
0,17
0,17
LENA
4,44
5,03
5,36
2,49
2,90
3,30
0,18
0,12
0,62
PATENTUS
1,40
1,56
2,13
0,82
1,01
1,19
0,03
0,07
0,16
RELPOL
3,15
3,11
3,10
1,66
1,68
1,59
0,10
0,09
0,10
VIGOSYS
3,81
2,30
1,75
3,37
2,02
1,38
1,70
0,81
0,70
ZPUE
1,22
1,15
1,15
0,73
0,67
0,71
0,09
0,04
0,05
Średnia z sektora:
1,36
1,40
1,45
1,03
1,03
1,07
0,11
0,11
0,14
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.biznesradar.pl/, (02.05.2020r.).
Nazwa
przedsiębiorstwa

Analizując wskaźniki rotacji należności, które dla sektora kształtują się na poziomie zbliżonym
do 4 dla trzech wybranych lat można zauważyć, że znaczne odchylenie powyżej średniej występuje
tylko w roku 2017 dla przedsiębiorstwa VIGOSYS. Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik płynności
bieżącej, szybkiej oraz gotówkowej można stwierdzić, że prowadzono wtedy politykę
konserwatywną, czyli utrzymywano wysoki stan majątku płynnego przy jednoczesnej rygorystycznej
polityce kredytowej zakładającej jak najszybszą windykację należności. Powoduje to zmniejszenie
zyskowności, co doskonale obrazuje wskaźnik rotacji majątku obrotowego na poziomie znacząco
poniżej średniej. W następnych latach zauważalna jest zmiana ukierunkowania strategii na
umiarkowaną, rotacja należności oraz poziom płynności uległy zmniejszeniu poprawiając w ten
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sposób wynik rotacji aktywów obrotowych. W dwóch przedsiębiorstwach wskaźnik kształtujący się
poniżej średniej w branży przekłada się na odchylenia od zalecanych wskaźników płynności.
W firmie FAMUR występuje nadpłynność bieżąca, która w połączeniu z niską rotacją wskazuje na
stosowanie strategii konserwatywnej w stosunku do udzielania kredytu kupieckiego oraz
zaopatrywania w zapasy przekładającej się na zmniejszoną efektywność wykorzystania aktywów
obrotowych. Druga z firm, PATENTUS ze względu na niskie wyniki w każdym ze wskaźników,
które w następnych latach poprawiają się prawdopodobnie była w okresie stabilizacji, przez co nie
można stwierdzić jaką strategią stosuje w zarządzaniu.
Analizując natomiast wskaźnik rotacji zapasów, który kształtuje się na poziomie oscylującym
wokół 4,6 można zauważyć, że przedsiębiorstwa, których wyniki przekraczają tą wartość dodatnio,
czyli ZPUE, INTROL oraz APSENERGY, stosują agresywną strategię. Zapasy odnawiane są
znacznie częściej w celu minimalizacji kosztów związanych z magazynowaniem i zamrożeniem
środków oraz posiadają niską płynność bieżącą, przyśpieszoną, a także gotówkową. Zwiększone w
ten sposób ryzyko przekłada się na maksymalizację wykorzystania i przychodów z posiadanego
majątku, czyli wysoki poziom wskaźnika rotacji aktywów obrotowych, który dla tych trzech firm
kształtuje się znacząco powyżej średniej branżowej. Jednostki, w których wartość wskaźnika rotacji
zapasów kształtowała się znacząco poniżej średniej odnawiają swoje zapasy z mniejszą
częstotliwością. Nie mają też żadnych problemów ze sprzedażą, a wartości wskaźników płynności
kształtują się powyżej średniej wskazując na stosowanie strategii konserwatywnej, czyli utrzymanie
wysokich stanów środków płynnych. Taka sytuacja nie jest dla tych przedsiębiorstw wysoce
kosztowna ze względu na pozytywny wynik wskaźnika rotacji majątku obrotowego. Oznacza to, że
pomimo konserwatywnego podejścia, które z reguły jest mniej zyskowne można osiągać wyniki
dorównujące pozostałym jednostkom działającym w tym samym sektorze.
Podsumowanie
Zarządzanie posiadanymi aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie jest kluczowe
do efektywnej działalności bieżącej. Przyjmowane są w teorii dwie strategie, agresywna,
charakteryzująca się minimalizacją kosztów oraz maksymalizacją zysków przy wysokim poziomie
ryzyka, a także konserwatywna, zakładająca utrzymywanie wysokich stanów aktywów płynnych
w celu minimalizacji tegoż ryzyka. Praktycznie natomiast najważniejsze jest podejmowanie
i wdrażanie w odpowiednim czasie decyzji z obszaru strategii zarówno konserwatywnej, jak
i agresywnej oraz bieżące reagowanie na zmieniającą się sytuację na rynku.
Analiza wybranych z branży sektora elektromaszynowego potwierdziła, że jednostki
zarządzając aktywami bieżącymi świadomie wpływają na poziom posiadanej płynności na rzecz
osiąganego przychodu.
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS GUARANTEE OF KEEPING THE
COMPANY'S FINANCIAL LIQUIDITY
Summary: Business management, regardless of its size and industry, consists of supplying the funds necessary to
perform its statutory activity in the most efficient way. In order to maximize profits and minimize costs, it is
necessary to effectively manage the company's assets, especially current assets, of which the level and use must
be decided by the entity depending on the changing market conditions. The article presents the concept of financial
liquidity, its types and methods of managing the company's current assets allowing impacting the development of
financial liquidity. The research part will include the analysis of selected liquidity ratios and effectiveness of
current assets management in enterprises from the electromechanical industry in the years 2017-2019.
Key words: financial liquidity, current assets, current assets management, financial liquidity management.
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Martyna Sobieraj315
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY
UŻYCIU BILANSU NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORSTWA AMBRA S.A.
Streszczenie: Artykuł nawiązuje do tematyki analizy bilansowej przedsiębiorstwa, jego celem jest przybliżenie
istotnego elementu zarządzanie przedsiębiorstwem, a dokładniej jego finansami. Analiza bilansowa może być
dokonywana za pomocą rożnych metod, ale w tym przypadku posłużymy się analizą wskaźnikową. Dokonanie
badania bilansu pozwoli przybliżyć sytuację finansową przedsiębiorstwa. Przy pomocy użytej metody badawczej
można przede wszystkim ocenić kwestię finansowania przedsiębiorstwa. Jest to niezmiernie istotna informacja
przede wszystkim dla potencjalnych inwestorów.
Słowa kluczowe: bilans, analiza wskaźnikowa, kondycja finansowa.

Wstęp
Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji, bardzo ważną rolę
w tym przypadku odgrywają decyzje dotyczące finansów. Celem niniejszego opracowania jest
zaprezentowanie jednego z podstawowych elementów oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Analiza bilansowa dostarcza niezbędnych informacji dotyczących sposobów finasowania badanego
przedsiębiorstwa.
Wprowadzenie do tematyki badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest nieodłącznym elementem zarządzania
finansami. Pozwala dokonać przede wszystkim rozwoju przedsiębiorstwa oraz formy
finansowania316. Analiza jest wykonywana zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Celom wewnętrznym przyświeca potrzeba tworzenia strategii zarządzania finansami, natomiast
jednym z celów zewnętrznych analizy jest zaprezentowanie sytuacji przedsiębiorstwa na rynku.
Analiza zewnętrzna jest zazwyczaj wymagana przez potencjalnych inwestorów czy kredytodawców.
Za pomocą analizy sprawozdań finansowych, w tym bilansu specjaliści są w stanie ocenić, jaka jest
kondycja finansowa przedsiębiorstwa oraz jego rozwój. Rzetelność informacji zawartych
w sprawozdaniach zapewnia konieczność przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie
o Rachunkowości.
Co to jest bilans i na czym polega jego analiza?
Bilans jest to jeden z elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, który jest
tworzony w oparciu o szczegółowe wytyczne zawarte w Ustawie o Rachunkowości. Zawiera on
podstawowe elementy majątku przedsiębiorstwa, nazywane aktywami oraz źródła finansowania,
zwane pasywami317. Aktywa w bilansie dzielimy biorąc pod uwagę kryterium czasu na: aktywa
trwałe (rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne) i aktywa obrotowe (materiały,
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towary, należności krótkoterminowe). Natomiast pasywa dzielimy ze względu na kryterium
własności tzn. kapitał własny i kapitał obcy318.
Głównym zadaniem analizy bilansu jest ocena przedsiębiorstwa pod kątem jego sytuacji
majątkowo-kapitałowej. Wśród analizy bilansowej wyróżniamy: analizę poziomą, analizę pionową
oraz analizę poziomo-pionową (mieszaną). Właściwe odczytanie danych z bilansu przybliża wiele
informacji na temat badanego przedsiębiorstwa, m. in. ocena strategii finansowej, jaką prowadzi
przedsiębiorstwo, analiza płynności finansowej, struktura majątku. Analizę bilansową, jak każdą
analizę ekonomiczną najlepiej jest wykonywać na podstawie dwóch lub więcej okresów
sprawozdawczych. Pozwala to na ocenę w stosunku do przyjętych norm, ale także według kryterium
rozwoju przedsiębiorstwa319.
Wstępna analiza bilansu
Wstępna analiza bilansu ma trzy główne cele:
• wyznaczenie pozycji sprawozdań finansowych, które będą wywierały znaczny wpływ na
sytuację finansową przedsiębiorstwa;
• wydedukowanie pierwszych hipotez i rozważań, które zostaną rozwinięte w dalszym
badaniu;
• zdiagnozowanie problemów lub czynników, które na nie wpływają320.
Badanie bilansu powinno być zapoczątkowane porównaniem na przestrzeni badanego okresu
sumy bilansowej. Suma bilansowa jest to łączna wartość majątku przedsiębiorstwa. Na podstawie
zwiększenia sumy bilansowej możemy wyciągać wnioski, że przedsiębiorstwo się rozwija, zaś
zmniejszenie sumy bilansowej jest niekorzystnie interpretowane. Na pierwszy rzut oka można
stwierdzić, że przedsiębiorstwo pozbywa się majątku. Jednakże wnioski wynikające z sumy
bilansowej są weryfikowane w dalszej części badania. Kolejnym elementem wstępnej analizy bilansu
jest badanie struktury aktywów. Na jego podstawie można stwierdzić, jaki jest stosunek m. in.
aktywów trwałych do aktywów ogółem, lub aktywów obrotowych do aktywów ogółem. Następnym
punktem analizy wstępnej jest przebadanie struktury kapitałów. Jednym z ważniejszych elementów
jest struktura własnościowa, czyli w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest finansowane kapitałami
własnymi, a w jakim kapitałami obcymi321.
W gruncie rzeczy powyżej wymienione badanie jest bardzo proste rachunkowo, jednak warto
przytoczyć wzory, których należy użyć do ich obliczeń.
Zacznijmy od analizy majątku, w tym przypadku używamy zazwyczaj trzech podstawowych
wskaźników tj.:
Podstawowy wskaźnik struktury aktywów:
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑡𝑟𝑤𝑎ł𝑒
∗ 100
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑒 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
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W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 17-20.
320
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Wskaźnik ten pozwala ocenić, czy w przedsiębiorstwie dominują aktywa trwałe czy obrotowe.
Najlepiej zinterpretować ten wskaźnik na podstawie kilku okresów, wówczas wzrost możemy
zinterpretować jako zwiększenie zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym spadku elastyczności
przedsiębiorstwa. Natomiast spadek informuje o zmniejszeniu mocy produkcyjnej przy
jednoczesnym zwiększeniu elastyczności przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten może być również
interpretowany w stosunku do założonych wielkości, jednak w tym przypadku cechą decyzyjną jest
branża, w jakiej działa badany podmiot322.
Wskaźnik struktury aktywów trwałych:
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑡𝑟𝑤𝑎ł𝑒
∗ 100
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

Wskaźnik informuje, jaką część majątku przedsiębiorstwa stanowią aktywa trwałe. Wysoka
wartość wskaźnika informuje o dużym udziale majątku trwałego. Duży udział aktywów trwałych
w majątku przedsiębiorstwa nie jest zbyt korzystnie interpretowanym, ponieważ świadczy on
o małym stopniu elastyczności przedsiębiorstwa, ale również o ponoszeniu przez przedsiębiorstwo
kosztów stałych na wysokim poziomie323.
Wskaźnik struktury aktywów obrotowych:
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑒
∗ 100
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

Wskaźnik ten pozwala ustalić, jaki procent majątku przedsiębiorstwa stanowią aktywa
obrotowe. Wysoka wartość wskaźnika informuje nas o dużym udziale aktywów obrotowych
w majątku przedsiębiorstwa, za czym idzie wysoka elastyczność oraz niewielkie koszty stałe. Wzrost
wskaźnika struktury aktywów obrotowych oznacza jednoczesny spadek wskaźnika struktury
aktywów trwałych. Wynika to z faktu, że aktywa obrotowe i aktywa trwale stanowią całość majątku
posiadanego przez przedsiębiorstwo324.
Kolejnym punktem wstępnej analizy bilansu jest badanie struktury kapitałów przedsiębiorstwa.
W tym punkcie posłużymy się następującymi wzorami:
Wskaźnik struktury kapitałów własnych:
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦
∗ 100
𝑝𝑎𝑠𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

Wskaźnik informuje, jaki procent pasywów stanowią kapitały własne. Czyli przede wszystkim
informuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo dysponuje jest w stanie się samofinansować. Im wyższy
wskaźnik, tym większy udział kapitałów własnych. Wysoką wartość wskaźnika warto zinterpretować
w stosunku do zysku. Należy również zwrócić uwagę, że wysoka wartość wskaźnika oznacza
niewielki udział kapitałów obcych, a co za tym idzie brak możliwości korzystania z dźwigni
Wskaźnik struktury majątku, https://eanaliza.pl/wskaznik-struktury-majatku (02.05.2020).
L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 89 – 91.
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finansowej. Jednakże wartość wskaźnika nie może być też niska, ponieważ mogłoby to oznaczać
niezdolność do samofinansowania, czyli złą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ważnym
kryterium w interpretacji wskaźnika jest branża, do której przedsiębiorstwo jest sklasyfikowane325.
Wskaźnik struktury kapitałów obcych:
𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑖 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑤𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎
∗ 100
𝑝𝑎𝑠𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

Za pomocą powyższego wskaźnika możemy ocenić, jaki procent pasywów stanowią kapitały
obce. Im wyższa wartość wskaźnika, tym udział kapitałów obcych jest większy. Finansowanie
przedsiębiorstwa kapitałem obcym nie jest źle interpretowane. Wręcz przeciwnie, finansowanie
kapitałem obcym może przynosić korzyści tj. pozytywne efekty tarczy podatkowej. Należy jednak
pamiętać, że finansowanie kapitałem obcym jest obarczone pewnym ryzykiem. Finansowanie
kapitałem obcym powinno być tak zorganizowane, aby przedsiębiorstwo było w stanie obsłużyć swój
dług326.
Podstawowy wskaźnik struktury pasywów:
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦
∗ 100
𝑍𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑ł𝑢𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑒 𝑖 𝑘𝑟ó𝑡𝑘𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑒

Ukoronowaniem informacji, które dostarcza wskaźnik struktury kapitału własnego i kapitału
obcego jest podstawowy wskaźnik struktury pasywów. Wskaźnik ustala stosunek kapitałów
własnych do kapitałów obcych. Zazwyczaj przyjmuje się, że najbardziej poprawnym stosunkiem
kapitałów jest 2/1. W rzeczywistości jednak wskaźnik powinien być interpretowany uwzględniając
branżę, w której działa przedsiębiorstwo. Im większy udział działalności inwestycyjnej, tym udział
kapitałów obcych jest większy. Istotną informacją o wskaźniku jest również fakt, że wskaźnik jest
jednocześnie jedną ze stron złotej zasady finansowania327.
Poszerzona analiza bilansu
Wstępna analiza bilansu jest to tzw. zapoznanie z sytuacją przedsiębiorstwa. Jednak takie
wstępne rozpoznanie warto pogłębić o informacje na temat przestrzegania złotej reguły finansowej,
czy też badanie struktury kapitałowo-majątkowej.
Rozszerzenie analizy bilansu należałoby zacząć od sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia
złotą regułę bilansowania. Przestrzeganie reguły możemy sprawdzić za pomocą poniższego
równania:
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

≥1

Zgodnie z zasadą złotej reguły finansowania, kapitał własny powinien finansować ok 50%
aktywów przedsiębiorstwa. Taka zależność kapitałów minimalizuje problem z utrzymaniem
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014, s. 146 – 150.
L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 89–91.
327
W. Skoczylas, Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2009, s. 179-183.
325
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długoterminowej płynności finansowej. Spełnienie przez przedsiębiorstwo złotej reguły finansowania
jest korzystnie postrzegane przez zewnętrzne otoczenie, w szczególności przez potencjalnych
inwestorów. W praktyce jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa przestrzegają tej zasady, mimo dobrej
kondycji finansowej328.
Analizę sytuacji majątkowo-kapitałowej należałoby zacząć od przebadania struktury
finansowania majątku kapitałami. Do tego badania posłużymy się poniższymi wskaźnikami:
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym329:
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦
∗ 100
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒

Powyższy wskaźnik dostarcza bardzo ważnych informacji na temat przedsiębiorstwa. Za
pomocą tego wskaźnika można sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie została zachowana złota zasada
bilansowa. Zgodnie z tą zasadą trwały majątek przedsiębiorstwa powinien być w całości finansowany
kapitałem własnym. Stosunek ten wynika z faktu, że majątek trwały charakteryzuje się długim
okresem wymiany na gotówkę, ponadto jest on długotrwale związany z przedsiębiorstwem.
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym:
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑠𝑡𝑎ł𝑦
∗ 100
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒

Wskaźnik nazywamy również srebrną regułą bilansową, przymiotnik srebrna sprawia, że
reguła jest nieco łagodniejsza niż poprzednia, ale dotyczy niemal tego samego. Warto obliczyć ten
wskaźnik, gdy przedsiębiorstwo nie spełnia złotej reguły bilansowej. Zgodnie z powyższą zasadą
aktywa stałe powinny być w 2/3 finansowane kapitałem stałym, jednakże wskaźnik może wahać się.
Należy jednak pamiętać o różnorodności branży, która ma duże znaczenie Im większy udział
kapitałów własnych w kapitałach stałych, tym niezależność przedsiębiorstwa jest większa330.
Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi:
𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑘𝑟ó𝑡𝑘𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑒
∗ 100
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑒

Wskaźnik ten ukazuje, w jakim stopniu aktywa obrotowe są finansowane zobowiązaniami
krótkoterminowymi. Niezupełne pokrycie aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi wskazuje na przestrzeganie drugiej części srebrnej zasady finansowania, a mianowicie zgodnie
z nią kapitał stały powinien finansować 1/3 majątku obrotowego przedsiębiorstwa331.
Przestrzeganie zasady finansowania oraz zasady bilansowej korzystnie wpływa na sytuację
finansową przedsiębiorstwa. Utrzymanie majątku i kapitałów na wskazanych poziomach pomaga
w utrzymaniu dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, nie jest to oczywiście jedyny element

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004, s. 72-78.
Aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy.
330
M. Sierpińska, T. Jachna Ocena…, op. cit., s. 72-78.
331
W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 120-126.
328
329
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oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jednak do ich sprawdzenia konieczne są też dane zawarte
w pozostałych sprawozdaniach finansowych.
Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Ambra SA na podstawie bilansu
Charakterystyka przedsiębiorstwa Ambra SA
Przedsiębiorstwo Ambra SA funkcjonuje w branży spożywczej, zajmuje się produkcją
i sprzedażą win. Spółka funkcjonuje na rynku od lat 90. XX wieku. Bardzo szybko przerodziła się
w lidera tej branży. Głównymi celami spółki jest optymalizacja kosztów, wykorzystanie rynkowego
potencjału oraz poszerzenie produkcji o alkohole typu cydr czy brandy332.
Wstępna analiza bilansu
Analizę bilansu należy rozpocząć od przedstawienia danych, które zostały w nim zawarte.
Bilans spółki w latach 2015-2017 prezentuje się następująco:
Tabela 1. Bilans przedsiębiorstwa Ambra SA w latach 2015-2017
Bilans
2017
2016
2015
Aktywa ogółem
412 443,00
411 759,00
395 320,00
Aktywa trwałe
186 826,00
187 762,00
186 515,00
Rzeczowe aktywa trwałe
104 890,00
103 254,00
101 568,00
Wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy
59 506,00
60 479,00
60 384,00
Należności krótkoterminowe handlowe i pozostałe
Inwestycje długoterminowe
14 531,00
15 491,00
15 066,00
Rozliczenia międzyokresowe
7 701,00
8 337,00
9 320,00
Pozostałe aktywa trwałe
198,00
201,00
177,00
Aktywa obrotowe
225 617,00
223 997,00
208 805,00
Zapasy
105 529,00
107 250,00
101 076,00
Należności handlowe i inne
102 021,00
104 993,00
96 252,00
Zaliczki, rozliczenia międzyokresowe i pozostałe
563,00
53,00
935,00
Gotówka i ekwiwalenty
14 429,00
9 866,00
7 845,00
Inne aktywa obrotowe
3 075,00
1 835,00
2 697,00
Pasywa ogółem
412 443,00
411 759,00
395 320,00
Kapitał własny ogółem
282 503,00
272 132,00
260 708,00
Zobowiązania ogółem
129 940,00
139 627,00
134 612,00
Zobowiązania długoterminowe
7 672,00
27 992,00
15 576,00
Długoterminowe kredyty i pożyczki
1 142,00
23 806,00
11 680,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
320,00
389,00
457,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5 779,00
3 586,00
3 238,00
Rezerwy z tytułu pozostałych zobowiązań
431,00
211,00
201,00
Zobowiązania krótkoterminowe
122 268,00
111 635,00
119 036,00
Pożyczki krótkoterminowe
32 436,00
25 097,00
40 284,00
Zobowiązania handlowe i inne
88 015,00
85 779,00
78 528,00
Zobowiązania z tyt. bieżącego pod. dochodowego
1 817,00
759,00
224,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z oficjalnej strony GPW [online]
https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLAMBRA00013#showNotoria (05.05.2020).

332

Strona internetowa przedsiębiorstwa Ambra SA https://www.ambra.com.pl/nasza-firma/ (05.05.2020).
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Na podstawie danych z powyższego bilansu możemy zauważyć wzrost sumy bilansowej
w badanym okresie. Taki wzrost jest pozytywnie interpretowany, wzrost majątku przedsiębiorstwa
oznacza jego rozwój, należy jednak pamiętać, że niewielki wzrost wynika z inflacji, jednak w tym
przypadku jest to kwestia powiększenia majątku przedsiębiorstwa333.
Kolejnym punktem analizy bilansu jest zobrazowanie struktury majątku, w której posłużymy
się wymienionymi wcześniej wskaźnikami. Wartości obliczone na podstawie bilansu
przedsiębiorstwa prezentują się następująco:
Tabela 2. Wskaźniki struktury majątku w przedsiębiorstwie Ambra SA
2015
2016
2017
Podstawowy wskaźnik struktury aktywów
89,32
83,82
82,81
Wskaźnik struktury aktywów trwałych
47,18
45,6
45,3
Wskaźnik struktury aktywów obrotowych
52,82
54,4
54,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów
światowych, PWN Warszawa, 2004 s. 201-209 oraz danych z Bilansu Ambra SA.

Wskaźnik struktury aktywów prezentuje się na wysokim poziomie, oznacza to przede
wszystkim, że przedsiębiorstwo cechuje się stosunkowo wysoką elastycznością. Jednak na
przestrzeni lat 2015-2017 wskaźnik spada, być może oznacza to zmniejszenie aktywów trwałych.
Sytuację tę potwierdza wskaźnik struktury aktywów obrotowych334. Powyższa tabela wskazuje na
niewielki wzrost udziału aktywów obrotowych oraz spadek aktywów trwałych. Jednakże
przedsiębiorstwo prezentuje niemalże połowiczne rozłożenie majątku przedsiębiorstwa między
majątkiem trwałym a obrotowym. Tego typu rozkład jest charakterystyczny dla przedsiębiorstw
produkcyjno-handlowych. Widzimy również duży udział zapasów, który znacznie zwiększa wartość
aktywów obrotowych, jednak taki stan rzeczy z pewnością zależy od specyfiki produkcji win335.
Następnym elementem wstępnej analizy bilansu jest badanie struktury kapitałowej
przedsiębiorstwa. Podobnie, jak w przypadku wskaźników dotyczących majątku przedsiębiorstwa do
obliczenia wskaźników dotyczących struktury kapitałów użyjemy danych z bilansu. Obliczenia
prezentują się w następującej tabeli.
Tabela 3. Wskaźniki struktury kapitałów w przedsiębiorstwie Ambra SA
2015
2016
2017
Wskaźnik struktury kapitałów własnych
65,95
66,09
68,5
Wskaźnik struktury kapitałów obcych
34,05
33,91
31,51
Podstawowy wskaźnik struktury pasywów
193,67
194,9
217,41
Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Skoczylas Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009, s. 161-179 oraz danych z Bilansu Ambra SA

Powyższa tabela ukazuje zarys sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa. Powyższa tabela jasno
wskazuje na większościowy udział kapitałów własnych w kapitałach ogółem. Na podstawie
powyższych wskaźników możemy zauważyć wzrost udziału kapitałów własnych w kapitałach
przedsiębiorstwa na przestrzeni badanego okresu. Udział kapitałów obcych w kapitałach nieco się
333

W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 17-20.
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004, s. 69-75.
335
W. Skoczylas, Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2009, s. 161-179.
334
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zmniejszył. Wartość wskaźnika struktury pasywów jest na dość wysokim poziomie oraz rośnie
w badanym okresie. Na podstawie powyższych obserwacji możemy stwierdzić, że przedsiębiorstwo
w dużym stopniu korzysta z samofinansowania336.
Pogłębienie analizy bilansu przedsiębiorstwa Ambra SA
Podstawowa analiza bilansu wskazuje na stosunkowo korzystną sytuację finansową
przedsiębiorstwa, warto jednak pogłębić ją o dodatkowe informacje.
Pierwszym punktem pogłębionej analizy bilansu jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo
przestrzega złotej zasady bilansowej, według której przedsiębiorstwo powinno być przynajmniej
w 2/3 finansowane kapitałem własnym. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia dane
przedsiębiorstwa, które zostały podstawione pod wcześniej wskazane równanie zasady.
Tabela 4. Złota zasada bilansowa w Ambra SA
2015

2016

2017

Złota zasada bilansowa
1,93 ≥ 1
1,94 ≥ 1
2,17 ≥ 1
Opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstw według standardów
światowych, PWN, Warszawa 2004, s. 72-78 oraz bilansu przedsiębiorstwa Ambra SA.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na przestrzeganie przez przedsiębiorstwo złotej reguły
bilansowania. Bardzo korzystnie wpływa to na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Zachowanie kapitałów własnych na tak wysokim poziomie może świadczyć o dobrym
prosperowaniu przedsiębiorstwa, a jednocześnie ostrożnej polityce finansowania337.
W części teoretycznej została wspomniana możliwość sprawdzenia srebrnej reguły bilansowej,
jednakże w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zachowuje złotą zasadę bilansową analiza ta jest
zbędna, ponieważ przestrzegając złotej reguły bilansowej podmiot przestrzega też srebrnej.
Przejdźmy zatem do analizy kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa. Na podstawie bilansu spółki
wyliczamy zatem poniższe dane.
Tabela 5. Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa Ambra SA
2015
2016
2017
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem
1,40
1,45
1,51
własnym
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem
1,48
1,60
1,55
stałym
Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych
0,57
0,50
0,54
zobowiązaniami krótkoterminowymi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstw według standardów
światowych, PWN, Warszawa 2004, s. 72-78 oraz danych z bilansu przedsiębiorstwa Ambra SA.

Powyższe dane przedstawiają przedsiębiorstwo w bardzo dobrym świetle, kapitał własny
w całości pokrywa aktywa trwałe, co oznacza, że przedsiębiorstwo nie ma problemów
z samofinansowaniem majątku. Możemy również zauważyć, że na przestrzeni lat 2015-2017 udział
w finansowaniu stale wzrasta. Wskaźnik pokrycia kapitałem własnym w roku 2016 wzrósł
w porównaniu do roku 2015, jednak w roku 2017 znowu spada. Wskazuje to na niewielki wzrost,
L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 89 – 91.
337
W. Skoczylas, Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa 2009, s. 179-183.
336
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a później spadek zobowiązań długoterminowych. Na pierwszy rzut oka wskaźnik pokrycia aktywów
obrotowych prezentuje się na zbyt wysokim poziomie, ponieważ zgodnie z założeniami, że kapitał
stały powinien finansować około 1/3 aktywów obrotowych, jednak w tym przedsiębiorstwie
finansuje ok 50%. Można pomyśleć, że przedsiębiorstwo nadmiernie gromadzi gotówkę, należy
jednak wtedy spojrzeć przez pryzmat specyfiki branży. Produkcja win prowadzi do długiego okresu
przetrzymywania zapasów, które znacznie zwiększają aktywa obrotowe w spółce. Aby nie ponosić
dużego ryzyka przedsiębiorstwo w większej części niż inne finansuje majątek obrotowy kapitałami
stałymi338.
Podsumowanie
Bilans przedsiębiorstwa jest jednym ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, jednak
powyższy artykuł wskazuje, że na podstawie jego analizy można przeczytać wiele informacji
o przedsiębiorstwie, jak z otwartej książki. Na podstawie wyżej przedstawionego badania można
wywnioskować, że badana spółka cechuje się dobrą kondycją finansową przedsiębiorstwa oraz
poprawnymi strategiami zarządzania, co czyni ją liderem w dziedzinie.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE ENTERPRISE USING THE
BALANCE SHEET ON THE BASIS OF AMBRA S.A.
Summary: The article refers to the subject of analysis of the company's balance sheet, its aim is to bring closer an
important element of the company's management, and more precisely its finances. Balance sheet analysis can be
carried out using various methods, but in this case we will use indicator analysis. The audit of the balance sheet
will help to bring closer the financial situation of the company. The research method used can be used to assess,
in the first place, the financing of the company. This is extremely important information, especially for potential
investors.
Key words: balance sheet, indicator analysis, financial conditio.
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Edyta Smardz339
WPŁYW RYZYKA KREDYTOWEGO NA POBIERANIE KREDYTU
W PLACÓWKACH BANKOWYCH
Streszczenie: W artykule przedstawione zostaną pojęcia związane z kredytem zawieranym w placówkach
bankowych, a więc przedstawione zostaną pojęcia takie jak bank wraz z system bankowym i wypisaniem jego
elementów. Ponadto w artykule wyjaśnione zostanie pojęcie kredytu wraz z jego rodzajami, a także pojęcie ryzyka
z wyszczególnieniem ryzyka kredytowego. Przedstawione zostaną wyniki badań własnych, które przedstawią
świadomość społeczną na temat ryzyka kredytowego oraz wpływ tego ryzyka na zawieranie kredytów.
Słowa kluczowe: bank, system bankowy, kredyt, kredytowanie, ryzyko, ryzyko kredytowe.

Wstęp
W obecnym życiu z ryzykiem mamy do czynienia niemal na każdym kroku. Natomiast
z pojęciem ryzyka kredytowego spotykamy się przeważnie dopiero w momencie, gdy posiadając
mniejsze bądź większe problemy finansowe zaczynamy zastanawiać się nad wzięciem kredytu. Nie
tylko problemy finansowe sprawiają, że zaczynamy brać kredyt pod uwagę, czasem jest to chęć
zakupienia nowego domu, a czasem nowego samochodu. Nad takim dylematem stają również osoby
pragnące otworzyć swoją firmę bądź też rozwinąć już istniejącą. Każda osoba w wyżej opisanych
sytuacjach swoje rozwiązanie może znaleźć poprzez wzięcie kredytu. Jednak nie w każdej sytuacji
jest to możliwe. Na końcu swojego artykułu przeprowadzę badania ukazujące, że ryzyko kredytowe
ma duży wpływ na podejmowanie decyzji o staraniu się o kredyt.
Bank oraz system bankowy
Kredyty będące metodą finansowania pobierać możemy wyłącznie w banku. W innych
placówkach możemy pobrać pożyczkę, która jest inną formą finansowania zewnętrznego posiadającą
jednak bardzo zbliżoną strukturę do kredytu. Pojęcie „banku” najlepiej opisuje w swojej książce
Z. Dobosiewicz: „Zgodnie z definicją przyjętą w krajach Unii Europejskiej przez pojęcie banku
rozumie się instytucje prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, na
podstawie zezwolenia władz nadzorczych, polegająca na przyjmowaniu depozytów (lub innych
środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym) i udzielaniu kredytów lub wydawaniu
pieniądza elektronicznego. W ustawodawstwie unijnym banki nazywane są instytucjami kredytowymi,
ale określenie bank pozostało w powszechnym użyciu”340. Pomimo, iż jak wspomniałam powyżej
cytując Z. Dobosiewicza określenie „bank” jest jedynie określeniem potocznym to nazwa „bank”, tak
samo jak nazwa „kasa” jest zastrzeżona do używania wyłącznie przez podmioty, które spełniają
kryteria podane w ustawie341. Banki są instytucjami finansowymi, których celem jest gromadzenie
pieniędzy, aby następnie nimi zarządzać. Wszystkie banki podlegają regulacjom nałożonym przez
system bankowy. System bankowy zawiera w sobie bank centralny, wszystkie instytucje bankowe
oraz zasady ich działania342. Bank centralny emituje monety oraz banknoty w jednoczesnym dbaniu
o zachowanie stabilności monetarnej. Rolę Banku centralnego w Polsce pełni Narodowy Bank Polski
339

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Z. Dobosiewicz. Bankowość. Wydanie II zmienione. PWE, Warszawa 2005, s. 15.
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(NBP), którego najważniejszym celem jest dbanie o stabilność poziomu cen343. Bank centralny pełni
również funkcję banku emisyjnego. Poza Bankiem Centralnym w systemie bankowym wyróżnia się
m.in. także: banki operacyjne (komercyjne, handlowe), które dążą do zaspokajania potrzeb
podmiotów gospodarujących wraz z dążeniem do maksymalizacji osiągania zysków. Czasami
w osiągnieciu tych celów przeszkadzają takie czynniki jak:
• zachowanie płynności, aby być przygotowanym na niespodziewane wycofywanie swoich
wkładów przez klientów banku,
• zachowanie zaufania, którymi obdarzają bank klienc, dzięki któremu klient ufa, iż bez
problemu będzie mógł wypłacić swój wkład,
• przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów,
• banki komercyjne pełnią najistotniejszą role w systemie bankowym Polski oraz innych
krajów.
Można je podzielić biorąc pod uwagę różne kryteria, np. ze względu na strukturę własności
wyróżniamy:
• banki państwowe,
• banki, które należą do polskich właścicieli,
• banki, których właścicielem jest ktoś zza granicy.
Z kolei uwzględniając formę prawną wyróżniamy:
• spółki akcyjne,
• przedsiębiorstwa państwowe344,
• banki wyspecjalizowane zwane specjalnymi, które to w głównej mierze dbają o skupienie
środków którymi finansowane będą inwestycje.
Środki o których mowa skupiane są zarówno z kumulacji wkładów klientów, jak również
z emisji oraz sprzedaży swoich własnych obligacji. Wybrane rodzaje banków specjalnych:
1. banki hipoteczne - ich działalność w głównej mierze opiera się na udzielaniu kredytów
przeznaczonych na budowę bądź zakup domu (lokum, mieszkania). W wielu przypadkach
kredyty udzielane przez te banki posiadają dłuższy okres kredytowania w porównaniu
z kredytami w innych bankach.
2. banki inwestycyjne – dokonywane są tu głównie transakcje inwestycyjne. Usługi
realizowane w tych bankach lokują duży kapitał oraz są długoterminowe, co przyczynia
się do tego, że z banków tych w głównej mierze korzystają przedsiębiorstwa.
3. banki samochodowe – w bankach tych udzielane są w większości kredyty na zakup
samochodu czy też transakcji z nim związanymi np. ubezpieczenie samochodowe.
Na system bankowy składa się również Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Bankowy
Fundusz Gwarancyjny (BFG). Głównymi zadaniami Komisji Nadzoru Finansowego jest
sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, ale również rynkami takimi jak: rynek kapitałowy,
ubezpieczeniowy czy też nad rynkiem emerytalnym. Dodatkowo kontroluje sektor kas
spółdzielczych, a także nadzoruje instytucje pieniądza elektronicznego oraz biura usług płatniczych.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny natomiast zarządza systemem gwarantowania depozytów w celu
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
M. Zalewska, Charakterystyka systemu bankowego – uwarunkowania instytucjonalne [w:] Współczesna bankowość,
(red.) Zaleska M., PWE, Warszawa 2007, s. 24.
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Pojęcie kredytu oraz jego rodzaje
W działalności banku możemy wyróżnić zarówno operacje bankowe, jak i produkty bankowe.
Produktem bankowym, jak wskazał Jacek Grzywacz „[…] jest każda usługa świadczona przez
bank"345. Z kolei Z. Dobosiewicz napisał, iż produktem bankowym jest jednolity składnik oferty
bankowej, który jest wyodrębniony zarówno pod względem formalnym jak i cenowym346. Operacje
bankowe natomiast możemy zdefiniować jako stosunki umowne, które zawiera bank z klientem przy
wykorzystaniu rachunku bankowego347. Jednym z podziałów operacji bankowych jest podział na:
• operacje które należą do portfela bankowego – zaliczać się tu będą wszelkie operacje
depozytowe oraz właśnie kredytowe, oraz
• operacje które należą do portfela handlowego - w tym przypadku zaliczać się będą
operacje papierami wartościowymi, lokatami międzynarodowymi czy też operacje
pośredniczące.
Jak wynika z powyższych informacji kredyt jest operacją bankową. Kredyt polega na
udostepnieniu przez bank pewnej kwoty pieniędzy na określony czas, a czasem również cel, w zamian
za zwrócenie pożyczonej kwoty z odsetkami. Mając na uwadze kryteria podziału jakie stosują banki,
można wyróżnić kredyty konsumpcyjne, czyli kredyty które udziela się osobom fizycznym oraz
kredyty instytucjonalne udzielane podmiotom gospodarczym, w tym także osobom fizycznym jeśli
prowadzą jakąś działalność gospodarcza348. Kredyty konsumpcyjne zawierane są najczęściej na
zakup produktów, które towarzyszą nam w codziennym życiu, jak np. lodówka349. Kredyty te
możemy podzielić na kredyty gotówkowe i bezgotówkowe oraz na kredyty spłacane jednorazowo
oraz spłacane w ratach350. Jednak w polskim systemie bankowym istnieje bardzo dużo podziałów
kredytów udzielanych przez bank, co sprawia, iż pełne zaprezentowanie podziału jest bardzo
trudne351. Poniżej przedstawię wybrane podziały:
Ze względu na okres kredytowania, kredyty możemy podzielić na:
• kredyty krótkoterminowe (czas trwania kredytu nie dłuższy niż rok),
• kredyty średnioterminowe ( udzielane na okres od 1 roku do 5 lat),
• kredyty długoterminowe (czas trwania powyżej 5 lat)352.
Innym kryterium podziału jest podział kredytów gospodarczych ze względu na rodzaj
finansowanej działalności:
• kredyt udzielany na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, zwany również
kredytem obrotowym,
• kredyt na finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, zwany kredytem
inwestycyjnym,
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kredyt sezonowy udzielany jest na dowolny cel, za wyjątkiem celów określonych dla
kredytu na dom i kredytu na zakup samochodu osobowego,
• kredyt eksportowe,
• pozostałe kredyty353.
Kredyty podzielić możemy również ze względu na rodzaj produktu kredytowego:
• kredyty indywidualne
o pożyczka w rachunku bieżącym jest udzielana posiadaczom rachunku bankowego na
podstawie zawartej z bankiem indywidualnej umowy. Polega na tym, iż posiadacz
rachunku bankowego ma możliwość przekroczenia swojego salda do wysokości zawartej
w umowie. Jest to pożyczka odnawialna, gdyż po spłacie pożyczki można znów ją
zaciągnąć do wcześniej wspomnianej wysokości,
o kredyty budowlane udzielane na zakup gruntu, lokalu bądź domu, a także na wykonanie
konkretnych prac budowlanych,
o kredyty hipoteczne, uzyskać je możemy na przykład na zakup domu (bądź lokalu), na
zakup prawa do domu (bądź lokalu), ale również na wpłacenie wkładu do spółdzielni
mieszkaniowej,
o kredyt na zakup środków transportu,
o pożyczka dewizowa będąca kredytem udzielonym w walucie,
o pozostałe kredyty (np. kredyt budowlano- hipoteczny czy też pożyczka gotówkowa).
• kredyty instytucjonalne
o pożyczka w rachunku bieżącym, niewiele różni się od pożyczki w rachunku bankowym,
tutaj również bank decyduje o udzieleniu pożyczki oraz ustala jej limit. Kryterium
ustalenia limitu to najczęściej ocena dotychczasowej współpracy z kredytobiorcą, okres
prowadzenia rachunku w banku oraz średnie miesięczne wpływy na rachunek,
o kredyt w rachunku kredytowym jest to kredyt nieodnawialny, którego udziela się na
konkretny cel,
o kredyt preferencyjny, który przeznacza się na przykład na finansowanie rolnictwa,
o pożyczka lombardowa jest pożyczką udzielana pod zastaw papierów wartościowych,
o factoring polega na nabyciu przez faktora wierzytelności handlowych przysługujących
faktorantowi z tytułu sprzedaży354.
Pojęcie ryzyka oraz jego rodzaje z wyszczególnieniem ryzyka kredytowego
Ryzyko samo w sobie nie posiada jednej konkretnej definicji, dlatego też definiowane jest
w wiele różnych sposobów, oto kilka z nich:
• Według M. Chrapko, ryzyko należy definiować jako zagrożenia wystąpienia określonych
zdarzeń, które mogą się negatywnie przyczynić do realizacji zamierzonych celów bądź
projektów355.
• H. Henzel w swojej książce wspomina, iż ryzyko najlepiej opisywane jest w literaturze
anglojęzycznej z której wynika, iż „ryzyko jest kombinacją dwóch elementów,
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a mianowicie: prawdopodobieństwa wystąpienia (zdarzenie ryzyka) i ewentualnych jego
konsekwencji”356.
• W. Samuelson wskazuje, że ryzyko jest niepewnością jaka pojawia się, w momencie gdy
występuje ponad jeden spodziewany wynik podjętej przez nas decyzji357.
• Ryzyko definiowane jest również jako „deficyt informacji co do realizacji jednego
wyznaczonego celu lub wielu celów”358.
Jak wynika z powyższego tekstu, każdy autor definiuje ryzyko w inny sposób, wszystko zależy
od ujęcia oraz kontekstu. Na ryzyko wpływ ma wiele zagrożeń, które powodowane są zarówno przez
czynniki zewnętrzne (np. powódź), jak i wewnętrzne (np. nie prawidłowa organizacja pracy czy też
ustalenie błędnych celów). Ryzyko nie jest zjawiskiem jednorodnym, dlatego można dokonać wielu
podziałów ryzyka. Poniżej przedstawię kilka z nich:
• podział ryzyka ze względu na rodzaj:
o ryzyko techniczne – obejmuje ono ryzyko związane np. z harmonogramem prac czy też
z zakresem produkcji,
o ryzyko finansowe – jest to np. ryzyko występujące z wahającego się kursu walut,
o ryzyko prawne – wynikające np. z obowiązujących przepisów prawnych359.
• podział ryzyka z uwzględnieniem kryterium efektu:
o ryzyko rynkowe – wiążące się z czynnikami wpływającymi na osoby czy też firmy jednak
będące od nich niezależne. Czynniki te zależeć mogą od m.in. warunków
ekonomicznych danego rynku. Przykładem tych czynników mogą być stopy procentowe,
o ryzyko specyficzne - związane jest z zdarzeniami, które dopiero mają się wydarzyć
w przyszłych, które można częściowo kontrolować a także przewidywać360.
Jednym z podziałów ryzyka jest również podział ryzyka związanego z działalnością jaką
prowadzą placówki bankowe (podział ryzyka bankowego), wśród którego wyróżnia się
ryzyka takie jak:
• rynkowe – w ryzyku tym zawierają się np. ryzyka stopy procentowej czy też ryzyka
walutowe,
• operacyjne – jest to ryzyko, które związane jest między innymi ze strukturą technicznoorganizacyjną banku,
• kredytowe - związane m.in. ze strukturą portfela361.
Artykuł ten w głównej mierze dotyczy ryzyka kredytowego, dlatego to właśnie jego opiszę
najdokładniej z wypisanych powyżej rodzajów ryzyka. Ryzyko kredytowe podobnie jak ogólne
ryzyko posiada wiele definicji. Oto kilka z nich:

H. Henzel, Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty, Wydawnictwo Akademii
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W. Żółtkowski ryzyko kredytowe określa jako „[…] stratę z powodu niespłacenia
zobowiązań klientów banku lub przez zdarzenia polegające na istotnym pogorszeniu
sytuacji finansowej kredytobiorców, która grozi zaprzestaniem obsługi kredytu”362.
• J. Batóg definiuje ryzyko kredytowe „jako prawdopodobieństwa nie wywiązania się
kredytobiorcy z zawartej umowy”363.
• Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe powinno być rozumiane „jako zagrożenie
nieosiągnięcia przez bank efektów”364.
Komisja Nadzoru Finansowego definiuje ryzyko kredytowe jako zagrożenie niewywiązywania
się przez kontrahenta z zobowiązania bądź jako utratę zdolności kredytowej, która może
wpłynąć na wywiązanie się z zobowiązania365. Ponadto KNF dzieli ryzyko kredytowe na:
• ryzyko koncentracji,
• ryzyko kontrahenta,
• ryzyko inwestycji w podmioty zależne366.
Na ryzyko kredytowe wpływ ma typ udzielonego kredytu. Kredyty, które są bardziej
ryzykowne mają wyższe oprocentowanie od kredytów łatwiej spłacalnych (np. kredyt inwestycyjny
będzie wyżej oprocentowany niż indywidualny kredyt na rachunku bieżącym)367.
Wpływ ryzyka kredytowego na jego udzielanie w placówkach bankowych
W pierwszym kroku przeprowadzanych przeze mnie badań przy użyciu ogólnie dostępnego
formularza utworzyłam anonimową ankietę, którą następnie udostępniłam na jednej z facebookowych grup. Początkowe pytania miały na celu zapoznanie ankietowanych poprzez pytanie o wiek,
płeć oraz miejsce zamieszkania. W mojej ankiecie wzięło udział 51 osób o różnym wieku. Znaczną
część ankietowanych stanowiły kobiety, gdyż liczba kobiet wśród osób ankietowanych ogółem
przekroczyła poziom 70%. Połowa spośród osób biorących udział w ankiecie zamieszkuje tereny
wiejskie. Badania w formie ankiety odbyły się w pierwszym tygodniu maja. Jak już wspomniałam
ankieta była anonimowa, o czym osoby biorące w niej udział były informowane na samym początku
wraz z poinformowaniem ich o celu ankiety.

Rys. 1. Wiek
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2. Płeć
Źródło: Opracowanie własne

W. Żółtkowski, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 61.
J. Batóg, E. Getka, Bankowość. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 280.
364
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2017, s. 107.
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Rys. 3. Miejsce zamieszkania
Źródło: Opracowanie własne

Druga część pytań zadanych przeze mnie w ankiecie dotyczyła znajomości czym jest ryzyko
kredytowe oraz jak ono wpływało na kredyty, które ankietowani do tej pory zaciągnęli oraz jak może
ono wpłynąć na kredyty pobierane w przyszłości.

Rys. 4. Czy korzystałeś kiedyś z finansowanie
obcego jakim jest kredyt?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 5. Czy wiesz czym jest ryzyko kredytowe?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 6. Czy przed wystąpieniem o udzielenie
kredytu analizowałeś potencjalne ryzyko kredytowe?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7. Czy planujesz wystąpić do banku o przyznanie kredytu?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 8. Czy przeanalizowane potencjalne ryzyko kredytowe miało wpływ na pobranie kredytu?
Źródło: Opracowanie własne

Poniższe wykresy przedstawiają wyłącznie odpowiedzi osób zainteresowanych wystąpieniem
o kredyt.
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Rys. 9 . Czy będziesz analizować potencjalne
ryzyko kredytowe?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 10. Czy w przypadku dużego ryzyka kredytowego jest możliwe że zrezygnujesz ze starania się o kredyt
Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o przeprowadzone przeze mnie badania mogę stwierdzić, iż społeczeństwo jest
świadome co do tego, czym jest ryzyko kredytowe. Pomimo iż cześć ankietowanych w przeszłości
skorzystała z kredytu i przed przystąpieniem do niego analizowała ryzyko kredytowe, to większość
wypowiedziała się, że analizowane ryzyko kredytowe nie wpłynęło w ogóle na decyzje odnośnie
starania się o kredyt. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku planowanych kredytów. 3/10
ankietowanych w planach ma wystąpienie o kredyt. Znaczna część z nich zadeklarowała, że będzie
analizować ryzyko kredytowe, a jeszcze więcej osób stwierdziło, iż wysokie ryzyko kredytowe może
wpłynąć na rezygnację ze starania się o kredyt.
Podsumowanie
Jeszcze kilka lat wstecz ludzie nie posiadali takiej świadomości na temat ryzyka kredytowego.
W chwili obecnej to ulega zmianie i jak wykazały moje badania znaczna część społeczeństwa wie
czym jest ryzyko kredytowe. Swoimi badaniami potwierdziłam założoną na początku tezę, która
wskazywała, iż ryzyko kredytowe może wpłynąć na decyzję o rezygnacji ze starania się o kredyt.
Kredyt jest zobowiązaniem, którego zwrot może okazać się trudniejszy niż się spodziewaliśmy,
dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem tak ważnej decyzji przeanalizować wszystkie ewentualne
przeszkody.
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IMPACT OF CREDIT RISK ON GRANTING LOANS IN BANK BRANCHES
Summary: The article presents concepts related to credit concluded in bank branches, and thus presents concepts
such as the bank along with the banking system and listing of its elements. in addition, the article will explain the
concept of credit and its types, as well as the concept of risk with a specification of credit risk. The results of own
research will be presented, which will present public awareness of credit risk and the impact of this risk on
concluding loans.
Keywords: bank, bank system, credit, crediting, risk, credit risk.
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Karolina Wołcerz368
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYCH
ORGANIZACJACH
Streszczenie: W artykule zostanie przedstawione najistotniejsze informacje dotyczące zarządzania zasobami
ludzkimi, jego rodzaje, jak i zarówno modele oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. Praca będzie zawierać również
opis współczesnych rodzajów przedsiębiorstw oraz istotę motywacji, jak wpływa na pracowników. Celem artykułu
będzie zbadanie, jaki jest stosunek ludzi do wykonywanej przez nich pracy oraz jaki rodzaj motywacji jest
najefektywniejszy, badania te są przeprowadzone w formie ankiety internetowej.
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, zarządzanie, kapitał ludzki, motywacja.

Wstęp
Wszystko co powstaje, każdy produkt, usługa czy idea jest tworem człowieka.
W przedsiębiorstwie istnieje termin zasoby ludzkie, który jest określeniem osób wraz z ich
zdolnościami, wiedzą i predyspozycjami. Zarządzanie zasobami ludzkimi często rozumiane jest jako
metoda pozyskiwania, utrzymania i redukowania pracowników.
W obszarze nauk ekonomicznych różnie definiuje się pojęcie kapitału ludzkiego369. Jednym
z najważniejszych celów zarządzania kapitałem ludzkimi jest udoskonalenie organizacji tak, aby
osiągnąć zamierzony cel strategiczny czy operacyjny wykorzystując przy tym zatrudnionych
pracowników, którzy pracują w danym przedsiębiorstwie. Aby zapewnić przedsiębiorstwu najlepszy
kapitał ludzki, wprowadza się system motywowania pracowników. Dostarczanie pracobiorcy
możliwości rozwoju oraz korzyści skłania go do efektywniejszej pracy i zwiększenia zysków firmy.
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych aspektów teoretycznych zarządzania
zasobami ludzkimi, kapitału ludzkiego oraz motywacji. Zarówno w pracy zostaną pokazane metody
motywacyjne, jak i sprawdzone zostanie, jaki rodzaj motywacji jest najefektywniejszy według
ankietowanych oraz jaki jest stosunek pracowników do wykonywanej przez nich pracy.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi inaczej nazwać można zarządzaniem personelu czy funkcją
personelu. Określa strategię oraz metody kierowania kapitałem ludzkim. Obecnie uważa się, że
zasoby ludzkie mają duży wpływ na wartość i konkurencję przedsiębiorstwa. Dzięki temu podejściu
firmy zaczęły coraz to bardziej rozwijać zarządzanie zasobami ludzkimi w swojej działalności, aby
dowiedzieć się jakie są cele, które powinni spełniać, żeby być dobrze działającym przedsiębiorstwem.
M. Adamiec i B. Kożusznik w swojej książce zauważyli, iż to ludzie są najlepszą walutą.
Najczęściej pracodawca szuka pracownika, który posiada wykształcenie, dyscyplinę oraz takiego,
który pracowałby za niskie koszty pracy370. Można zauważyć, że idea zasobów ludzkich polega na
tym, aby każdego pracownika traktować jako źródło potencjalnych możliwości, korzyści
materialnych oraz tych niematerialnych. Wszystkie czynniki, które są związane z zasobami ludzkimi
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mają ogromną i decydującą wartość dla osiągnięcia sukcesu w przedsiębiorstwie. Dlatego ważne jest,
aby przedsiębiorca gromadził i pielęgnował zasoby wiedzy w organizacji.
Głównymi składnikami zasobów ludzkich jest371:
• doświadczenie,
• wiedza,
• umiejętności,
• zaangażowanie.
Istnieje w literaturze pojęcie „zarządzanie kadrami”, które rozumiane jest jako decyzje
związane z ludźmi, ukierunkowane na zaspokojeniu potrzeb i rozwoju pracowników oraz osiąganiu
celów przedsiębiorstwa. Ludzie są najważniejszym podmiotem w dążeniu do celów organizacji oraz
indywidualnych pracowników, zatem przedsiębiorstwa wymagają umiejętności oraz wykształcenia
swojej kadry pracowniczej, aby usprawnić rozwój firmy.
Elementami procesu zarządzania kadrami są:
• planowanie zasobami ludzkimi - służącą zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych,
uwzględniając zarówno czynniki wewnętrznych oraz czynniki zewnętrzne,
• rekrutacja - przygotowanie kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich,
• adaptacja pracownika - jest to proces włączenie się nowo przyjętych pracowników do
organizacji,
• ocenianie efektów pracy – proces dostarczania informacji podwładnym o efektywności
ich pracy,
• rozwój - proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności pracy,
• nagradzanie pracowników - motywacja pracowników do pracy.
W zarządzaniu zasobami ludzkimi wyróżnia się dwa podejścia do pracowników372. Pierwszy
z nich oparty jest na kalkulacji, ekonomii i ilości. Zwany jest inaczej podejściem twardym.
Stanowisko to koncentruje się wyłącznie na biznesie, a pracownik traktowany jest jako zasób
materialny, który zgodnie z założeniem przynosić powinien wyższe efekty od poświęconych
nakładów. Nie liczy się jakoś, ale ilość wykonanej pracy. Podejście to może przynosić zysk, lecz
istnieje zagrożenie nadużycia lub przekroczenia etyki zawodowej, co może odbić się negatywnie na
pracownikach, którzy będą traktowani jak towar do osiągnięcia celu. Drugie zwane podejściem
miękkim podkreśla rolę człowieka, stawia na pierwszym miejscu komunikację, motywację
i przywództwo, które doskonali zaangażowanie pracowników do pracy. Człowiek jest traktowany
w pełni podmiotowo, a nie przedmiotowo. Zespół pracujący staje się partnerem w biznesie, dzięki
pracy identyfikują się z przedsiębiorstwem. Podejście to skupia się na poznaniu pracownika, co
pozwala na efektywniejszą pracę i realizację celów zawodowych. Dzięki temu stanowisku uzyskana
jakość przekłada się na przewagę konkurencyjną373.
Modele zarządzania zasobami ludzkimi
W zarządzaniu zasobami ludzkimi występuje znaczna liczba modeli, lecz wyróżniamy
4 główne, które stanowią fundament pozostałych, są to:
371
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1. Model Michigan - Jest to jedna z pierwszych koncepcji, która dotyczy zarządzania zasobami
ludzkimi. Model ten reprezentuje twarde podejście do pracowników. Oparty jest na czterech
funkcjach i ich powiązaniu: dobór pracowników, ocena wyników pracy, system motywacji
oraz rozwój pracowników. Wzrost elastyczności przedsiębiorstwa zależy od poziomy
wykwalifikowania pracobiorców. Dzięki systemowi awansu można podnieść efektywność
i zaangażowanie ludzi zatrudnionych w firmie374.
2. Model Harvardzki - Reprezentuje miękkie podejście do pracowników. Zakłada on, że
pracownicy nie powinni być traktowani tak, jak inne zasoby firmy, nie stawia wydajności
firmy nad interesami ludzi. Stanowisko to wyznacza cztery główne obszary polityki
zarządzania zasobami ludzkimi, są to: partycypacja pracowników, możliwość ich
przemieszczania, system wynagrodzeń oraz organizacja pracy375.
3. Model Japoński - Model ten wywodzi się z kultury japońskiej i opiera się na trzech
zasadach: zasada starszeństwa przy awansowaniu, dożywotnie zatrudnienie oraz consensus
organizacji zakładowych. Model ten jest szczegółowy i konkretny, daje wyraźne wytyczne
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji.
4. Model uniwersalny - Bazuje na założeniu, że istnieje pula praktyk, która jest w stanie
wspierać organizację w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, niezależnie od branży
przedsiębiorstwa. Najważniejszym zasobem organizacji są zasoby ludzkie, a wydajność
firmy jest związana z praktykami zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu modelowi
kształtuję się kultura organizacyjna, która ma na celu pełną indywidualizację stosunków
pracy.
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Teoria kapitału ludzkiego mówi o tym, że dzięki umiejętności oraz wiedzy pojedynczych
pracowników, którą nabyli poprzez naukę, szkolenia i lata doświadczeń powstaje zapas kapitału
produkcyjnego. Rozwój kapitału ludzkiego jest skoncentrowany na umożliwieniu uczenia się
i szkoleniu pracowników w przedsiębiorstwie376. Ludzie zaczynają inwestować w siebie poprzez
edukacje, wiedze i doświadczenie, co zwiększa wartość pracownika na rynku oraz zwiększa jego
produktywność. Dzięki rozwojowi pracowników zapewnia się sprawne funkcjonowanie organizacji,
kreatywność i innowacyjność, co pozwala na rozwój przedsiębiorstwa, wzrost udziału w rynku,
poszerzenie kręgu klientów oraz powiększenia zysków.
Rozwój kapitału ludzkiego składa się z następujących elementów377:
• nauka - zmiana zachowania dzięki praktyce i doświadczeniu,
• edukacja - poszerzenie wiedzy w różnych dziedzinach,
• rozwój - realizacja potencjału pracowników, dzięki doświadczeniu związanego
z edukacją i nauką,
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•

szkolenie - systematyczne zmiany zachowania wynikające z pojedynczych wydarzeń,
instrukcji i programów, które pozwalają na zdobycie umiejętności, wiedzy oraz
kompetycji.
Według modelu zarządzania kapitałem ludzkim człowiek uczy się i zmienia przez całe życie.
Większość pracodawców woli zatrudniać młodych i niedoświadczonych pracowników, ponieważ
takiego człowieka można łatwo wykształcić i ukierunkować zgodnie z potrzebami. W następującym
ujęciu pracownicy traktowani są jako jeden z najcenniejszych kapitałów organizacji.
Przedsiębiorstwa, które wykorzystują w praktyce ten model starają się rekrutować pracobiorców
wewnętrznymi metodami. Motywowanie pracowników ma nie tylko charakter finansowy,
ale również pomaga w samorealizacji. Przełożeni poza wyznaczaniem zadań starają się o stworzenie
odpowiedniej atmosfery w pracy, jak również dbają o rozwój podwładnych. Zwalnianie
pracowników jest ostatecznością, a osoby które nie są efektywne szkoli się bądź przenosi na inne
stanowisko, w którym lepiej wykorzysta swój potencjał378. W modelu tym nie ma przejawu
konkurencyjności, ponieważ to rozwój osobisty staje się najważniejszy czynnikik, który ma wpływ
na pozycję w firmie.
Przeciwieństwem modelu zarządzania kapitałem ludzkim jest model sita. Jest on strategią,
która jest głównie wykorzystywana podczas procesu rekrutacji pracowników. Opiera się na
rywalizacji i eliminacji, jest to dlatego, aby osiągnąć jak najlepszą kadrę pracowniczą379. Model ten
sprawdza się dobrze dla przedsiębiorstw, które stosują politykę agresywną - czyli niskie koszty
wytworzenia ceną obcięcia funduszy w obszarze HR. Działa również w przedsiębiorstwach,
w których jest mniej etatów niż osób, które starają się uzyskać daną pracę. Strategia ta opiera się na
maksymalnym przerzedzeniu kandydatów dzięki selekcji ludzi, którzy są najmniej i najbardziej
odpowiedni na danym stanowisku. Model sita uważa, że człowiek który aplikuje na dane stanowisko
jest w pełni rozwinięty, a jego umiejętności na polu zawodowym są ukształtowane, nie można go
zmienić, ani jego upodobań380. Zakłada, że właśnie takich pracowników chcą przyjmować
pracodawcy. Użyteczność kandydata jest mierzona przez zdobyte umiejętności na zewnętrznym
rynku pracy i dzięki nim rozstrzygane są rekrutacje. Firma, która stosuje model sita przy rekrutacji
musi stosować go również do obecnie pracujących w przedsiębiorstwie pracowników, stworzyć
odpowiednie narzędzia do oceny ich kwalifikacji. Osoby, które posiadają najlepsze wyniki powinny
być docenione poprzez awans, a ci których wyniki są najgorsze zwalniane, a na ich miejsce powinno
zatrudniać się osoby z lepszymi kompetencjami.
Motywacja
Jest jedną z głównych metod wzrostu efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Motywacja są to czynniki i narzędzia, dzięki którym nakłaniamy pracowników do realizacji
powierzonych im zadań. System motywacji powinien być zindywidualizowany i otwarty na zmiany
oraz potrzeby pracowników, tak więc powinien być elastyczny, by zadowolić pracowników.
Występują cztery modele motywacji381:
M. Armstrong, Zarządzanie..., op. cit., s. 425-426.
H. Sobocka-Szczapa, Dobór pracowników- decyzja strategiczna firmy, ,,Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, seria:
Organizacja i Zarządzanie 2014, s. 107.
380
M. Tyrańska, Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach, ,,Zeszyty naukowe MWSE w Tarnowie”
2009, nr 2, s. 356.
381
M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008, s. 17-18.
378
379
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•

model tradycyjny - odpowiednim narzędziem motywacyjnym jest wynagrodzenie,
pieniądze są jednym z czynników, które silnie motywują pracowników do wykonywania
swoich obowiązków. Podejście to zakłada, że ludzie są z natury leniwi i negatywnie
nastawieni do przekazanych im obowiązków, a sama praca jest nieprzyjemna
i uciążliwa. Praca powinna być prosta i powtarzalna, aby wyegzekwować wysoką
efektywność,
• model stosunków współdziałania - oprócz pieniędzy ważne są relacje między
pracownikami, możliwość zdobycia kontaktów, dzięki którym można w pewien sposób
poszerzyć zakres samodzielności i samokontroli w wykonywaniu codziennych
obowiązków. Dobre relacje również pozytywnie wpływają na ogólną atmosferę
i poprawiają efektywność pracy,
• model zasobów ludzkich - pracownicy by dobrze wykonywać swoje obowiązki muszą
mieć stworzone odpowiednie warunki. Istotne jest, aby możliwości i kompetencje
pracownika były adekwatne do pracy, którą wykonuje. Zachęcając pracobiorcę do
kreatywnego działania wpływamy na osiągane zyski przedsiębiorstwa,
• model kapitału ludzkiego - pracownicy potrzebują samodzielności, aby tworzyć nowe
pomysły i wprowadzać je w życie. Pracobiorcy w sposób świadomy mają możliwość
podejmowania decyzji i kontrolowania ich.
Występują dwa rodzaje motywacji, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Pierwsza powoduje,
że pracownik czuje satysfakcje z powierzonej mu pracy, angażuje się w nią. Skutkami długotrwałymi
będzie poczucie samodzielności, rozwoju i uznania pracownika. Motywacja zewnętrzna wpływa na
zachowanie ludzi celowo i świadomie. Pracownik może dostać podwyżkę, awans, pozycje
w hierarchii służbowej czy też poczucie bezpieczeństwa finansowego.
Istnieją różne rodzaje instrumentów motywacyjnych, do najpowszechniejszych zaliczamy:
• środki zachęty, przymusu, perswazji - są to różnego rodzaju: rozkazy, zakazy, nakazy,
obietnice oraz takie, które oddziałują na umysł człowieka,
• środki finansowe (wynagrodzenia, premia, bony) oraz pozafinansowe (awans, szkolenia,
pochwały, możliwość rozwoju),
• środki materialne (programy komputerowe, telefon, samochód, wynagrodzenia, premie,
bony, biurko, krzesło) i niematerialne (awans, pochwała, uznanie, szkolenie).
Współczesne organizacje
Współczesne organizacje istnieją w stale zmieniającym się rynku, ich zadaniem jest, aby
skutecznie reagować na zmiany, które w nim zachodzą. Wykwalifikowany personel może ułatwić
funkcjonowanie w gospodarce oraz przyczynić się do osiągnięcia zysku382. Ciężko jest znaleźć
pracownika w dzisiejszych czasach, ponieważ świat kształtuje specjalistów i ekspertów, którzy
posiadają coraz to wyższe kwalifikacje oraz mają wyższą świadomość swojej własnej wartości. Mogą
swobodnie wybierać spośród ofert pracy, ponieważ nie są oni motywowani biedą czy głodem.
Wsparcie prawne pracowników jest znacznie większe niż kiedyś, dzięki ideologii praw człowieka
czy też prawach wywalczonych przez ludzi i ruchy związkowe, co daje pracownikowi większe
przywileje i relacje pracownik-pracodawca są oparte na skomplikowanych kodeksach prawnych.
382

M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków 2000, s. 13-16.
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Wzrost wysoko wykwalifikowanych pracowników wymusza na pracodawcy opracowaniu coraz to
nowszych metod motywacji i przygotowania kompetentnych kadr. Istnieje większa dynamika karier
zawodowych. Ludzie coraz to częściej zmieniają miejsca pracy, a także specjalizację i zawody.
Rodzaje współczesnych przedsiębiorstw383:
• Uczące się - jest to rodzaj przedsiębiorstwa, który ukierunkowany jest na tworzeniu,
nabywaniu i przekazywaniu wiedzy. Jest zdolne do zmian dzięki nowy przyswojonej
wiedzy. Organizacja ta pomaga rozwijać się wszystkim swoim członkom.
• Wirtualna - nowa koncepcja powstała na skutek dynamicznego rozwoju technologii,
a także zmian rynkowych związanymi z procesami innowacji oraz zmianami zachowań
konsumenckich. Jest siecią niezależnych organizacji czy pracowników, którzy
współpracują ze sobą za pomocą technologii w celu osiągnięcia przewagi rynkowej.
• Zwinna - jest połączeniem wielu innowacyjnych pomysłów, które dadzą konkurencyjną
przewagę na skalę globalną. Organizacja ta integruje ze sobą zasoby ludzkie, środki
finansowe oraz technologie i wiedze w jednym systemie.
• Innowacyjna - jest kreatywna. Dzięki innowacją tworzy nową wiedzę, ulepszając
dotychczasowe kwalifikacje, pozwala na zastosowanie twórczej idei w praktyce, co
pozwala na zmniejszenie kosztów, czy też wzrost sprzedaży bądź produkcji.
Przedsiębiorstwa podejmują ryzyko i stawiają sobie ambitne wyzwania. Pracownicy
czują wzajemny szacunek i otwartość.
• Sieciowa - jest zbiorem punktów w strukturze komunikacji. Występuje tu podzielenie
celów, kompetencji i zespołowe podejmowanie decyzji. Pracownicy mają ułatwiony
dostęp do konsultowania się miedzy innymi członkami zespołu. Władza oparta na
zaufaniu.
• Zorganizowana wokół procesów - sprzeciwia się tradycyjnemu dzieleniu czynności
między pracowników oraz odgórnemu nadzorowaniu pracy. Skupia się na integrowaniu
wokół zadań i problemów do rozwiązania.
Stosunek ludzi do wykonywanej przez nich pracy
Pierwszym etapem przeprowadzonych badań było stworzenie ankiety internetowej wśród
młodych ludzi, którzy podjęli pracę zawodową. Ankieta składa się z 12 pytań. Pierwsze trzy mają na
celu zapoznanie się, jacy ankietowani biorą udział w badaniu. W badaniu wzięło udział 40 osób,
którzy pracują i są w różnym przedziale wiekowym. Głównie były to osoby w przedziale od 20 do
24 roku życia. Przeważającą liczbą ankietowanych były kobiety stanowiły one 57,5%. Wykształcenie
średnie posiadało 50% osób, wyższe 32,5%, natomiast podstawowe 17,5%.

383

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005, s. 35-36.
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WYNIKI ANKIETY

Rys. 1. Przedział wiekowy
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2. Płeć
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 3. Wykształcenie
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Czy jesteś zadowolony ze swojej
pracy?
Źródło: Opracowanie własne

W drugiej części znajdowało się siedem pytań dotyczących odczuć pracowników odnośnie ich
pracy oraz atmosfery tam panującej. Poniżej przedstawiam poszczególne pytania wraz z ich
wynikami z samodzielnie przeprowadzonych badań.

Rys. 5. Czy satysfakcjonuje cię twoje wynagrodzenie?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 6. Czy masz możliwość rozwoju?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7. Czy masz możliwość zdobycia nowej
wiedzy i umiejętności?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 8. Czy satysfakcjonuje cię atmosfera panująca w pracy?
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 9. Czy w miejscu pracy istnieje możliwość szkoleń?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 10. Czy uważasz, że twoje kwalifikacje
są wyższe niż te które daje ci obecna praca?
Źródło: Opracowanie własne

W ostatniej części znalazły się dwa pytania dotyczące tego, co motywuje pracowników
najbardziej oraz jaki jest główny bodziec podejmowania pracy przez ankietowanych. Poniżej zostały
pokazane wyniki tych badań.

Rys. 11. Jakie rodzaj nagrody motywuje Cię
najbardziej?
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 12. Co sprawiło, że podjąłeś właśnie taką
pracę?
Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych badań, które zostały ukazane na diagramach kołowych
można dostrzec, że 60% ankietowanych jest zadowolonych ze swojej pracy, lecz tylko 47,5% osób
jest usatysfakcjonowanych z wysokości swojego wynagrodzenia. Ponad połowa badanych uważa, że
w swojej obecnej pracy ma możliwość rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz że
istnieje możliwość szkoleń, które pomagają w samorealizacji. Ankietowani w 65% uważają, że ich
kwalifikacje są wyższe do tego jakie daje im możliwości ich obecne stanowisko, a główną przyczyną
podjęcia pracy są pieniądze oraz rozwój i kariera. Jako główny bodziec motywacji do wykonywania
efektywniejszej pracy badanych są pieniądze, aż 45%, a drugim czynnikiem motywacyjnym są dni
wolne, 20%.
Podsumowanie
Dobre zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa główną role w tworzeniu przewagi
konkurencyjnej oraz rozwoju organizacji. To pracownik napędza całą działalność i dzięki jego
efektywnej pracy firma tworzy przewagę na rynku. Aby tworzyć lepszą organizację pracodawcy
rozwijają zdolności i umiejętności swoich pracobiorców, aby jak najlepiej i najszybciej potrafili
osiągać zyski dla firmy. Przedsiębiorstwa pragną wykwalifikowanej i wykształconej kadry, która
pracowałaby za niską cenę.
W dzisiejszych czasach nie wszyscy ludzie są zadowoleni ze swojej pracy, poprzez ciągłą
nagonkę na efektywniejszą i szybszą prace. Głównym czynnikiem tego, że ludzie podejmują się pracy
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jest posiadanie coraz to większej ilości pieniędzy i to one są największym motywatorem dla
pracowników. Pracownicy coraz częściej decydują się na różnego rodzaju kursy doszkalające czy też
szkolenia. Dzięki prawom, które posiadają pracownicy pracodawca musi dostosować warunki pracy
do wymagań, które są zawarte w kodeksach prawnych. Pracownik posiada większą swobodę oraz
możliwość zmiany pracy na taką, która odpowiednia jest do jego kwalifikacji.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN CONTEMPORARY ORGANIZATIONS
Summary: The article will present the most important information about human resource management, its types
as well models and human capital management. The work will also contain a description of modern types of
enterprises and the essence of motivation, how it affects employees. The purpose of the article will be to examine
what is the attitude of people to their work and what type of motivation is the most effective, these studiem are
conducted in the form of an online survey.

Keywords: human resources, management, human capital, motivation.
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Ilona Jaworska384
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO WAŻNY ELEMENT
ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI
Streszczenie: Poniższy rozdział dotyczy motywacji pracowników. Artykuł składa się z części teoretycznej,
w której przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące motywacji. Opisano w niej m.in. sposoby, teorie, a także
klasyfikacje czynników motywacyjnych. W części badawczej przedstawiono wyniki badań ankiety
przeprowadzonej wśród 50 pracowników danej jednostki. Celem tych badań było ocenienie, jakie czynniki
najlepiej wpływają na motywację oraz demotywację pracowników, a także czy pracownicy czują się doceniani
przez przełożonych w przedsiębiorstwie. Analiza materiału empirycznego pozwoliła na sformułowanie wniosku,
iż pracownicy raczej nie czują się dowartościowani przez kierownictwo. Pracownicy na pierwszym miejscu
stawiają zaspokojenie potrzeb finansowych poprzez zwiększenie wynagrodzenia.
Słowa kluczowe: motywacja, motywowanie, pracownicy, czynniki motywacji.

Wstęp
Na świecie, w obliczu nasilonej konkurencji, przedsiębiorstwa walczą na rynku, by się
utrzymać, a także aby odpowiednio funkcjonować i rozwijać się w prawidłowy sposób. Jednakże
w dużej mierze sukces zależy od kadry pracowniczej. To oni stanowią cenny kapitał w jednostce
organizacyjnej. Aby to osiągnąć, potrzebna się skuteczna i trafna motywacja do pracy. Cały system
motywacyjny złożony jest z szeregu zasad, a także czynników, które mają dać gwarancję
pracownikowi duży poziom motywacji. Poziom taki stwarza podstawę do odpowiedniego
wykorzystania zdolności i potencjału osób zatrudnionych dla rozwoju organizacji.
Celem poniższego artykułu jest sprawdzenie, jakie czynniki najbardziej motywują człowieka
do pracy, a jakie czynniki wpływają na demotywację pracownika.
W artykule przedstawiono system motywacji pod względem teoretycznym jak i empirycznym.
Część teoretyczna opisuje na samym początku czym jest motywacja. Następnie opisano teorie
motywacji, a także jej sposoby. W dalszej kolejności przedstawiono również klasyfikację czynników
motywacyjnych. W empirycznej części pokazano wyniki badań ankietowych. Celem tych badań była
ocena jakie czynniki najlepiej wpływają na motywację oraz demotywację pracowników, a także czy
pracownicy czują się doceniani przez kierownictwo.
Pojęcie motywacji
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji motywowania oraz motywacji. Są one
interpretowane na różnorodne sposoby. Motywacja rozumiana jest najczęściej jako stan gotowości
ludzi, by podjąć konkretne działanie. W takim rozumieniu jeden człowiek lepiej motywuje się do
pójścia na siłownię, a inny do dyskusji na tematy polityczne385.
Motywacja w teorii zarządzania jest czynnikiem wyznaczającym poziom, kierunek i trwałość
wysiłków podejmowanych w pracy386.
Motywacja to główny element, jaki decyduje o poziomie efektywności działania każdego
człowieka. To ogólnie mówiąc stymulator, jaki rodzi w człowieku potrzebę wykonania danego
384
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działania. Przekazuje pewną siłę do działania, a także decyduje o intensywności oraz wytrwałości
wysiłków, do których jest zdolny każdy z nas, aby móc zrealizować swoje zamierzenia. Motywacja
ma ważną funkcję w przedsiębiorstwie. To taka siła, która daje pracownikom chęć dalszej pracy.
Dzięki takiej sile są zaspokajane podstawowe potrzeby, a także pracownicy mają motywację do
działania, przez co wyniki pracy stają się lepsze, a to pomaga firmie osiągnąć sukces387.
Według S. Borkowskiej owa motywacja wyjaśnia ogół motywów, jakie mają wpływ na
decyzję ludzi o zachowaniu, podjęciu zachowania, jego podtrzymaniu czy kierunku388.
Inna definicja motywacji mówi o tym, że można ją traktować jako pewne zachowanie, które
jest ukierunkowane na określony z góry cel. Osoby są motywowane, jeśli spodziewają się, że takie
postępowanie w przyszłości doprowadzi do zdobycia wyznaczonego celu i nagrody, która pomoże
im zaspokoić potrzebę. Należy zwrócić uwagę, że ludzie którzy są odpowiednio zmotywowani
zawsze dążą do opracowanego celu. Jest możliwe, że tacy ludzie potrafią się mobilizować
i motywować samodzielnie, jednakże wiele osób musi mieć motywację zewnętrzną. Przedsięwzięcie
potrafi zapewnić warunki, by osiągną poziomy motywacji389.
Wyróżniamy trzy poziomy motywacji, a mianowicie:
1. Podporządkowanie: ten poziom oznacza robienie tego, co każe przełożony, tak jakby
osoba wykonująca pracę sama nie potrafiła myśleć i nie miała żadnych uzdolnień, ani
nie była zaangażowana w wykonywaną pracę.
2. Identyfikacja celu: to pewien rodzaj inwestycji, rodzi pragnienie jego osiągnięcia,
a zatem wzmaga motywację. Aby ludzie osiągnęli ten poziom, to należy wyraźnie
zakomunikować im wszystkie korzyści płynące z rezultatu.
3. Zaangażowanie: motywacja jest największa w sytuacji, gdzie pracownik uważa cel za
własny. By osiągnąć taki poziom, osoba musi wiedzieć, że jest jedyną osobą, której
powierzono wykonanie zadania. Jeśli ma określone z góry zalety, to pracownik osiąga
zamierzony cel. Osoba w takiej sytuacji wnosi do pracy wszystko co w jego mocy390.
Teorie motywacji
W literaturze wyróżnia się wiele teorii motywacji, dzięki którym można analizować, a także
doskonalić system motywacji, jaki funkcjonuje w jednostce organizacyjnej. Można wyróżnić dwie
grupy, tj.:
• I (teoria potrzeb-treści);
• II (teoria procesu).
Teorie motywacyjne w praktyce służą w głównej mierze do wyjaśnienia wszelkich
mechanizmów, jakimi pracownicy kierują się w procesie pracy. Są pewnego rodzaju drogowskazem
i wskazują co należy poprawić, zmienić w procesie motywacyjnym. Dzięki teoriom można dużo
lepiej zrozumieć wszystkie zachowania osób pracujących, ich potrzeby oraz mechanizmy jakimi się
oni kierują. Teorie te są elementami analizy motywacji pracowników. To taki punkt wyjścia do analiz
oraz formułowania wniosków. Nie ma jednej teorii, którą można by nazwać wzorem. Wynika to

A. Dejnaka, Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie, Helion, Gliwice 2003, s. 133-134.
S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 9.
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M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 106-107.
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bowiem ze złożoności procesu motywacyjnego, a także ilości uwarunkowań wewnętrznych, jak
i zewnętrznych jednostki organizacyjnej391.
Wyżej wymieniona teoria potrzeb odpowiada na jedno konkretne pytanie, a mianowicie co tak
naprawdę motywuje człowieka do pracy. Zakłada, że ta siła motywacyjna jest we wnętrzu człowieka.
Ta siła, to nic innego jak – potrzeba. Niezaspokojone potrzeby pomagają zmotywować się do
działania. Człowiek realizując swe potrzeby jest zadowolony, a to stymuluje na wydajność, co
następnie wpływa na efektywność przedsiębiorstwa392.
W literaturze jest wiele teorii dotyczących potrzeb, jedna z nich to teoria Abrahama Maslowa.
Wyróżnił on pewne trzy podejścia, które zaspokajają potrzeby. Pierwsze zakłada, iż człowiek
motywowany do wykonania czynności, jaka prowadzi do spełnienia niezaspokojonych potrzeb.
Następnie w drugim osoba, która zaspokoiła wszelkie potrzeby na niższym szczeblu, motywowana
jest do zaspokojenia ich na kolejnym i kolejnym poziomie, aż dojdzie na sam szczyt. Trzecie
podejście mówi o tym, iż dopóki człowiek nie zaspokoi potrzeb będących na najniższym poziomie,
to nie będzie miał motywacji, by zaspokoić coraz wyższe szczeble hierarchii.
Maslow wyróżnił pięć podstawowych potrzeb. Charakteryzują one człowieka oraz potrzeby
dodatkowe, które ujawniają się jedynie u niektórych ludzi. Te pięć podstawowych potrzeb to
potrzeby:
Rys. 1. Teoria potrzeb Maslowa
Potrzeby
samorealizacji
Potrzeby uznania
Potrzeby afiliacji
Potrzeby
bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Kordziński, Siła motywacji – jak dopingować siebie i ludzi, z którymi
pracujesz, Onepress 2016, s. 89.

1. Potrzeby fizjologiczne – są to podstawowe potrzeby przetrwania. Osoba, której brakuje
wszystkiego, skupia się w głównej mierze na zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych – pierwszej
potrzeby. Są to potrzeby zaspokojenia głodu, tlenu, wody, czy snu.
2. Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba fizycznego zabezpieczenia i psychologicznego
bezpieczeństwa oraz stabilności. Obejmuje m.in. zapewnienie bezpieczeństwa, wolnego życia,
potrzeba stabilności, porządku, sprawiedliwości czy ochrony. W przedsiębiorstwie takie
zaspokojenie występuje w sytuacji ciągłości zatrudnienia, odpowiedniego programu
świadczeń socjalnych czy emerytalnych393.

W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, CedeWu Sp. z o.o.,Wydanie I, Warszawa 2010, s. 34.
Tamże, s. 36.
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3. Potrzeba afiliacji (przynależności) – potrzeba ta dotyczy zdobycia akceptacji innych ludzi,
przyjaźni, porozumienia się. Określa ona stan posiadania swojego miejsca w danej grupie,
poczucie akceptacji w miejscu pracy. Jest to ważna potrzeba, ponieważ bez niej nie ma
motywacji do pracy, przychodzi niechęć do podejmowania swoich indywidualnych inicjatyw.
Jest również podstawą rywalizacji i podstawą do konkurowania oraz udowadniania swoich
racji.
4. Potrzeba uznania (szacunku) – czyli inaczej mówiąc, potwierdzenie sukcesu i uznania przez
siebie samego, a także przez innych ludzi. Skutkiem takiej grupy potrzeb może być: spełnienie,
pewność siebie, świadomość swoich możliwości oraz pozytywny pogląd na przyszłość. Aby
zaspokoić taka potrzebę, jest możliwość działania samodzielnego i odczucia sukcesu ze swojej
pracy. Uznania zarówno w oczach własnych, jak i innych.
5. Potrzeba samorealizacji - otrzymywanie zadań, które dają możliwość samorealizacji,
uczestnictwo w szkoleniach, autonomia w pracy, partycypacja w zarządzaniu394.
6. Teoria procesu to teoria zdecydowanie bardziej złożona od teorii potrzeb. Mianowicie
tu pracownicy oddziałują na czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W teoriach
procesu przedstawiony jest schemat analizy procesu motywowania pracowników.
Rys. 2. Analiza procesu

potrzeby => wydajność => nagroda => zaspokojenie potrzeb, zadowolenie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją…, op. cit., s.50.

Teoria wartości oczekiwanej V.H. Vroma – teoria owa zakłada, iż ludność wybiera pewne
określone zachowania spośród wszelkich możliwych, w zależności od oczekiwanych korzyści z tym
powiązanych.
Osoba pracująca, która wykonuje powierzone mu wcześniej zadanie, otrzymuje później za nie
pewną nagrodę. Pracownik ocenia, czy spełnia ona jego oczekiwania i czy jest adekwatna do
włożonej przez niego pracy. W taki sposób mierzy swe zadowolenie. Jest to motywatorem do
dalszych starań i działań. Bardzo istotne znaczenie dla pracownika ma wartość danej nagrody oraz
prawdopodobieństwo, że się ją otrzyma. W takiej sytuacji jest on zdolny włożyć maksimum pracy
i starań, aby zrealizować jak najlepiej powierzone mu zadanie. Aby jego efektywność była jeszcze
wyższa, dużą wagę odgrywają jego zdolności, a także zbieżność poglądów pracownika z poglądami
kierownictwa i organizacji.
Umiejętność kierownictwa w dobrym przedstawieniu osobom pracującym celów jednostki
organizacyjnej tak, by jednocześnie zaspokoić ich cele indywidualne jest najlepszą drogą do
osiągnięcia dużego poziomu motywacji. Model wartości oczekiwanej jest wykorzystywany jako
jeden z elementów metody zarządzania przez cele395.
Sposoby motywacji pracowników
Motywacja do pracy ma dwa oblicza. Z jednej strony osoba pracująca znajduję motywację
w pracy. Spełnia ona wszelkie oczekiwania, zaspokaja też potrzeby i daje jakieś perspektywy.
394
395
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Jednakże z drugiej strony, jest możliwość motywowania ludzi poprzez takie rzeczy jak awanse, płace,
pochwały396.
Motywacja wewnętrzna – to takie bodźce, które pojawiają się samoczynnie. One powodują, iż
ludzie poruszają się w określonym kierunku lub zachowują się w określony sposób. Do takich
bodźców można zaliczyć między innymi: odpowiedzialność, swoboda działania, możliwość
wykorzystania oraz rozwoju umiejętności lub też możliwość awansu.
Motywacja zewnętrzna – do motywacji zewnętrznej zaliczane są różnego rodzaju kary bądź
nagrody. Owe kary to np. krytyka, wstrzymanie płacy lub też działania dyscyplinarne, zaś nagrody
ujawniają się pod postacią podwyżki płacy, awansu czy też pochwały397.
Istnieją dwa typy motywacji, a zatem można wyróżnić motywację pozytywną jak i negatywną.
Są pracodawcy, którzy za słuszny sposób motywowania uważają kary, a inni nagrody. Wiadomo, że
to jednak motywacja pozytywna daje lepsze rezultaty. Sposoby motywowania pracowników są
zależne i od osoby dającej bodziec do konkretnych działań i od podwładnych, którzy tym sygnałom
podlegają398.
Pierwsza zasada polega na zrozumieniu, że to co jest atrakcyjne dla liderów czy menadżerów,
nie zawsze jest atrakcyjne dla pracownika. W związku z tym należy stworzyć plan motywacyjny.
Mianowicie trzeba zapoznać się z ważnymi kwestiami, między innymi: kim jest pracownik. Nie
chodzi jedynie o przyjrzenie się jego pracy, którą wykonuje. Należy zwrócić także uwagę na inne
kwestie, np. jakie są jego pasje, jakie ma relacje z ludźmi, poglądy czy potrzeby.
Na dobrą motywację wpływa również odpowiednio prowadzona komunikacja. Jeśli przed
pracownikami stawia się wyraźne cele i oczekiwania, to będą mieli jasność działania. Należy też
zalecać zadania adekwatnie do jego predyspozycji. Możliwość rozwoju i wykazania się jest
motywująca. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę fakt, że jeśli narzuci się za duże tempo, to
pracownik może popadać w złość, ponieważ nie będzie umiał sobie poradzić z problemem. Z drugiej
jednak strony, jeśli osoba dostaje zbyt proste zadania, to powoduje w nim niską samoocenę.
Ogromną rolę odgrywa również nastawienie przełożonego co do pracownika. Jeśli on nie
wierzy w umiejętności osoby pracującej, to raczej nie oczekuje zbyt dobrych wyników pracy.
W takiej sytuacji podwładny może czuć niechęć do pracy, a nawet czuć się zagrożony.
Motywująca postawa przełożonego charakteryzuje się tym, że potrafi on zauważyć sukcesy
pracowników i je pochwalić. Jeśli wykonana praca pozostanie bez komentarza, to wtedy wśród
pracowników z jednej strony może pojawiać się frustracja, a z drugiej strach, że zadania zostały
wykonane nieodpowiednio lub niewystarczająco dobrze, i że z tego tytułu grozi mu zwolnienie399.
Klasyfikacja czynników motywacyjnych
Klasyfikacja czynników motywacyjnych dzieli się na:
• płacowe;
• pozapłacowe.
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Dobrze planowane i celowe wykorzystanie czynników pozwoli pobudzić oraz utrwalić
motywację podczas działania. Jednak, aby tak się stało, trzeba dobrze zapoznać się z możliwościami,
które łączą się z poszczególnymi elementami systemu motywowania400.
Wynagradzanie to wszelkie wydatki środków pieniężnych oraz innych świadczeń, jakie są
wypłacane kadrze pracowniczej z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, które są obliczane według
konkretnych zasad401. Wynagrodzenie złożone jest z kilku elementów, są one powiązane:
• z wkładem pracy (płaca zasadnicza, premia, dodatek funkcyjny),
• z czasem pracy (dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę
w porze nocnej),
• z warunkami pracy (dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla
zdrowia i życia),
• z długoletnim zatrudnieniem (dodatek stażowy i premia jubileuszowa).
System wynagrodzeń, aby był skuteczny powinien mieć uproszczoną wewnętrzną strukturę.
Pracownik powinien mieć orientację co do składników wynagrodzeń.
Wynagrodzenia również pełnią cztery funkcje, a zatem jest to funkcja:
• dochodowa;
• społeczna;
• kosztowa;
• motywacyjna402.
Inny sposób na nagradzanie pracowników za dobrze wykonaną pracę są pozapłacowe
niematerialne środki. Takie właśnie środki mają bardzo motywujący charakter. Nie są one w żaden
sposób przeliczane na pieniądze. Taka motywacja jest zależna od sposobu zarządzania ludzkimi
zasobami w jednostce organizacyjnej. Należą do nich:
• stabilność zatrudnienia;
• przyjazna atmosfera w pracy;
• przyznanie dyplomów;
• udzielenie pochwał nieoficjalnych, jak i oficjalnych.
Inny rodzaj dotyczący motywacji pracowników, to pozapłacowe materialne narzędzia. Osoba
pracująca dostaje je w formie niepieniężnej, lecz materialnej. Jednakże można je przeliczyć
w pewnym stopniu na pieniądz. Do tego rodzaju zaliczyć można:
• stałą, czyli podwładny dostaje różnego rodzaju świadczenia, np.: prywatna opieka
medyczna dla zatrudnionego, jak i jego rodziny;
• opcjonalna, oznacza iż pracownik przedsiębiorstwa ma prawo do osobistego wyboru
formy dodatkowego świadczenia w zależności od własnych preferencji. Jest to np.
wybór pomiędzy karnetem na basen, siłownię czy kuponu na zakupy w konkretnym
sklepie403.
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Ocena systemu motywacji na podstawie badań ankietowych
Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 50 pracowników danego przedsiębiorstwa
Analiza ankiety dała możliwość opracowania rankingu czynników, które według badanych osób
najbardziej motywują ich do pracy. Poniżej zostaną przedstawione wykresy poszczególnych pytań,
które mają największe znaczenie.
Według ankietowanych najbardziej motywującym czynnikiem jest wyższe wynagrodzenie
stosunkowo do wyników pracy pracownika (aż 36% osób zaznaczyło tą odpowiedź), natomiast
najmniej motywujące jest dostanie służbowego samochodu lub telefonu (0% poparcia). Innymi
motywującymi czynnikami jest dobra i przyjazna atmosfera w pracy (19%), motywujący jest również
awans (12%), a także jasno określone cele i zadania, możliwość wpływu na podejmowane decyzje
w organizacji. Najniżej klasyfikowały się takie czynniki jak: możliwość podnoszenia kwalifikacji
(tylko 4% ankietowanych) oraz współzawodnictwo w zespole (jedynie 2% poparcia).
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Rys. 3. Ranking czynników motywacji w ocenie badanych pracowników

Czynniki motywacji
Źródło: Opracowanie własne.
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Badanie wskazało, że respondenci raczej nie są doceniani w pracy przez przełożonych,
wskazuje na to aż 41% ankietowanych. 23% badanych twierdzi, że raczej są doceniani w pracy. Aż
19% nie potrafi tego stwierdzić ani ocenić. Odpowiedź zdecydowanie nie zaznaczyło 15%
ankietowanych. Jedynie 2% jest w 100% pewna, że ich praca i wysiłek jest zdecydowanie doceniany
w miejscu w którym pracują.
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Rys. 5. Czynniki wpływające demotywująco na pracowników

Czynniki demotywujące
Źródło: Opracowanie własne.

Jak widać na przedstawionym wykresie, najbardziej demotywująco wpływa na pracowników
nieadekwatne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Ponad połowa ankietowanych zaznaczyła tą
odpowiedz (55%). Na drugim miejscu jest stres. Klasyfikuje się na poziomie 22%. Ma on również
silnie demotywujący charakter. Taki czynniki jak: brak możliwości awansu (11%), czy rywalizacja
z innymi pracownikami (8%) także mają znaczący wpływ na motywacje kadry pracowniczej do
pracy. Najmniejszy wpływ na motywację ma czynnik braku zaufania kierownictwa do pracownika
(jedynie 4% ).
Podsumowanie
Motywacja to niezbędny element w dobrze funkcjonującej jednostce organizacyjnej. Jednak
motywowanie pracowników w dzisiejszych czasach jest jednak dość skomplikowane i trudne. Nie
ma tylu czynników, które by właściwie motywowały i z których byliby oni całkowicie zadowoleni.
Jednakże kwestia motywacji pracowników jest indywidualna dla każdego z nich. Ranking czynników
motywujących pracownika wynikający z przeprowadzonych badań ankietowych pokazuje, iż
wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy pracowników jest najbardziej motywującym
czynnikiem pracowników do dalszej pracy i starań. Najmniej natomiast mobilizuje dostanie
firmowych gadżetów. Najbardziej demotywującym czynnikiem do pracy jest nieadekwatne
wynagrodzenie w stosunku do wykonywanych zadań. Dużą rolę demotywującą spełnia także stres.
Badania pokazały również, że w przedsiębiorstwach pracownicy uważają, że raczej nie są oni
doceniani przez kierownictwo i przełożonych. Dlatego należy stwierdzić, że motywacja jest
niezwykle istotna. Dobra motywacja pracowników umożliwia osiągnąć wcześniej zamierzone cele,
co w powiązaniu z zadowoleniem osób sprzyja tworzeniu się miłej atmosfery w miejscu pracy.
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Pracownik, który jest odpowiednio zmotywowany, jest zadowolony i będzie wykonywał powierzone
mu zadania z pełnym zaangażowaniem i oddaniem.
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MOTIVATING EMPLOYEES AS AN IMPORTANT ELEMENT OF ORGANIZATION
MANAGEMENT
Summary: The following chapter deals with employee motivation. The article consists of a theoretical part which
presents the most important aspects of motivation. It describes, among others ways, theories and classifications of
motivational factors. The research part presents the results of surveys conducted among 50 employees of a given
unit. The purpose of this research was to assess what factors best affect employee motivation and demotivation,
and whether employees feel appreciated by their superiors in the company. The analysis of empirical material
allowed the conclusion that employees are unlikely to feel valued by management. Employees put financial needs
first by increasing salary.
Keywords: motivation, motivating, employees, motivation factors.
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Paulina Łyszka404
ROLA I ZNACZENIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
W DYNAMIZOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
Streszczenie: Promocja to jeden z elementów marketingu mix. Wywołuje ona wiele emocji wśród uczestników
rynku. Może ona manipulować zachowaniem nabywców i próbować zmienić ich postawy. Promocja czasami
prowokuje konsumentów do zakupu czegoś, czego wcale nie potrzebują. Ma ona również pozytywne strony. Duża
ilość informacji o oferowanych dobrach i usługach może pomóc klientowi w dokonaniu wyboru co kupić. Celem
rozdziału monografii jest wskazanie znaczenia dla rynku promocji. Publikacja definiuje wszystkie składniki
promocji, ale skupia się głównie na reklamie. Opisuje wszelkie formy i środki reklamy. Artykuł zawiera badanie
dotyczące wpływu reklam na decyzje zakupowe klientów. W opracowaniu wykorzystano wyniki autorskich badań
ankietowych, w której wzięło udział 124 osoby z województwa świętokrzyskiego.
Słowa kluczowe: marketing, promocja, reklama, reklama internetowa, sprzedaż.

Wstęp
Przedsiębiorstwa działające na rynku są nastawione na zysk. Aby go osiągnąć podejmują różne
działania. Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi jest reklama. Ma ona przyciągnąć nabywcę
do produktu. Reklama jest obecnie wszędzie. W mediach, na pojazdach, budynkach. Przekazy
reklamowe docierają do ludzi każdego dnia. W ostatnich latach najpopularniejszą formą reklamy jest
reklama internetowa. Ma ona szansę dotrzeć wprost do właściwych odbiorców i skuteczniej zachęcić
ich do zakupu reklamowanego dobra lub usługi.
Głównym celem niniejszej publikacji jest wskazanie elementów promocji ze szczególnym
uwzględnieniem reklamy. Artykuł odpowiada na pytanie, jak reklamy wpływają na decyzje
zakupowe mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Promocja jako element marketingu
Marketing jest procesem społecznym, w którym jednostki dostają to czego potrzebują poprzez
tworzenie, oferowanie i swobodną wymianę z innymi podmiotami usług oraz towarów posiadających
wartość405. Można go również zdefiniować jako proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania
cen, dystrybucji oraz promocji dóbr i usług, którego celem jest dokonanie wymiany mającej służyć
osiągnięciu celów jednostek i organizacji406.
Marketing ma szczególne zastosowanie w działalności nastawionej na zysk ponieważ wspiera
on rozwój produkcji, sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu gospodarki, prowadzi do wzrostu dochodu
narodowego oraz do osiągnięcia wyższego poziomu życia społeczeństwa.
W celu zaspokojenia pragnień swoich nabywców przedsiębiorstwa podejmują wiele różnych
przedsięwzięć. Te przedsięwzięcia prowadzą do tworzenia marketingu mix, dzięki któremu produkty
w sposób skuteczny docierają do nabywców, a jednostka osiąga zysk. Marketing mix są to czynniki
znajdujące się pod kontrolą jednostki, które łączy się w celu zaspokojenia potrzeb ostatecznych
nabywców. Elementy marketingu mix to:
• produkt – wszystko to co przedsiębiorstwo może zaoferować rynkowi;
404
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dystrybucja –są to działania jednostki zmierzające do tego, aby produkt był dostępny
dla nabywców w pożądanych przez nich ilościach, w odpowiednim czasie, dogodnym
miejscu oraz po racjonalnie uzasadnionych kosztach magazynowania i transportu;
• promocja – jej zadaniem jest poinformowanie nabywców o firmie i jej produktach,
• cena – jest wartością nadaną produktowi, wyrażoną w formie pieniężnej.
Elementy marketingu mix zawsze stanowią całość działalności marketingowej. Ich waga,
zakres i sposób doboru zależą od sytuacji na rynku, wpływu środowiska zewnętrznego i poziomu
kosztów407. Elementy marketingu mix tworzą koncepcję 4P. Literatura podaje, że istnieje również
koncepcja 7P, gdzie dopisano 3 elementy takie jak:
• pracownicy (people);
• proces świadczenia usługi (process);
• świadectwo materialne (physical evidence)408.
Jednym z elementów marketingu mix jest promocja. Jest ona marketingowym oddziaływaniem
na klientów oraz potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji, zachęcie
skłaniającej do zakupu oferowanych produktów i usług. Promocja ma za zadanie przezwyciężyć
opory i przyzwyczajenia hamujące lub zmniejszające popyt na produkty i usługi oraz kreować popyt
na nowe produkty zaspokajające lub budzące nowe potrzeby. Przedsiębiorstwo i jego produkt muszą
powiadomić nabywców o swoim istnieniu za pomocą promocji, aby zaistnieć na rynku. Promocja
tworzy kompozycję promotion-mix, w skład której wchodzą:
• reklama,
• public relations,
• sponsoring,
• sprzedaż osobista,
• promocja sprzedaży.
Reklama jest informacją połączoną z komunikatem perswazyjnym. Jej celem jest zazwyczaj
nakłonienie do nabycia określonych towarów lub korzystania z określonych usług, czy też popieranie
określonej idei bądź spraw.
Public relations to zaplanowane długotrwałe pielęgnowanie stosunków z jednostkami
z bliższego i dalszego otoczenia, zdobycia życzliwości publicznej, prowadzące do uzyskania jak
największej liczby zwolenników i klientów. Działania, które kształtują wizerunek firmy są celami
długotrwałymi oraz są skoordynowane ze strategicznym planem organizacji. Główne działania public
relations to: publicity (czyli współpraca z środkami masowego przekazu), corporate identity
(tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa), public affairs (działania polegające na tworzeniu
korzystnych relacji z władzą lokalną, regionalną lub krajową), community relations (tworzenie
dobrych stosunków ze społecznością lokalną), relacje z prasą, lobbing (tworzenie relacji
z organizacjami legislacyjnymi i rządowymi), zarządzanie sytuacją kryzysową, utrzymywanie
kontaktów z inwestorami, współpraca z organizacjami non-profit409.
Sponsoring jest najszybciej rozwijającą się formą promocji. Polega on na promowaniu danego
produktu lub firmy w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem. Sponsoring to inaczej umowa
E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003, s. 33 -35.
H. Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2012, s. 17-18.
409
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partnerska, w której sponsor przekazuje sponsorowanej jednostce środki konieczne do realizacji jego
celów, w zamian za promocję wizerunku firmy, jej marek czy produktów. Sponsoring jest
wykorzystywany najczęściej w: sporcie (sportowcy, drużyny, imprezy sportowe), kulturze i sztuce
(muzea, artyści, festiwale), ochronie zdrowia (różne akcje profilaktyczne), sferze społecznej (akcje
charytatywne), oświacie, nauce i ekologii. Funkcje sponsoringu mają charakter ekonomiczny
i społeczny. Sponsoring utrzymuje renomę sponsora i zwiększa jego popularność, wytwarza
atmosferę sprzyjającą zakupowi produktów lub usług.
Sprzedaż osobista jest bezpośrednią formą komunikowania się z nabywcami. Sprzedawca
demonstruje produkt i zachęca potencjalnych nabywców do jego zakupu. Umożliwia sprzedającemu
dotarcie do czterech zmysłów (wzroku, zapachu, smaku i dotyku). Daje możliwość wywołania
konkretnych reakcji u klientów. Sprzedaż osobista różni się tym od pozostałych elementów
komunikacji marketingowej, że ma charakter elastyczny i bezpośredni. Sprzedaż osobista ma za
zadanie poinformować konsumenta o produkcie, jego właściwościach i zastosowaniach, zebrać
informacje o potrzebach na rynku, zacieśnić więzi z klientami, wspierać sprzedaż poprzez udzielenie
porad, kształtować wizerunek firmy410.
Promocja sprzedaży to różnorodne działania, które mają na celu stworzenie dodatkowych,
nadzwyczajnych, krótkotrwałych bodźców zwiększających atrakcyjność produktów dla konsumenta
i podwyższających jego skłonność do zakupu. Celem promocji sprzedaży jest wprowadzenie nowego
produktu do oferty, zwiększenie sprzedaży istniejącego produktu, osłabienie pozycji konkurencji,
osłabienie pozycji produktów o podobnym zastosowaniu, stworzenie przywiązania konsumentów do
marki, pokusa detalistów do kupienia towarów na zapas. Promocja sprzedaży ma dwie formy
strategii: strategię przyciągania, w której firma kieruje swoje promocje bezpośrednio do klienta, który
jeżeli się zdecyduje na zakup będzie oczekiwał, że znajdzie go w sklepie. Detaliści są zmuszeni do
zakupu tych towarów od hurtowników, którzy zaopatrzą się u producenta. Druga strategia to strategia
przepychania, w której producent promuje swoje towary ,,przepychając” je kolejno przez
hurtowników, detalistów po ostatecznych konsumentów411.
Formy i środki reklamy
Reklama ma za zadanie: stymulować popyt, zwiększyć zakres użytkowania danego dobra,
przypomnieć nabywcom o istnieniu produktu, zmniejszyć fluktuację sprzedaży, dążyć do pozytywnej
zmiany wizerunku towaru u finalnych nabywców i pośredników handlowych, dążyć do pozytywnej
zmiany obrazu przedsiębiorstwa na rynku, dążyć do pozytywnej zmiany motywacji akcjonariuszy
lub inwestorów, zmierzać do pozyskania nowych klientów na dotychczas obsługiwanych segmentach
rynku, zmierzać do pozyskania nowych klientów na nowych segmentach rynku objętych strategią
marketingową firmy.
Reklama pełni trzy podstawowe funkcje:
• informacyjną - reklama ma za zadanie poinformować klientów o wprowadzonym na
rynek produkcie, jego przeznaczeniu, głównych cechach i wyróżnić ofertę spośród
innych;
• nakłaniającą – reklama powinna przekonać konsumentów, że dobro danej firmy
najlepiej zaspokoi ich potrzeby;
410
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utrwalającą – ta funkcja kreuje lojalność wobec marki. Reklama ma zatrzymać przy
danym produkcie klientów i utrwalić w nich przekonanie o wyższości danej oferty412.
Reklamę możemy podzielić w kilku kategoriach:
ze względu na cel wyróżniamy:
o reklamę pionierską, która dostarcza informacji o produktach dopiero co wprowadzonych
na rynek, ma ona wpływ na popyt pierwotny;
o reklamę konkurencyjną, która ma pokazać korzyści z posiadania danego dobra
i porównać go z dobrami konkurencyjnych marek, kształtuje ona popyt selektywny;
o reklamę przypominającą, której zadaniem jest utrwalenie pozytywnego wrażenia
nabywcy na temat nabytego przez niego dobra;
ze względu na podmiot reklamy wyróżniamy:
o nadawcę reklamy, czyli jednostkę, której celem jest nawiązanie relacji z rynkiem
(producenci, agencie reklamowe, hurtownicy, detaliści);
o odbiorcę reklamy, czyli osobę do której dociera informacja;
ze względu na przedmiot reklamy wyróżniamy:
o reklamę produktu zachęcającą do jego nabycia przez prezentację mocnych stron;
o reklamę firmy pokazującą renomę firmy;
ze względu na sposób finansowania wyróżniamy:
o reklamę indywidualną, której wszelkie koszty ponosi adresat;
o reklamę wspólną, której koszty ponosi grupa przedsiębiorstw;
ze względu na środki reklamy wyróżniamy:
o reklamę prasową, czyli przekaz informacji za pośrednictwem gazet, czasopism;
o reklamę telewizyjną, która jest najbardziej powszechną i najsilniej wpływającą na
odbiorców, jest ona nadawana w odpowiednim czasie i z właściwą częstotliwością;
o reklamę radiową, która jest prosta, zrozumiała, a jej koszt przygotowania i emisji jest
niski, skierowana jest do określonej grupy odbiorców;
o reklamę kinową, bardzo zbliżoną do reklamy telewizyjnej, ale o ograniczonej liczbie
adresatów;
o reklamę pocztową, która jest nastawiona na zdobycie określonego segmentu rynku, są to
katalogi, broszury, ulotki itp.;
o plakaty reklamowe, czyli różnego rodzaju ogłoszenia o zwięzłej treści, które są
zamieszczane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach413;
ze względu na inne środki i miejsca transmisji wyróżniamy:
o reklamę wydawniczą, czyli książki z wkładkami reklamowymi, prospekty, ulotki, foldery
itp.;
o reklamę wystawienniczą pozwalającą na prezentację oferty firmy na wystawach w formie
bezpośredniej i pośredniej;
o reklamę filmową, której szczególnym rodzajem jest lokowanie produktu (uzgodnione,
płatne umieszczanie danej marki w filmie, programie telewizyjnym czy sztuce teatralnej);
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o reklamę upominkową, czyli wykorzystanie w celach promocyjnych gadżetu
reklamowego, który otrzymują klienci;
o reklamę fonograficzną, czyli umieszczanie przekazu reklamowego na utworze
muzycznym;
o reklamę telefoniczną, w której potencjał dotarcia do klientów jest bardzo duży dzięki
sposobie wykorzystania telefonów komórkowych414.
Coraz bardziej powszechną formą reklamy jest reklama internetowa. Jej znaczenie wzrosło
wraz ze wzrostem Internetu. Występuje ona w różnych postaciach, m.in. jako:
• artykuł sponsorowany – czyli tekst pojawiający się na witrynach internetowych
promujący w dyskretny sposób dany produkt;
• baner – grafika stanowiąca hiperłącze do strony reklamowanego produktu;
• billboard – baner znajdujący się w centralnej części witryny internetowej;
• blogvertising – reklama pojawiająca się na blogach;
• button – odpowiednik banera, który jest od niego mniejszy;
• expand corner – reklama, która znajduje się w rogu witryny internetowej i rozwija się
po nakierowaniu na nią kursorem myszki;
• intersitial – reklama otwierająca się w osobnym oknie przeglądarki po wejściu na
stronę internetową, trwająca do kilkunastu sekund;
• keyword advertising – reklama, która pokazuje się w wyszukiwaniach internetowych
pokazująca się po wpisaniu w wyszukiwarkę wyrazów związanych z produktem;
• e-mailing – reklamy wysyłane na skrzynkę mailową;
• mapvertising – logo przedsiębiorstwa, które pokazuje się na mapach internetowych;
• pop-up – wyskakujące nowe okno z reklamą;
• pozycjonowanie – czynności, które mają na celu zyskanie najwyższej pozycji
w wyszukiwaniach internetowych;
• skyscraper – pionowy baner, który jest umieszczany po prawej stronie witryny
internetowej, przesuwający się razem z treścią strony;
• spam – masowo wysyłany komunikat na maila i inne portale społecznościowe;
• toplayer – animacja, która pokazuje się na nałożonej na witrynę warstwie. Animacja po
zakończeniu prezentacji znika i przekształca się w baner z odnośnikiem do strony
internetowej reklamodawcy415.
Targetowanie to kierowanie reklamy do grupy społecznej, która może być potencjalnym
klientem reklamodawcy. Ze względu na sposób kierowania reklamy do odbiorców można podzielić
ją na:
• reklamę behawioralną – na podstawie historii przeglądarki użytkownika, określa się
produkty lub usługi, które mogłyby go zainteresować, w ten sposób treść reklamy
zostaje dopasowana do jego preferencji;
• reklamę kontekstową – treść reklamy dopasowywana jest do treści strony internetowej,
którą użytkownik odwiedza.
A. Czubała, Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 212.
Ł. Żeleźnik, Rola reklamy w kreowaniu lojalności konsumenckiej [w:] Wiśniewska A (red.), Kształtowanie lojalności
konsumenckiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013, s. 40.
414
415
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Jak każda forma, tak i marketing internetowy ma swoje wady i zalety, które zostały
zaprezentowane w poniższej tabeli:
Tabela 1. Wady i zalety marketingu internetowego
Zalety
jednoczesny dostęp do szerokiego grona odbiorców
na całym świecie;
prosty sposób do dotarcia do grupy docelowej;
przystępne ceny;
możliwość śledzenia efektów reklamy na bieżąco;
możliwość wchodzenia w interakcje z potencjalnymi
i obecnymi klientami;
dobra możliwość budowania świadomości marki.
Źródło: Opracowanie własne.

Wady
brak możliwości dotarcia do potencjalnych klientów,
którzy nie są użytkownikami Internetu (chociaż
takich osób z roku na rok jest coraz mniej);
niechęć niektórych grup do tego typu reklam;
zbyt duża ilość reklam dostarczanych do
użytkowników

Jakie reklamy wpływają na decyzje zakupowe Polaków?
Na podstawie ankiety przeprowadzonej on-line wśród 124 osób z województwa
świętokrzyskiego w różnym wieku można stwierdzić, jaki stosunek ma dana grupa społeczna do
reklam. Materiał badawczy uzyskano w wyniku badań przeprowadzonych w kwietniu 2020 roku.
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym była ankieta.
Ankieta składała się z metryczki i 8 pytań zamkniętych.
Pytanie pierwsze w ankiecie to: jak często spotyka się Pan/Pani z przekazami reklamowymi?
81% osób twierdzi, że z reklamą spotyka się kilka razy w ciągu dnia, a pozostałe 19% badanych
uważa, że ma styczność z przekazami reklamowymi kilka razy w tygodniu. Na pytanie z jakim
rodzajem reklam spotyka się Pan/i najczęściej zdecydowana większość osób powyżej 60 roku życia
odpowiada, że z radiową bądź telewizyjną. Z kolei grupy osób w wieku poniżej 60 lat zaznaczają
odpowiedź - reklama internetowa. Odpowiedzi wielkoformatowa i papierowa pojawiały się bardzo
rzadko.
W kolejnym pytaniu badani mieli za zadanie określić jaki rodzaj reklamy jest dla nich
najbardziej przydatny przy dokonywaniu decyzji zakupowych. Najbardziej przydatną formą reklamy
okazała się reklama internetowa. Tylko dla osób powyżej 60 roku reklama internetowa jest w ogóle
nieprzydatna lub rzadko przydatna. Dla tej grupy osób największą rolę odgrywa reklama radiowa
i telewizyjna. Większość respondentów jest zgodna, że billboardy/plakaty i ulotki są raczej przydatne.
Co do reklamy pocztowej i kinowej zdania są podzielone. Reklama pocztowa ma największe
znaczenie wśród osób po 60 roku życia, a reklama kinowa dla osób w wieku poniżej 25 lat.
Żadna z badanych osób nie zaznaczyła odpowiedzi, że zawsze kupuje produkty, które
wcześniej widzą w reklamie, ani że nigdy ich nie kupuje. 76% respondentów przyznaje się, że często
kupuje dobra lub usługi po obejrzeniu reklamy, 8% robi to bardzo często, a pozostałe 16% uważa, że
zdarzyło się im raz czy dwa zakupić produkt z reklamy.
Co ciekawe, aż 77% twierdzi, że lubi słuchać reklam. Nie zauważono tu żadnej zbieżności
wieku i płci. Kobiety odpowiadają, że ich ulubione reklamy dotyczą branży kosmetycznej (58%),
chemicznej (25%) i turystycznej (15%). Z kolei mężczyźni lubią reklamy związane z motoryzacją
(75%) i elektroniką (20%). Reklamy z branży spożywczej, medycznej i przemysłowej są znacznie
mniej lubiane przez badane osoby.
Większość badanych (71%) uważa, że reklama w największym stopniu wpływa na znajomość
marki. 21% ankietowanych na to pytanie zaznaczyło odpowiedź - kupno reklamowego produktu,
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a pozostałe 8% respondentów odpowiedziało, że lepszą pozycję wśród konkurencji oraz 73%
badanych ogląda/ słucha reklam do końca.
Ostatnie pytanie w ankiecie brzmi, które z aspektów reklamy uważa Pan/i za najbardziej
istotne, a które za najmniej istotne? Dla większości osób w wieku 0-25 lat najbardziej istotny jest
humor (46%) i udział znanych osób (32%), a najmniej istotne jest miejsce i czas publikacji. Dla osób
w wieku 26-39 lat najważniejsza jest opinia użytkowników (56%) i informacja o cenie (35%),
a najmniej ważne jest przedstawienie wyglądu oraz miejsce i czas publikacji. Podobnych odpowiedzi
udzieliła grupa osób w wieku 40- 59 lat, tylko że dla tej części badanych ważna jest również opinia
ekspertów. Respondenci powyżej 60 roku życia twierdzą, że najbardziej istotna dla nich jest opinia
ekspertów, informacja o cenie i udział znanych osób, a najmniej istotny jest humor.
Podsumowanie
Znaczenie reklamy dla przedsiębiorstwa i jego produktów jest ogromne. Bez niej nie ma mowy
o znajomości firmy przez konsumentów. Klienci muszą wiedzieć przed wyborem produktu lub usługi
z czym mają do czynienia.
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety większość badanych spotyka się z reklamą kilka razy
w ciągu jednego dnia. Respondenci się przyznają, że reklama ma duży wpływ na ich decyzje
zakupowe. Większość osób kupuje produkty, które wcześniej widziało w reklamie. Najbardziej
przydatną formą reklamy okazała się reklama internetowa.
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ROLE AND IMPORTANCE OF MULTIMEDIA TECHNIQUES IN DYNAMIZING
PROMOTIONAL ACTIVITIES
Summary: Promotion is one of the elements of marketing mix. It evokes a lot of emotions among market
participants. It can manipulate buyers' behavior and try to change their attitudes. The promotion sometimes
provokes consumers to buy something they don't need at all. It also has positive sides. A large amount of
information about the goods and services offered can help the customer choose what to buy. The purpose of the
monograph chapter is to indicate the importance for the promotion market. The publication defines all components
of the promotion but focuses mainly on advertising. Describes all forms and means of advertising. The article
contains a study on the impact of advertising on customer purchasing decisions. The study uses the results of
proprietary surveys in which 124 people from the Świętokrzyskie Province participated.
Keywords: marketing, promotion, advertising, internet advertising, sale.
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