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Joanna Trąbka
1
, Bartosz Buta

2
 

Analiza poziomu wiedzy przyszłych przedsiębiorców 
na temat formy organizacyjno-prawnej swojej 

potencjalnej działalności gospodarczej  
oraz ich opinii na temat poziomu skomplikowania 

prawa polskiego w tym zakresie 

1. Wprowadzenie 

Wielokrotnie podkreśla się, że wiedza ma ogromne znaczenie dla rozwoju i funk-
cjonowania ludzkości. Jest to prawda, która wpisuje się nie tylko w życie naukowe, ale 
ma również zastosowanie w wielu kwestiach funkcjonalnych. Jest ona zatem nie bez 
znaczenia dla prosperowania i doskonalenia się polskich przedsiębiorstw. Dobry pomysł 
i pasja to nie wszystko, aby założyć rentowne przedsiębiorstwo. Żeby tego dokonać 
potrzebna jest szeroka wiedza z wielu dziedzin takich jak zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, jak i opodatkowania i ewidencji. Są to kluczowe sprawy, 
żeby przedsiębiorstwo nie tylko mogło funkcjonować, lecz także mogło się rozwijać 
najefektywniej, jak tylko się da. 

Poziom skomplikowania polskiego prawa oraz różnorodność form organizacyjno-
prawnych mogą stać się trudnym orzechem do zgryzienia dla przedsiębiorców na po-
czątku swojej kariery. Zwłaszcza jak ich zainteresowania są zupełnie niezwiązane 
z finansami ani prawem. W latach 2016-2019 upadło 104 tysiące firm [1]. Celem artykułu 
jest zbadanie potencjału polskich działalności gospodarczych w kontekście wiedzy 
posiadanej przez przedsiębiorców oraz analiza zależności występujących pomiędzy 
opinią przedsiębiorców na temat poziomu skomplikowania prawa polskiego w obszarze 
związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej a innymi badanymi cechami. 
Brak wiedzy z niektórych zakresów związanych z prowadzeniem działalności może 
stać się dużą przeszkodą w rozwoju, a nawet doprowadzić do braku rentowności przed-
siębiorstwa. Dlatego tak ważne jest poznanie poziomu wiedzy przyszłych przedsię-
biorców oraz zależności z nim związanych. 

2. Charakterystyka polskich przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa można podzielić ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników 
na mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, małe przedsiębiorstwa do 
49 pracowników, średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 oraz duże przedsię-
biorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Liczba przedsiębiorstw w Polsce stale 
się zwiększa w roku 2018 było ich 2,15 miliona, czyli o 3,5% więcej niż w roku po-
przednim co więcej przedsiębiorstw było w tym roku więcej o prawie 25% w stosunku 
do roku 2010 [2]. Na wykresie 1 przedstawiono jak zmieniała się liczba przedsię-
biorstw niefinansowanych w Polsce.  

                                                                   
1 joanna.trabka14@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Ekono-

miczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl.  
2 bbxbartek@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie, https://uek.krakow.pl.  
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Wykres 1. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych. Źródło: [2] 

Z 2,15 miliona przedsiębiorstw aż 2,078 miliona to mikroprzedsiębiorstwa, które są 

odpowiedzialne za połowę PKB Polski. W Polsce jest zaledwie 52 tysiące małych 

przedsiębiorstw, 15 tysięcy średnich oraz niecałe 4 tysiące dużych. Widać ogromny 

udział mikroprzedsiębiorstw w ogóle wszystkich przedsiębiorstw [2]. 

Na wykresie 2 przedstawiono jak zmienia się liczba pracujących w sektorze przed-

siębiorstw w latach 2009-2018. W Polsce we wszystkich przedsiębiorstwach pracuje 

10 milionów Polaków, z których 4 miliony pracuje w mikroprzedsiębiorstwach, następ-

nie w małych przedsiębiorstwach 1,1 miliona, w średnich przedsiębiorstwach 1,6 oraz 

w dużych 3,2 miliona [2]. 

  

Wykres 2. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w latach 2009-2018. Źródło: [3] 

3. Formy organizacyjno-prawne polskich przedsiębiorstw i jej wybór 

Wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej, dopasowanej do wielkości 

i rodzaju działalności, jest jedną z kluczowych kwestii dla przyszłych przedsiębiorców. 

Jest to skomplikowany problem, który wywiera często głęboki wpływ na ścieżkę 

rozwoju przedsiębiorstwa i sposobu jego funkcjonowania. Decyzję tę podejmuje się 
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w momencie tworzenia nowej działalności gospodarczej oraz gdy prosperujące przed-

siębiorstwo przechodzi stadia rozwoju. Raz podjęta powoduje wielowymiarowe skutki, 

a proces jej zmiany jest długotrwały. Spośród dopuszczanych przez polskie prawo 

form organizacyjno-prawnych, przyszły przedsiębiorca powinien wybrać taką, która 

jest spójna z jego własnymi preferencjami oraz celami działalności [4]. 

Formy, w których można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce są zbliżone 

do tych, które występują w pozostałych krajach europejskich [5]. Są w nich: indywi-

dualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, nieposiadające osobowości prawnej 

spółki osobowe, a także spółki kapitałowe. Różnią się one od siebie m.in. wymogami 

co do wysokości kapitału początkowego, formalnościami związanymi z założeniem 

danej formy prawnej bądź zakresem odpowiedzialności wspólników [6]. 

Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna i spółka 

cywilna to najprostsze z dostępnych form organizacyjno-prawnych, które nie wymagają 

posiadania kapitału początkowego, a wpis do ewidencji opiera się na wypełnieniu sto-

sownego formularza [6]. Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rozpo-

czyna się w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej (CEIDG) [7]. Z kolei umowę spółki cywilnej należy sporządzić 

na piśmie, a wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospo-

darczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie 

wkładów. Spółka ta nie podlega wpisowi do CEIDG bądź do rejestru przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi takiemu podlegają jednak wspólnicy [8]. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej w większym wymiarze wymaga jednak 

wyboru spółki spośród wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Są to spółki 

osobowe bądź kapitałowe. W skład spółek osobowych wchodzą: spółka jawna, spółka 

partnerska, spółka komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych 

zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.[9] 

Spółki osobowe wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, podobnie 

jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjne posiadają jednak osobowość prawną, co jest 

związane z ponoszeniem przez wspólników odpowiedzialności tylko do wysokości 

kapitału zakładowego [6].  

Duraj J. w „Podstawach ekonomiki przedsiębiorstw” wymienia podstawowe warunki, 

które determinują wybór formy organizacyjno-prawnej. Są to [10]: 

 skala i rodzaj odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jego właścicieli wobec wie-

rzycieli; 

 uprawnienia właścicieli i osób prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zarzą-

dzania, kontroli oraz reprezentowania przedsiębiorstw na zewnątrz; 

 stopień upublicznienia działalności przedsiębiorstwa; 

 możliwości i łatwości zmian kapitału przedsiębiorstwa; 

 korzyści kosztowe i podatkowe; 

 rozwiązanie i likwidacja działalności przedsiębiorstwa; 

 koncepcja finansowania przedsiębiorstwa; 

 stopień sformalizowania procedury założycielskiej; 

 możliwość dziedziczenia; 

 stopień skomplikowania procedur księgowych (ewidencyjnych). 
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4. Badanie ankietowe 

4.1.  Opis metody oraz przedmiotu badania 

Badanie naukowe dotyczące poziomu wiedzy przyszłych przedsiębiorców zostało 

przeprowadzone w miesiącach styczeń-marzec 2021 roku. Odpowiedzi od respon-

dentów zebrano w formie anonimowej ankiety, udostępnianej w różnych środowiskach 

m.in. w grupach społecznościowych tworzonych przez społeczność studentów Uniwer-

sytetu Ekonomicznego, początkujących przedsiębiorców oraz wśród osób interesujących 

się działalnością Koła Naukowego Rachunkowości. Adresatami byli przyszli przed-

siębiorcy w rozumieniu osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić 

przedsiębiorstwo.  

Przedmiotem badania był poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców na tematy 

powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności jego formy 

organizacyjno-prawnej, prowadzonej w nim księgowości oraz ich opinii dotyczącej 

poziomu skomplikowania prawa polskiego w tym zakresie. Są to aspekty, które mają 

duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i osiąganych w nim wyników. 

4.2. Opis próby badawczej 

Największa część ankietowanych zamierza założyć przedsiębiorstwo w dalszej 

przyszłości, 23,5% w niedługim czasie, a 16,7% już prowadzi własną działalność. 52% 

badanych jest płci damskiej, a 48% męskiej, co świadczy o równym rozkładzie struktury 

płci w badanej próbie. Analizując strukturę wieku, przedstawioną na wykresie 3 za-

uważalna jest znacząca przewaga osób w wieku od 18 do 23 lat. Stosunkowo dużą 

część badanych stanowią również osoby w wieku 24-29 lat. Jest to związane ze 

specyfiką adresatów badania, którymi są przyszli przedsiębiorcy, będący w większości 

młodymi osobami. 

 
Wykres 3. Struktura wieku ankietowanych. Źródło: [Opracowanie własne] 

8% 

59% 

16% 

7% 

10% 

poniżej 18 lat 18 - 23 lat 24 - 29 lat 30 - 35 lat powyżej 41 lat 
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Branże badanych przedsiębiorstw cechują się dużą różnorodnością. Na wykresie 4 

przedstawiono najpopularniejsze z nich. Są to: branża informatyczna, finansowa, 

gastronomiczna, handlowa, i marketingowa. Zdecydowaną większość, bo aż 92% 

deklarowanych branż stanowią usługi. 

 
Wykres 4. Najpopularniejsze branże wśród ankietowanych. Źródło: [Opracowanie własne] 

Rozmiar badanych jednostek wpasowuje się w trend dominacji sektora MŚP 

w strukturze wielkościowej polskich przedsiębiorstw [3]. Zdecydowaną większość 

stanowią mikroprzedsiębiorstwa, kolejno plasują małe przedsiębiorstwa, a następnie 

średnie przedsiębiorstwa. Udział dużych przedsiębiorstw jest znikomy. 

4.3. Analiza i wnioski 

Więcej niż połowa ankietowanych posiada wiedzę na temat formy organizacyjno-

prawnej oraz księgowości swojego przedsiębiorstwa na poziomie średnim lub wyższym. 

Oznacza to, że część ankietowanych jest dobrze wyedukowana w tej kwestii, jednak 

spora część z nich nie posiada wystarczającej wiedzy, co może wpływać negatywnie 

na rentowność przedsiębiorstwa oraz możliwości rozwoju.  

Przyszli przedsiębiorcy najwyżej oceniają swój poziom wiedzy z zakresu procesów 

przebiegających w przedsiębiorstwie i zarządzania w przedsiębiorstwie, gdyż około 

52% deklaruje, że wie co najmniej dużo na te tematy. Porównując do tych obszarów 

wiedzę na temat formy organizacyjno-prawnej oraz prowadzonej księgowości, jest ona 

na zdecydowanie niższym poziomie.  

W większości analizowanych przedsiębiorstw, księgowość prowadzona jest wew-

nętrznie. Poziom wiedzy przedsiębiorców na temat prowadzenia księgowości w zale-

żności od sposobu jej prowadzenia zilustrowano na wykresie 5 i 6. Jest on nieznacznie 

wyższy, w przedsiębiorstwach, które prowadzą księgowość wewnętrznie. Jest to 

naturalne, ponieważ przedsiębiorcy, którzy delegują swoją księgowość na zewnątrz nie 

poszerzają swoich kompetencji w tym zakresie. Wynik dotyczący poziomu wiedzy na 

ten temat u przedsiębiorców prowadzących księgowość wewnętrznie nie jest jednak 
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zadawalający. Aż 28 % z nich wie niewiele, a 16% – nie wie nic. Przyczyny tego 

można szukać w udziale osób w próbie, które zamierzają założyć przedsiębiorstwo 

dopiero w dalszej przyszłości. Aż 75% osób o niskim poziomie wiedzy w przed-

siębiorstwach, w których rozważana jest księgowość wewnętrzna stanowią osoby, 

które zamierzają założyć przedsiębiorstwo dopiero w dalszej przyszłości. 

 

Wykres 5. Poziom wiedzy przedsiębiorców w przedsiębiorstwach, które prowadzą księgowość wewnętrznie. 

Źródło: [Opracowanie własne] 

 

Wykres 6. Poziom wiedzy przedsiębiorców w przedsiębiorstwach, które prowadzą księgowość zewnętrznie. 

Źródło: [Opracowanie własne] 

Wykresy 7-10 przedstawiają kolejno poziom wiedzy ankietowanych na temat: 

formy organizacyjno-prawnej, prowadzenia księgowości we własnym przedsiębiorstwie, 

zarządzania we własnym przedsiębiorstwie. Zauważalne jest plasowanie się osób, które 
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prowadzą już przedsiębiorstwo lub zamierzają go założyć w niedalekiej przyszłości 

w sektorach o wyższym poziomie wiedzy niż osób, które zamierzają założyć przedsię-

biorstwo dopiero w dalekiej przyszłości. Można wysunąć zatem wniosek, że poziom 

wiedzy w zakresie badanych tematów wzrasta wraz ze zbliżającą się perspektywą 

posiadania przedsiębiorstwa. 

 

Wykres 7. Poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców na temat formy organizacyjno-prawnej swojej 

działalności gospodarczej. Źródło: [Opracowanie własne] 

 

Wykres 8. Poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców na temat prowadzenia księgowości w swoim 

przedsiębiorstwie. Źródło: [Opracowanie własne]  
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Wykres 9. Poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców na temat zarządzania w swoim przedsiębiorstwie. 

Źródło: [Opracowanie własne] 

 
Wykres 10. Poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców na temat procesów przebiegających w swoim 

przedsiębiorstwie. Źródło: [Opracowanie własne] 
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ewidencji przedsiębiorstwa za trudne lub bardzo trudne. Nie jest to dziwne z uwagi na 
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jego obszerność, ale nadal rodzi pytanie czy musi takie być. 60% respondentów za 

trudne lub bardzo trudne uważa kwestie opodatkowania. Metod jest wiele, a im więcej 

ich jest, tym trudniej wybrać. W przypadku zakładania przedsiębiorstwa ponad 60% 

nie uważa prawa za skomplikowane, co może się wiązać z tym, że przejście przez 

proces rejestracji jest względnie proste z uwagi na wiele podpowiedzi jak i relatywną 

prostotę procesu. W sprawie skomplikowania prawa w zakresie prowadzenia działal-

ności gospodarczej opinie są różnorodne, co najprawdopodobniej bierze się z wiedzy 

lub doświadczenia ankietowanych w tej kwestii. Poziom skomplikowania prawa 

polskiego z poszczególnych dziedzin, postrzegany przez przedsiębiorców, którzy nie 

posiadają jeszcze działalności gospodarczej i zamierzają założyć ją w niedługim czasie 

przedstawiono na wykresie 11.  

  

Wykres 11. Poziom skomplikowania prawa polskiego z poszczególnych zakresów, postrzegany przez 

przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze przedsiębiorstwa i zamierzają założyć go w niedługim czasie. 

Źródło: [Opracowanie własne] 

Osoby, które już prowadzą przedsiębiorstwo uważają prowadzenie działalności 

gospodarczej w większości za trudne lub bardzo trudne. Opinię tę podzielają również 

osoby, które nie założyły jeszcze przedsiębiorstwa, jednak w tych grupach badanych 

można zaobserwować większy odsetek opinii neutralnych na ten temat niż w grupie 

osób, które już posiadają przedsiębiorstwo. Odpowiedzi ankietowanych z poszczegól-

nych grup, na temat poziomu skomplikowania prowadzenia działalności gospodarczej 

przedstawiono na wykresach 12-14. 
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Wykres 12. Poziom skomplikowania prawa polskiego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa postrzegany 

przez osoby, które nie prowadzą jeszcze przedsiębiorstwa i zamierzają założyć go w dalszej przyszłości. 
Źródło: [Opracowanie własne] 

 

Wykres 13. Poziom skomplikowania prawa polskiego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa postrzegany 

przez osoby, które nie prowadzą jeszcze przedsiębiorstwa i zamierzają założyć go w niedługim czasie. Źródło: 
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Wykres 14. Poziom skomplikowania prawa polskiego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa postrzegany 

przez osoby, które prowadzą już przedsiębiorstwo. Źródło: [Opracowanie własne] 

Wykresy 15-17 ilustrują poziom skomplikowania zakładania przedsiębiorstwa 

postrzegany przez przyszłych przedsiębiorców na poszczególnych stopniach zaawan-

sowania w kreowaniu własnego przedsiębiorstwa. Większość osób, które posiadają już 

przedsiębiorstwo uważa, że zakładanie go jest łatwe lub bardzo łatwe, z kolei największy 

odsetek osób, które uważają tę kwestię za trudną lub bardzo trudną znajduje się 

w grupie zamierzających założyć przedsiębiorstwo dopiero w dalszej przyszłości. 

Można z tego wysunąć wniosek, że im większa wiedza o przedsiębiorstwie i procesach 

z nim związanych (bardziej realna jest kwestia posiadania tego przedsiębiorstwa), tym 

większa szansa na uznanie poziomu skomplikowania za niższy. Z kolei, jeśli chodzi 

o prowadzenie przedsiębiorstwa bardziej przychylnie na poziom trudności patrzą 

osoby, które nie założyły jeszcze przedsiębiorstwa.  
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Wykres 15. Poziom skomplikowania prawa polskiego w zakresie zakładania przedsiębiorstwa postrzegany 

przez osoby, które nie prowadzą jeszcze przedsiębiorstwa i zamierzają założyć go w dalszej przyszłości. 
Źródło: [Opracowanie własne] 

 
Wykres 16. Poziom skomplikowania prawa polskiego w zakresie zakładania przedsiębiorstwa postrzegany 

przez osoby, które nie prowadzą jeszcze przedsiębiorstwa i zamierzają założyć go w niedługim czasie.  

Źródło: [Opracowanie własne] 
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Wykres 17. Poziom skomplikowania prawa polskiego w zakresie zakładania przedsiębiorstwa postrzegany 

przez osoby, które nie prowadzą już przedsiębiorstwo. Źródło: [Opracowanie własne] 

Zdecydowana większość przebadanych potencjalnych przedsiębiorców, ponieważ 
aż 75% zamierza finansować swoją działalność z własnych oszczędności, można przy-
puszczać, że bierze się to stąd, że ludzie nie lubią ryzyka i boją się odpowiedzialności 
za czyjeś pieniądze. 38% wszystkich ankietowanych zamierza pozyskać pieniądze 
z szeroko rozumianych dotacji, które są ciekawą alternatywą, ponieważ pozwalają na 
podejmowanie odważnych decyzji bez obiekcji na temat straty własnych pieniędzy 
oraz aż 25% badanych zamierza zaciągnąć kredyt w celu pozyskania środków na 
finansowanie swoich przedsiębiorstw. Wielu z ankietowanych zadeklarowało, że szukać 
środków zamierzają na wiele różnych sposobów, z których najpopularniejsze oprócz 
wspomnianych wyżej były: rodzina, wspólnicy, inwestorzy. Ci badani, którzy planują 
założyć mikroprzedsiębiorstwa chętniej wybierają finansowanie swoich przedsiębiorstw 
z własnych oszczędności, co wiąże się z tym, że mikroprzedsiębiorstwa potrzebują 
mniejszych lub żadnych funduszy na start natomiast przedsiębiorcy, którzy planują 
założyć małe lub średnie szukają funduszy z zewnątrz, ponieważ rzadko posiadają 
wystarczającą kwotę do rozpoczęcia działalności. 

5. Podsumowanie 

Większość ankietowanych potencjalnych przedsiębiorców zamierza założyć i pro-
wadzić mikroprzedsiębiorstwa, co trafnie obrazuje sytuację w sektorze przedsiębiorstw 
w Polsce, który jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa.  

Najpopularniejszą formą finansowania działalności gospodarczej są własne 
oszczędności. Może to sugerować na występowanie pewnych barier w postaci zbyt 
niskiego dostępu do kapitału. 

Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy przedsiębiorców z obszarów związanych 
z prowadzeniem działalności zwiększa się odsetek osób, które posiadają bardziej 
przychylną opinię na temat poziomu skomplikowania prawa polskiego związanego 
z zakładaniem działalności gospodarczej. Poziom skomplikowania prawa polskiego 
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w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej postrzegany jest jako łatwiejszy 
przez osoby, które nie posiadają jeszcze działalności gospodarczej. 

Poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców na tematy związane z prowadzeniem 
działalności jest średni. Potencjał dla rozwoju polskich przedsiębiorstw w kontekście, 
posiadanej przez przedsiębiorców wiedzy jest w pewnym stopniu ograniczony i wymaga 
działań i nakładów w kierunku poszerzenia tej wiedzy. Wiedza ta nie jest jednak na 
tyle niska, aby całkowicie uniemożliwić wzrost przedsiębiorstw. 
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Analiza poziomu wiedzy przyszłych przedsiębiorców na temat formy 
organizacyjno-prawnej swojej potencjalnej działalności gospodarczej  
oraz ich opinii na temat poziomu skomplikowania prawa polskiego w tym zakresie  

Streszczenie  
Artykuł przedstawia wyniki analizy na temat stanu wiedzy przyszłych przedsiębiorców na temat formy 
organizacyjno-prawnej oraz ich opinii na temat poziomu skomplikowania prawa polskiego w zakresach 
związanych z prowadzeniem działalności. Omówiono m.in. charakterystykę polskich działalności gospo-
darczych oraz aspekty związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej w Polsce. Przedstawiono także 
wyniki badania ankietowego, któremu zostały poddane osoby z różnych środowisk, z całej Polski. Pozwoliło 
to na ocenę potencjału polskich jednostek gospodarczych. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi zagłębiono 
się w zależności pomiędzy badaną cechą, a innymi czynnikami mogącymi mieć na nią wpływ. 
Słowa kluczowe: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, forma organizacyjno-prawna 

Analysis of level of future entrepreneurs' knowledge about legal forms  
of their own enterprises and their opinion about complexity of Polish law in this area 

Abstract  
The article presents the results of the analysis of future entrepreneurs' knowledge about legal form, and 
their opinion about complexity of Polish law in areas connected with doing business. Characteristics of Polish 
enterprises and aspects related to their choice of legal form in Poland were discussed. It presents also 
a scientific research. Respondents were from different environment from whole Poland. The method of the 
research was questionnaire survey. It allowed Polish enterprises abilities to be assessed. Based on received 
responses, authors went into dependencies between the feature and other factors could have impact on that. 
Keywords: entrepreneur, enterprise, legal form 
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Zapobieganie przestępczości gospodarczej –  

ujęcie interdyscyplinarne 

1. Wprowadzenie  

Przestępczość gospodarcza obok tzw. przestępczości tradycyjnej, przestępczości 

zorganizowanej, przestępczości kobiet czy cyberprzestępczości, jest jednym z wielu 

rodzajów przestępczości, które występują w rzeczywistości społecznej. Zjawisko to 

w literaturze kryminologicznej określa się jako zbiór zdarzeń zwanych przestępstwami. 

Problematyka przestępczości, jako zjawiska społecznego o ujemnym charakterze spo-

łecznym, jest przedmiotem zainteresowania przede wszystkim nauk penalnych, a w szcze-

gólności kryminologii. Zainteresowanie tym zjawiskiem kryminologii wynika z przed-

miotu badań kryminologicznych, którym jest właśnie przestępczość jako zjawisko 

społeczne, ale również przestępca, przestępstwo, reakcja społeczna na przestępstwo, 

zapobieganie przestępczości czy ofiara i jej rola w przestępstwie. Optyka krymino-

logiczna omawianego zjawiska wprowadza wielopłaszczyznowe podejście do analizo-

wanego fenomenu, uwypuklając interdyscyplinarność problematyki przestępczości 

jako takiej oraz przestępczości rodzajowej. Interdyscyplinarny charakter omawianego 

fenomenu determinuje sposób podejścia do jego zapobiegania, a więc ukierunkowuje 

na wielopłaszczyznowe działania obejmujące całokształt badanego zjawiska przestęp-

czego. Kryminologia w swej strukturze obejmuje trzy zasadnicze działy istotne z punktu 

widzenia przedmiotu niniejszego opracowania, tj. symptomatologię kryminalną zwaną 

fenomenologią, która zajmuje się objawami przestępczości, a więc de facto skutkami 

popełnienia przestępstwa; etiologię kryminalną, która poszukuje przyczyn popełnienia 

przestępstwa, a szerzej genezy zjawiska przestępczości; oraz profilaktykę kryminolo-

giczną, czyli tą gałąź, która odpowiedzialna jest za zapobieganie przestępczości. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że dwie pierwsze gałęzie stanowią podstawę do 

realizacji trzeciej funkcji kryminologii, jaką jest właśnie zapobieganie. Niestety wydaje 

się, że dzisiejsza praktyka skupiona jest tylko na pierwszej z nich, tj. fenomenie, 

a mniej na etiologii przestępczości. Pominięcie elementu etiologicznego w badaniu 

przestępczości, a przede wszystkim przestępstw powoduje, że zapobieganie stanowi 

działalność jedynie objawową, iluzoryczną, a nie rzeczywistą. Nie można bowiem 

skutecznie zapobiegać zjawisku, nie znając jego przyczyn czy też źródeł powstania.  

Ciekawą, choć niezbyt optymistyczną, tezę stawia J. Wójcik, twierdząc, że krymi-

nolodzy z początkiem XXI w. nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić przyczyn przestęp-

czości, ale znają wiele jej uwarunkowań. Stosunkowo łatwo badać jej objawy, 

a niektórzy autorzy przyrównują ją do fali, która w formie przestępczości rozlewa się 

we współczesnym świecie jak choroba nowotworowa w organizmie człowieka. Jest 

niebezpieczna i stwarza różne bariery w jej diagnozowaniu. Twierdzenie cytowanego 

wyżej autora stawia w niekorzystnym świetle kryminologów i osoby zajmujące się 

                                                                   
1 mdziedzic81@op.pl, Katedra Pedagogiki, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Wydział Socjologii 

i Pedagogiki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.wspi.sggw.pl. 
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szeroko pojętą przestępczością i jej zwalczaniem. Z jednej bowiem strony kryminologia 

jest nauką interdyscyplinarną, która w walce z przestępczością powinna korzystać 

z dorobku innych dyscyplin naukowych, a z drugiej strony twierdzenie ww. autora 

o braku umiejętności kryminologów wyjaśnienia przyczyn przestępczości daje podstawę 

do przyjęcia, że ten interdyscyplinarny charakter kryminologii jest mocno ograniczony 

do indywidualnych możliwości i umiejętności badacza. Nie można jednak zawężać 

eksploracji zjawiska przestępczości do wyłącznie jednej dyscypliny naukowej lub 

jednej funkcji kryminologii (fenomenu), albowiem powstały w ten sposób obraz intere-

sującego nas zjawiska będzie ułomny i pozbawiony często kluczowych elementów 

istotnych z punktu widzenia jego zapobiegania. Dlatego zgodzić się należy z J. Wójci-

kiem, który wskazuje, że Kryminologia jest nauką multidyscyplinarną. Ma istotne 

związki, począwszy – od nauk humanistycznych, po nauki ścisłe, jak np.: krymina-

listyka, cybernetyka, prawo karne, medycyna, proces karny, biologia, penitencjarystyka, 

filozofia, socjologia, psychologia, psychiatria, statystyka, penologia, ekonomia, peda-

gogika, genetyka, medycyna, interna, neurologia, farmacja, toksykologia i inne. 

Wspomniane związki nie tylko sugerują, ale przede wszystkim umożliwiają niezbędne 

interdyscyplinarne badania zjawiska przestępczości. Kryminologia daje więc badaczom 

i organom ścigania zespół niezbędnych narzędzi do tego, aby w sposób całościowy 

(holistyczny, systemowy) dokonać analizy zjawiska przestępczości w jego trzech kluczo-

wych obszarach: fenomenu, etiologii i profilaktyki z uwzględnieniem wszystkich tych 

istotnych jego elementów, które tworzą jego konstytutywny obraz.  

Skuteczność działań zapobiegawczych jest zatem wprost proporcjonalna do poziomu 

rozpoznania badanego zjawiska, a więc de facto elementów składających się na oma-

wiany fenomen. Skoro przestępczość tworzą przestępstwa to przedmiotem poszukiwań 

muszą być przyczyny ich powstawania. Warunkiem skutecznego zapobiegania jakiejkol-

wiek przestępczości jest dotarcie do jej źródeł oraz źródeł danego rodzaju przestępstw. 

Dopiero wówczas, znając etiologię zjawiska lub zachowania, można skutecznie 

projektować działania zapobiegawcze. W przeciwnym razie, opierając się wyłącznie na 

skutkach, zapobieganie przestępczości będzie miało wymiar jedynie objawowy, a nie 

przyczynowy. Dlatego w zapobieganiu przestępczości, w tym gospodarczej, jest tak 

ważne szerokie, interdyscyplinarne podejście do omawianego zjawiska celem uzyskania 

wszechstronnej wiedzy na temat jego etiologii oraz fenomenu.  

Zjawisko przestępczości, jak już zostało powyżej podkreślone, jest sumą przestępstw 

popełnionych przez człowieka w danym miejscu i w danym czasie. Jest ono więc 

zdeterminowane działaniem lub zaniechaniem człowieka w określonych warunkach. 

T. Tomaszewski wskazuje, że istnieją ścisłe związki między człowiekiem a światem 

otaczającym. Człowiek istnieje, żyje, działa i rozwija się w tych związkach i dzięki 

tym związkom. Układ tych elementów tworzy środowisko, w którym człowiek 

funkcjonuje na co dzień. Ze względu na rodzaj elementów oraz związków, które łączą 

człowieka z jego otoczeniem wyróżnia się m. in. środowisko fizyczne, środowisko 

biologiczne, środowisko społeczne czy też kulturowe. Warto w tym miejscu podkreślić, 

że ze środowiskiem człowieka związana jest koncepcja organizacji, czyli systemu, 

którego jest częścią i w którym działa. W środowisku człowieka powstają ośrodki jego 

aktywności, gdzie zachowanie przebiega według z góry wyznaczonych reguł lub zasad 

(np. dom, rodzina, zakład pracy, gdzie w każdym z tych miejsc człowiek zachowuje się 
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w inny sposób). O ile zatem środowisko utożsamiać można ze względną stabilizacją 

układu, a więc relacji człowieka z jego otoczeniem, to pojawienie się określonej sytuacji 

może stanowić przyczynę zmiany układu. Każda sytuacja określona jest przede 

wszystkim przez jej elementy składowe oraz ich cechy, przez stan poszczególnych 

elementów w określonym elemencie czasu oraz przez wzajemne stosunki, jakie w tym 

momencie zachodzą między jej elementami. Przestępczość, zdeterminowana przestęp-

stwem i jego sprawcą, nie jest więc jednowymiarowym zjawiskiem tylko syntezą 

eksploracji empirycznej, której przedmiotem poznania jest sprawca przestępstwa, 

obszar i sposób jego działania, przedmiot jego działania, ofiara czy wreszcie szkoda, 

którą wyrządził.  

Powyższe ukazuje interdyscyplinarny charakter analizowanego fenomenu, który 

osadzony jest w perspektywie wielu różnych dyscyplin naukowych. Determinowany 

jest przez człowieka oraz środowisko, w którym działa. Wspólną płaszczyzną dla 

badania przestępczości, przestępstw ją tworzących oraz przestępcy, a w konsekwencji 

projektowania działań zapobiegawczych, jest kryminologia. W ocenie B. Hołysta 

przestępczość jest tak złożonym zjawiskiem społecznym, że w walce z nią muszą 

znaleźć zastosowanie osiągniecia wielu nauk. Dla przykładu można wymienić psycho-

logię, socjologię, pedagogikę, nauki medyczne, statystykę. Widoczny jest związek 

także z prawem karnym materialnym określającym m. in. katalog czynów zabronionych, 

których dopuszcza się przestępca oraz sankcję karną za ich popełnienie. Przedmiotem 

regulacji prawnokarnej jest również sam przestępca, czyli „czynnik sprawczy” 

powstania omawianego zjawiska. W literaturze podnosi się również związki z socjo-

logią, na co zwraca uwagę L. Lernell. Zdaniem tego autora, wychodząc z założenia, że 

przestępczość (makroprzestępstwo) jest zjawiskiem społecznym, a konkretne prze-

stępstwo (mikroprzestępstwo) – faktem rozgrywającym się w określonym układzie 

stosunków międzyludzkich, zdajemy sobie sprawę z bliskiego pokrewieństwa krymi-

nologii z socjologią. Psychologia natomiast wykorzystywana jest w przypadku diagnozy 

osobowości sprawcy, a zwłaszcza psychologia społeczna, która zajmuje się psychiką 

człowieka w nawiązaniu do grupy społecznej, do środowiska społecznego, w którym 

żyje człowiek, może być pomocna (…) przy wyjaśnianiu powstawania aspołecznych 

postaw (…). Nie bez znaczenia jest także koncepcja wyrażona przez S. Batawię, 

z której wynika, że nauka o przestępstwie nie jest dziś do pomyślenia w oderwaniu od 

neurologii i psychopatologii, endokrynologii, nauki o konstytucji i medycyny w ogól-

ności. Bezpowrotnie minął już ten okres w nauce, kiedy rozwiązywano wszystkie 

kwestie na gruncie koncepcji o wolnej woli, abstrakcyjnych pojęć o moralności i złych 

instynktach (…) Dziś nauka o przestępcy uwzględniać musi całokształt tych wszystkich 

danych, które wiedza współczesna o człowieku jako jednostce biologicznej ostatnio 

zdobyła (…) Dlatego też nauka o przestępcy powinna zwracać szczególną uwagę na 

podłoże społeczne przestępczości i badać w systematyczny sposób wpływ czynników 

społecznych na psychikę przestępcy. Inną nauką zaangażowaną w wyjaśnianie i zwal-

czanie przestępczości jest pedagogika resocjalizacyjna, której obszarem zainteresowania 

jest idea kary pozbawienia wolności jako narzędzia, za pomocą którego dochodzi do 

resocjalizacji sprawy przestępstwa. Tak zatem wychowanie resocjalizujące ujmujemy 

jako przezwyciężenie negatywnego ustosunkowania do zbioru norm wyznaczających 

jednostce określone obowiązki i uprawnienia. Na istotną kwestię związaną z proble-
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matyką interdyscyplinarności zwrócił uwagę. L. Pytka wskazując, że jednotorowy 

sposób myślenia ograniczający się tylko do jednej dyscypliny, np. socjologii czy 

psychologii, w zapobieganiu zjawiskom patologicznym nie daje pożądanych rezultatów. 

Jednowymiarowość myślenia i działania w stosunku do zjawisk niezwykle złożonych – 

a do takich niewątpliwie należą problemy tzw. patologii społecznej – przynosi z reguły 

efekty przeciwne do zamierzonych. Autor ten dalej słusznie zwraca uwagę na to, że 

w nauce o profilaktyce społecznej i resocjalizacji należy uwzględniać wiele rozmaitych 

sposobów myślenia naświetlających ten sam problem pod nieco innymi kątami. 

Dlatego też pojawiła się idea wielodyscyplinarności w badaniu, opisie i wyjaśnieniu 

zjawisk patologicznych w celu ich wyeliminowania ze zbiorowego życia społeczności. 

Chodzi więc o znalezienie wspólnego mianownika dla różnych, uzupełniających się 

punktów widzenia dotyczących tej samej problematyki odnoszącej się do zapobiegania 

przestępczości.  

Oprócz przedstawionego powyżej interdyscyplinarnego charakteru przestępczości 

należy także wspomnieć, że istnieją również związki z ekonomią oraz historią. O ile 

ekonomia we wczesnej korelacji z kryminologią wykorzystywana była w kierunku 

ukazania związków między przestępczością a kryzysami gospodarczymi i następnie 

bogaceniem się społeczeństw, o tyle aktualnie wykorzystuje się metody i pojęcia 

wykształcone przez ekonomię do badania zjawisk przestępczych oraz oparcia ich na 

modelu człowieka (homo economicus) wypracowanym przez ekonomię. W teorii 

ekonomii dominująca rolę odgrywa model zachowań ludzkich określanych jako homo 

oeconomicus, który wpisuje się w racjonalność rzeczową. Homo oeconomicus opiera 

się na czterech podstawowych cechach typowych dla człowieka gospodarującego, to 

jest: indywidualnym podejmowaniu decyzji, ekonomicznie racjonalnym podejmowaniu 

decyzji, zachowaniu skierowanym na pomnażanie własnych korzyści przy neutralnym 

stosunku do innych podmiotów; sprowadzeniu działań gospodarczych do zaspokajania 

potrzeb kwantyfikowanych materialnie. Również i te cechy odnaleźć można w działal-

ności przestępców gospodarczych.  

Z kolei zagadnienia historyczne w badaniu przestępczości pozwalają zaobserwować 

zmiany, jakie zachodziły w strukturze tego zjawiska na przestrzeni określonego hory-

zontu czasowego. Dodatkowo wiedza historyczna pozwala również na krytyczne spoj-

rzenie w zakresie przyjętych założeń polityki prewencyjnej zjawiska przestępczości.  

2. Interdyscyplinarny charakter przestępczości gospodarczej  

Przestępczość gospodarcza jest fenomenem, który występuje w kilku obszarach 

funkcjonowania państwa: szeroko rozumianego obrotu gospodarczego oraz styku tego 

obrotu ze sferą publiczną. Jak podkreśla G. Grabarczyk przestępczość gospodarcza jest 

jednym z najbardziej złożonych problemów społecznych, który można rozpatrywać 

w rożnych aspektach. Przede wszystkim rozwój stosunków społeczno – gospodarczych 

wywiera wpływ na kształtowanie się struktury przestępczości gospodarczej a poszcze-

gólne rodzaje przestępstw ulegają ciągłym zmianom. Niezmienny pozostaje jednak 

fakt, że nowe formy przestępstw gospodarczych wypierają coraz bardziej tradycyjną 

przestępczość pospolitą (konwencjonalną) [1, s. 35]. Dlatego należy stwierdzić, że jest 

to jedna z najbardziej niebezpiecznych form przestępczości ze względu na olbrzymie 

szkody, jakie generuje w społeczeństwie.  
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Podobnie jak w przypadku tradycyjnej przestępczości również i w przypadku 

przestępczości gospodarczej konieczne jest jej wszechstronne i wielopłaszczyznowe 

rozpoznanie z naciskiem na: (a) charakterystykę podmiotów, które w niej biorą udział, 

tj. przedsiębiorców, (b) obiektu zamachu kryminalnego (ofiary), tj. przedsiębiorstw, 

konsumentów, państwa, (c) modus operandi sprawców, tj. wykorzystania działalności 

gospodarczej do popełniania przestępstw oraz (d) obszaru jej występowania, tj. obrotu 

gospodarczego. Wyjaśnienie ww. kwestii, a więc ujęcie analizowanej problematyki od 

strony etiologicznej oraz fenomenologicznej, pozwoli na stworzenie gruntu pod sku-

teczną formę zapobiegania przestępczości gospodarczej.  

Identyfikacja, etiologia oraz oszacowanie rozmiarów przestępczości gospodarczej 

nie jest zadaniem łatwym z punktu widzenia współczesnych, często ponadnarodowych, 

skomplikowanych stosunków ekonomiczno-gospodarczych. A. Bałandynowicz uważa, 

że wszystkie definicje, w tym dotyczące omawianego zjawiska, powinny odznaczać się 

funkcjonalnością. Oznacza to, że muszą być (…) nakierowane na określony cel (który 

może być kryminologiczny lub prawny, odnoszący się do przyszłości lub przeszłości) [2]. 

Cytowany wyżej autor uważa, że występujące w literaturze definicje są wystarczająco 

szerokie, aby mogły znaleźć zastosowanie w legislacji, instytucjach prawnych, w policji 

oraz w badaniach.  

Według A. Bałandynowicza definicja przestępczości gospodarczej powinna obej-

mować wszystkie przestępstwa wymierzone w prawo regulujące wymianę gospodarczą 

i w związku z powyższym proponuje, aby omawiane zjawisko zdefiniować w nastę-

pujący sposób: Przestępczość gospodarcza to karalne, równie dobrze możliwie legalne, 

ale szkodliwe czyny popełnione w związku z działalnością gospodarzą, obejmujące 

duże wartości finansowe [2]. Na gruncie nauki anglosaskiej przyjęto ten rodzaj prze-

stępczości określać pojęciem wprowadzonym przez E. Sutherlanda, white collar crime, 

czyli przestępczością białych kołnierzyków. Z kolei B. Hołyst uważa, że przestępczość 

gospodarcza to ten rodzaj patologii, który sprowadza się do założenia, że nie opłaca się 

być uczciwym a koszty naruszenia normy prawnej są niższe niż koszty jej przestrze-

gania [3 s. 482]. Sprowadza się to więc do kalkulacji ekonomicznej na poziomie 

kosztów przestrzegania prawa i kosztów związanych z sankcjami grożącymi za jego 

naruszenia a zyskami płynącymi z czyny zabronionego, z korzyścią na rzecz 

działalności niezgodnej z prawem.  

Brak definicji legalnej analizowanego zjawiska stanowi przyczynę wielopłaszczy-

znowego podejścia do tego zagadnienia. Z uwagi na jego skomplikowaną strukturę 

i stały rozwój poszczególne dziedziny nauki, zaangażowane w wyjaśnienie i zidenty-

fikowanie przedmiotowego zjawiska, tworzą nowoczesne metody jego poznawania.  

Przestępczość gospodarcza to zbiór wielu działań lub zaniechań podmiotów uczest-

niczących w obrocie gospodarczym danego państwa. Występować ona może zarówno 

po stronie podmiotu prywatnego, jak i państwowego. Istotą patologii życia gospodar-

czego jest bowiem nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym. Trafnie zauważa 

B. Hołyst, że procesy patologiczne, które występują w sferze życia gospodarczego 

prowadzą do zwiększenia się uczestniczących w nim podmiotów oraz zwiększenia 

zaangażowania kapitałowego. Prowadzi to do stanu, w którym zmieniają się formy 

samej przestępczości. Gdy możliwe jest stosowanie bardziej skomplikowanych przed-

sięwzięć, dopuszczalne staje się „inwestowanie” w niektóre typy działalności, pozwa-
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lające uzyskać wysokie korzyści z pewnym opóźnieniem. Pojawia się również profesjo-

nalizacja połączona z daleko posuniętą specjalizacją [3 s. 484].  

Dokonując przeglądu koncepcji zjawiska przestępczości gospodarczej można 

zauważyć, że podobnie jak w przypadku terminu „przestępstwo gospodarcze”, nie ma 

w literaturze jednolitej, utrwalonej definicji tego terminu. Przestępczość gospodarcza 

jest więc przedstawiana jako zjawisko analizowane z punktu widzenia wielu dziedzin 

nauki (prawa, ekonomii, socjologii, filozofii, kryminologii), gdzie każda z nich akcentuje 

inny, jednak tak samo ważny, element składający się na badane zagadnienie. Każda 

z płaszczyzn wykorzystywana do poznawania zjawiska przestępczości gospodarczej, jest 

komplementarna względem pozostałych, co w konsekwencji prowadzi do interdyscy-

plinarnego obrazu tego fenomenu. 

Warto w tym miejscu również zauważyć, że na przestrzeni lat zmieniała się perspek-

tywa, z której analizowane było omawiane zjawisko. Początkowo, zgodnie z klasycz-

nym ujęciem Sutherlanda, przestępczość gospodarczą wyróżniano przy odwołaniu się 

do kryterium sprawcy – miały to być przestępstwa popełniane przez osoby cieszące się 

uznaniem i wysoką pozycją społeczną oraz w ramach ich działalności zawodowej [4]. 

W późniejszym okresie działalność białych kołnierzyków była analizowana za pomocą 

kryterium systemowego, które polegało na powiązaniu z działalnością gospodarczą 

czynów zabronionych wchodzących w zakres przedmiotowy omawianego zjawiska. 

Wskazywano dalej, że czyny te wymierzone były w system gospodarczy, w ramach 

którego były popełniane. Powyższe nieprawidłowości naruszały zasady rzetelnego 

prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim miały daleko idące konse-

kwencje w postaci osłabienia zaufania członków społeczeństwa do obrotu gospodar-

czego. Poprzednio i aktualnie godzą one w ponadindywidualne dobra, powodując 

nieprawidłowości i zachwianie życia gospodarczego.  

Koncepcję administracyjnego ujęcia przestępczości gospodarczej przedstawia 

O. Górniok na podstawie teorii K. Tiedemanna. Zgodnie z założeniami tego podejścia 

przestępstwami gospodarczymi są zakazane przez prawo zachowania, które szkodzą 

lub zagrażają wyrządzeniem szkody ponadindywidualnym interesom gospodarczym. 

Istota ich polega na tym, że czyny te godzą między innymi w zaufanie niezbędne w życiu 

gospodarczym i zdolne są wstrząsnąć całymi systemami gospodarczymi [5, s. 164]. Do 

zakresu przestępczości gospodarczej w ujęciu administracyjnym zaliczyć należy nie 

tylko czyny zabronione wymierzone przeciwko akcjonariuszom i właścicielom konku-

rujących ze sobą korporacji, ale przede wszystkim przeciwko całości działań gospodar-

czych podejmowanych w sferze gospodarczej przez podmioty będące członkami 

systemu gospodarczego opartego na wartościach takich jak równość i uczciwa konku-

rencja na rynku. Autorka upatruje roli administracyjnych teorii przestępczości gospo-

darczej jako czynnika zapewniającego ochronę prawnokarną szeroko pojętego obrotu 

gospodarczego, a w nim równoprawnym podmiotom gospodarczym oraz ponadindy-

widualnym interesom innych uczestników tego obrotu i społeczeństwa jako całości.  

Do najważniejszych cech wyżej wspomnianej koncepcji zaliczyć należy uświado-

mienie znacznej części społeczeństwa o potrzebie kryminalizacji działań wymierzonych 

w ponadindywidualne wartości życia gospodarczego danego państwa. Z kolei E. Pływa-

czewski wskazuje, że w strukturze samej przestępczości gospodarczej następuje szereg 

zmian, co jest także wskaźnikiem pokazującym jej zmienność w czasie. Na taki obraz 
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tego zjawiska składa się m.in. przestępczość dotykająca systemy ekonomiczne, 

przestępczość obecna w czasie transformacji gospodarczych oraz taka, która występuje 

w rozwiniętych i stabilnych gospodarkach narodowych [6, s. 348-349]. 

J. Błachut, A. Gaberle i K. Krajewski analizując przestępczość gospodarczą 

stwierdzili, że (…) próby wyznaczenia zakresu omawianego pojęcia mają tę wspólną 

wadę, że operują określeniami niejednoznacznymi, a nawet podatnymi na zróżnico-

wane interpretacje [4, s. 294]. Autorzy ci podkreślają, że zakres terminu przestępczość 

gospodarcza może być zdefiniowany poprzez wskazanie konkretnych typów przestępstw: 

przestępstwa przeciwko instytucjom gospodarczym (np.: na szkodę banków, fał-

szerstwo), przeciwko przedsiębiorstwom (np.: związane z przetargami), przeciwko inte-

resom finansowym państwa (np.: podatkowe), przeciwko konsumentom (np.: oszu-

kańcza reklama) oraz przeciwko środowisku. Rozważania te należy uzupełnić również 

o najważniejsze cechy właściwe dla omawianego rodzaju przestępczości, do których 

przedstawiciele nauki [7, s. 95] zaliczają: brak elementu przemocy, anonimowość 

ofiar
2
, przynależność sprawców do wyższych warstw społecznych, estyma i zaufanie 

do sprawców oraz wysoka ciemna liczba przestępstw.  

Przestępczość gospodarcza była również przedmiotem zainteresowania L.M. 

Salingera, który zdefiniował ją jako każde zachowanie, które występuje w kontekście 

spraw korporacyjnych lub/i pracowników (zawodowych), jest popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści indywidualnych lub dla korporacji, jednocześnie podważające 

zaufanie związane z pozycją danego sprawcy (pracownika lub/i korporacji), co stanowi 

naruszenie prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, zasad, orzeczeń, norm, 

a także regulacji dotyczących zachowania [9, s. VIII]. Analiza powyższej definicji daje 

podstawę do stwierdzenia, że ma ona charakter socjologiczno-prawny. Zawiera ponadto 

przykłady zachowań, które mogą być traktowane jako nieetyczne lub niemoralne, jak 

również zachowań, które nie zostało określone jako przestępstwo.  

Cytowany autor podkreśla, że powyższa definicja nie zawiera zachowań sprawców, 

o których wspominał E. Sutherland, z uwagi na to, że przestępczość białych kołnie-

rzyków może być również udziałem osób, które nie zajmują wysokiej pozycji społecznej 

i nie cieszą się społeczną estymą i zaufaniem [9, s. VIII]. W związku z powyższą tezą 

można przyjąć, że przestępczość gospodarcza nie jest zjawiskiem, które występuje 

wyłącznie w tzw. wyższych sferach życia społecznego czy gospodarczego. Przestępstwa 

gospodarcze popełniają także osoby pochodzące ze średniej klasy menedżerskiej, 

cieszące się również zaufaniem i prestiżem społecznym.  

L.M. Salinger stwierdził, że Przedstawiona powyżej szeroka definicja przestępczości 

„white collar crime” może również powodować pewne trudności na gruncie nauko-

wym. Jednakże, w związku z wielością zachowań, które mogą być kwalifikowane jako 

przestępstwa „white collar” oraz przestępstwa korporacyjne, trudno jest stworzyć obiek-

tywną definicję bez koniecznego wyłączenia niektórych małoznaczących zachowań. 

Przyczynę rozwoju przestępczości gospodarczej P. Horoszowski upatruje w kilku 

czynnikach, takich jak rozwój społeczeństwa, postęp techniczny, gospodarczy, przemy-

                                                                   
2 Na gruncie problematyki badania ofiar przestępstw (wiktymologii) B. Hołyst wyróżnił kilka rodzajów 

wiktymologii takich jak: wiktymologię teleologiczną, wiktymologie naturalną, wiktymologię ekologiczną, 

wiktymologię indywidualną, wiktymologie grup społecznych, wiktymologie społeczna, wiktymologię 

kryminalną, [w:] [8]. 
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słowym oraz migracja ludzi do miast i ich postępująca urbanizacja. „Niesłychany wzrost 

produkcji i możliwości komunikacyjnych oraz konieczność zbytu ogromnych ilości 

towarów stwarzają system handlowo-bankowy i przemysłowy, w którym ogromne 

masy ludzi wchodzące sobą w liczne, najróżnorodniej powiązane kontakty” [10, s. 61]. 

Powoduje to powstanie sieci zależności i relacji, które przybierają postać nie tylko 

oficjalnych, ale także towarzyskich i nieoficjalnych, wyjętych spod kontroli organów 

nadzorujących działalność w obrocie gospodarczym. Może to doprowadzić, i często 

prowadzi, do powstania swoistej niekontrolowanej sfery, w której następuje wymiana 

informacji o znaczeniu gospodarczym i handlowym, nieformalnej płaszczyzny dokony-

wania wymiany handlowej poza oficjalnym obrotem gospodarczym. P. Horoszowski 

słusznie zauważa, że w wielkich instytucjach zanika jednocześnie bezpośrednia kontrola 

prowadzona przez właściciela, który staje się często tylko jakimś symbolem, niemal 

pojęciem – niezależnie od tego, czy owym właścicielem jest osoba fizyczna, towa-

rzystwo akcyjne, ogół spółdzielców lub państwo [10, s. 61].  

Powyższe zjawiska patologii życia gospodarczego są w literaturze [9, s. 279] okre-

ślane również mianem elite crime, czyli przestępczość elit. Są one popełniane z przyczyn 

indywidualnych lub w celu uzyskania władzy, zwiększenia wpływów, profitów lub 

wpływu na daną organizację. Cechą, która identyfikuje omawiane zjawisko jest to, że 

podmioty, które popełniają tego typu przestępstwa dążą z jednej strony do nadania im 

pozorów legalności, wpisując je w normalną działalność gospodarczą zarządzanej 

organizacji, z drugiej zaś dążą do ich ukrycia i zakonspirowania właśnie w codziennej, 

bieżącej działalności gospodarczej. W konsekwencji, zjawisko przestępczości gospo-

darczej staje się trudne do zidentyfikowania i zapobieżenia.  

 Zagadnienie przestępczości gospodarczej poruszyli R.K. Elliott oraz J.J. Willingham 

na przykładzie problematyki oszustw popełnianych przez menedżerów (oszustwa 

menedżerskie, biznesowe). Ich zdaniem można wyróżnić kilka typów oszustw bizneso-

wych, przyjmując ich klasyfikację ze względu na różne kategorie: np.: kategoria 

sprawcy: przestępstwa popełnione przez menedżerów średniego szczebla oraz mene-

dżerów wyższego szczebla; kategoria ofiar np.: przestępstwa popełnione przeciwko 

konsumentom, przeciwko usługom, przeciwko inwestycjom publicznym oraz kategoria 

dotyczącą sposobu i wykorzystanych narzędzi do popełnienia oszustwa biznesowego 

jak np.: przestępstwa popełnione przy pomocy komputerów [11, s. 4]. Cytowani wyżej 

autorzy oszustwa menedżerskie umiejscowili w perspektywie przestępczości gospo-

darczej, przyjmując, za H. Edelherzem, że white collar crime to „nielegalny czyn lub 

seria takich zachowań popełnionych bez użycia siły fizycznej, przez ukrywanie lub za 

pomocą podstępu, w celu zdobycia pieniędzy lub mienia, aby uniknąć zapłaty lub 

utraty pieniędzy lub mienia, jak również w celu uzyskania biznesowych lub osobistych 

korzyści [11, s. 96].  

Warto również przedstawić stanowisko Departamentu Sprawiedliwości USA [12, 

s. 27-31], na które powołują się również cytowani wyżej autorzy, w przedmiocie kategorii 

czynów zabronionych składających się na zjawisko przestępczości gospodarczej. 

W raporcie tym Departament Sprawiedliwości USA wymienia następujące kategorie 

przestępstw stanowiących zasadniczy trzon omawianego zjawiska: 1. przestępstwa 

popełniane przez osoby działające indywidualnie w celu uzyskania osobistych korzyści 

niezwiązanych z obrotem gospodarczym np.: zaciąganie kredytu bez woli późniejszej 
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jego spłaty; 2. przestępstwa popełniane w związku z prowadzoną działalnością gospo-

darczą przez osoby bezpośrednio zaangażowane w kierowanie podmiotami gospodar-

czymi, rządowymi lub innymi zakładami poprzez naruszanie obowiązku lojalności 

i wierności w stosunku do pracowników i klientów; przykładem są tu takie przestępstwa 

jak przekupstwo, malwersacje czy też operacje handlowe na papierach wartościowych 

dokonywane przez osoby posiadające wiedzę na temat szczegółów transakcji, w celu 

uzyskania korzyści, przy wykorzystaniu ich specjalistycznej wiedzy; 3. przestępstwa 

popełnione incydentalnie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie 

jako główny cel biznesowy; jako przykład można wskazać przestępstwa polegające na 

fałszowaniu wagi lub wielkości towarów przez dostawców detalicznych, składania 

i publikowanie fałszywych sprawozdań finansowych celem uzyskania kredytu, wyko-

rzystywanie fikcyjnych (lub przewartościowanych) zabezpieczeń czy też stosowanie 

oszukańczej reklamy; 4. przestępstwa white collar crime jako biznes albo jako główna 

działalność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej; przykładem są tutaj 

m.in. oszustwa związane z papierami wartościowymi, towarami, oszustwa ubezpiecze-

niowe czy też oszustwa związane z ziemią (nieruchomościami).  

Omawiając zjawisko przestępczości gospodarczej, warto zwrócić uwagę, że jest 

ono często identyfikowane z przestępczością korporacyjną, przestępczością elit, prze-

stępczością polityczną, przestępczością zawodową czy też przestępczością rządzących 

[13, s. 70]. Zjawisko to jest określane również jako przestępstwo kapitałowe, które R.J. 

Michalowski traktuje jako (…) społecznie szkodliwe akty, które powstają na poziomie 

właścicielskim lub zarządczym kapitału, jak również w związku z zajmowaniem pozycji 

powiernika w instytucjach finansowych umożliwiających powiększanie kapitału [13]. 

Definicja ta pokazuje więź istniejącą między przestępstwami korporacyjnymi związa-

nymi z zajmowaniem określonej pozycji w korporacji, z dostępem do środków pienięż-

nych oraz instytucji finansowych.  

Przestępczość gospodarcza to zjawisko, które występuje w środowisku przedsię-

biorców i związane jest przede wszystkim z dysponowaniem środkami finansowymi. 

Działanie takie może być ukierunkowane na zmniejszenie własnych kosztów lub 

zwiększenie własnych profitów. Zdaniem M.J Lyncha i R.J. Michalowskiego jest to 

konsekwencją następujących czynów: 1. brak stosowania odpowiednich procedur 

w korporacji; 2. łamanie regulacji prawnych dotyczących środowiska naturalnego; 

3. zaangażowanie w działania związane z utrudnianiem dostępu do rynku innym przed-

siębiorcom (np.: łamanie prawa antymonopolowego, zmowa cenowa, nieuczciwa 

reklama, przekupstwo urzędnicze). Korporacje, które walczą o nowe rynki zbytu dla 

swoich towarów wytwarzają nowe produkty lub konkurują z innymi przedsiębiorst-

wami, mogą tworzyć wewnętrzny klimat w pracy, gdzie menedżerowie średniego 

i wyższego szczebla są kuszeni, by omijać regulacje i normy wdrożone, by chronić 

pracowników, konsumentów lub środowisko [13, s. 138]. Nadto należy również 

zauważyć, że przestępczość gospodarcza ma swoje źródło także w tym, że instytucje 

powołane do kontroli i wykrywania tego rodzaju przestępstw nie wykonują swoich 

obowiązków w sposób należyty.  

Powyższe rozważania dają podstawę do przyjęcia tezy o skomplikowanym i wielo-

płaszczyznowym charakterze przestępczości gospodarczej, zwłaszcza w krajach wysoko 

rozwiniętych, gdzie obrót gospodarczy ewoluuje i przybiera nowe formy znacznie 
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szybciej niż państwach rozwijających się. Do najważniejszych cech przestępczości 

gospodarczej W. Pływaczewski [14, s. 249] zalicza między innymi przestępczy przemysł 

(ang. crime industry), który dostosowuje swoje działania do struktury potrzeb społe-

czeństwa. Zaspokaja on potrzeby części ludności w zakresie dóbr i usług zabronionych 

przez prawo. W obrębie zorganizowanej grupy przestępczej przenikającej do gospodarki 

mają miejsce: strategiczne i taktyczne planowanie, racjonalne działanie i podział ról. 

Autor dalej wymienił trzy kategorie przestępczości gospodarczej w Europie Wschod-

niej: 1) przestępczość tradycjonalną (klasyczną) – głównie skierowaną przeciwko 

mieniu społecznemu; 2) tzw. przestępczość okresu przejściowego – związaną 

z procesami towarzyszącymi przechodzeniu od gospodarki centralnie zarządzanej do 

gospodarki rynkowej; są to głównie przestępstwa towarzyszące przekształceniom 

własnościowym; 3) tzw. przestępstwa nowe – charakterystyczne dla nowoczesnej 

gospodarki (np. związanej z obrotem bezgotówkowym). Wśród obszarów gospodarki, 

w których występują zjawiska patologiczne W. Pływaczewski wskazuje m.in. na obrót 

towarowy (m.in. przemyt, fikcyjny tranzyt), obrót finansowo-bankowy, sferę prywaty-

zacji majątku narodowego, obrót papierami wartościowymi oraz działalność inwesty-

cyjną państwa [14, s. 249].  

Przestępczość gospodarcza jest zjawiskiem, które obejmuje wiele zróżnicowanych 

czynów zabronionych, popełnianych w ramach prowadzonej działalności zawodowej 

lub/i gospodarczej, przez osoby cieszące się autorytetem i szacunkiem. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być to, że jednostki 

poddane są różnego rodzaju zachowaniom: z jednej strony takiemu, którego celem jest 

łamanie prawa, a z drugiej strony takiemu, które wartości normatywne chroni i nakazuje 

przestrzegać obowiązującego prawa [15, s. 42]. S. Jones wyjaśnia, że przestępcami 

gospodarczymi mogą stać się te osoby, na które większy wpływ wywarło zachowanie 

akceptujące naruszanie porządku prawnego. Autor podkreśla również, że ludzie, którzy 

pracują w korporacji, gdzie nielegalne praktyki i zachowania są powszechne, prawdo-

podobnie również zaangażują się w tego typu nielegalną praktykę. 

Analizowana problematyka była także przedmiotem zainteresowania M.L. Bensona 

[16, s 549]. Autor ten, powołując się na E. Sutherlanda, podkreśla, że z początku 

przestępczość typu white collar crime była poza przedmiotem zainteresowania władz. 

Powodem tego stanu rzeczy było to, że charakter tej przestępczości nie odpowiadał 

panującemu wówczas stereotypowi przestępcy – pochodzącemu z biednych obszarów 

społecznych. W związku z panującym przekonaniem co do pochodzenia sprawców 

czynów zabronionych, koncepcja „przestępców gospodarczych” wywodzących się 

z wyższych klas społecznych, była trudna do zaakceptowania. Przestępczość była 

wówczas utożsamiana wyłącznie z biedą i patologią, która nie dotykała wykształ-

conych i bogatych klas społecznych. M.L. Benson wskazuje, że istnieją dwa podejścia 

do definiowania przestępczości typu white collar crime: pierwsze oparte jest na 

sprawcy przestępstwa, a drugie na samym przestępstwie. Przestępczość gospodarcza 

definiowana z punktu widzenia sprawcy akcentuje fakt, iż sprawca charakteryzuje się 

(…) wysokim statusem społecznym, władzą i poszanowaniem podmiotu dokonującego 

czynu zabronionego [16, s. 550]. Z drugiej strony, koncepcja ujmująca patologię życia 

gospodarczego opartą na czynie, wskazuje sposób jej popełnienia jako czynnik 

różnicujący. Niezależnie jednak od kwestii dotyczących zróżnicowania definicyjnego, 
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cechą charakterystyczną omawianego zjawiska jest to, że powoduje ogromne szkody 

i straty w wymiarze finansowym i społecznym, większe niż przestępczość tradycyjna.  

Zdaniem cytowanego wyżej autora do najważniejszych cech charakteryzujących 

omawiane zagadnienie zaliczyć należy to, że: 1. przestępca ma swobodny dostęp do 

ofiary z uwagi na zajmowaną przez siebie pozycję; oznacza to, że między ofiarą 

a sprawcą nie ma granicy, jaka istnieje w sytuacji, gdy złodziej chce włamać się do 

mieszkania. Dzięki temu sprawca przestępstwa gospodarczego nie jest narażony na 

dodatkowe ryzyko związane ze zbliżeniem się do ofiary. Efekt ten uzyskuje dzięki 

swojej pozycji zawodowej i społecznej oraz zaufaniu, które zyskuje u ofiary; 2. prze-

stępca nie jest w bezpośredniej relacji ze sprawcą, co należy rozumieć jako brak 

bezpośredniego kontaktu sprawca-ofiara; przykładem będzie zmowa cenowa dokonana 

przez przedsiębiorców, której skutki w postaci wyższych cen produktów czy usług 

dotykają zwykłych obywateli, członków danej społeczności; 3. przestępcza działalność 

sprawcy cechuje się z pozoru legalnością, a sam fakt wystąpienia czynu zabronionego 

nie jest taki oczywisty; przykładem może być zjawisko z zakresu oszustw zdrowotnych 

popełniane przez osoby fizyczne polegające na wypełnieniu i złożeniu formularza 

obejmującego badania lekarskie, które de facto nie były przepisane danej osobie  

i w konsekwencji obciążaniu kosztami ubezpieczycieli zdrowotnych za leczenie. Sam 

proces składania i wypełniania formularza nie jest przestępstwem, ale już uzyskanie na 

jego podstawie badania traktowane jest jako zjawisko przestępcze. W związku 

z powyższym M.L. Benson wskazuje na trzy główne problemy związane z kontrolą 

i regulacją prawną przestępczości typu white collar crime [16, s. 551]. Pierwszym 

z nich jest problematyka wykrywalności przestępczości gospodarczej. W przeciwień-

stwie do zwyczajnych przestępstw, które są wykrywane dzięki zgłoszeniom ich ofiar, 

w przypadku white collar crime ofiary często są nieświadome tego, że stały się obiektem 

czynów zabronionych. Drugim z sygnalizowanych problemów jest przypisanie odpo-

wiedzialności sprawczej za popełnione przestępstwo. Zdaniem cytowanego autora 

przyczyną tego stanu rzeczy może być to, że znakomita większość przestępstw gospo-

darczych ma miejsce w ramach określonej struktury korporacyjnej, często przy udziale 

wielu osób wspólnie działających. W takiej sytuacji trudno jest ustalić konkretne osoby 

odpowiedzialne za wyrządzone szkody. Trzecim problemem związanym z kontrolą 

omawianego zjawiska jest, w ocenie M.L. Bensona, problem dotyczący przeprowa-

dzenia w sądzie niebudzących wątpliwości dowodów umyślnego popełnienia danego 

przestępstwa. Każdy proces sądowy dotyczący white collar crime wiąże się również 

z czasem potrzebnym na przeprowadzenie postępowania sądowego oraz wynikające 

z tego zaangażowane przez wymiar sprawiedliwości duże środki finansowe.  

3. Przestępstwo gospodarcze w ujęciu interdyscyplinarnym  

Przyjęta powyżej optyka zjawiska przestępczości jako sumy przestępstw wymaga, 

aby obok charakterystyki zjawiska przestępczości gospodarczej przedstawić również 

rozważania dotyczące istoty czynów tworzących ten rodzaj przestępczości, tj. prze-

stępstw gospodarczych w ujęciu interdyscyplinarnym. Na wstępie należy jednak pod-

kreślić, że co prawda informacje o tego rodzaju przestępstwach są znane organom 

ścigania, sądom i władzy państwowej, to zdaniem A. Bałandynowicza pod wieloma 

względami nie posiadamy jednak wystarczającej wiedzy na temat przyczyn, skali 

i efektów wywołanych tego typu przestępstwami, a także na temat efektywności 
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stosowanych środków zaradczych. Autor ten postuluje podjęcie i przeprowadzenie 

badań o szerokim zakresie przedmiotowym, dzięki którym można będzie uchwycić 

skalę i rangę problemu, a w konsekwencji stworzyć odpowiednie założenia polityki 

kryminalnej. Cytowany wyżej autor podkreśla, że Redukcja społecznej kontroli, 

spowodowana zwiększoną mobilnością i zurbanizowaniem społeczeństwa, sprzyja 

przestępstwom gospodarczym. Stanowią one realne zagrożenie, zarówno dla sektora 

gospodarki, jak i dla fundamentalnego poczucia solidarności w społeczeństwie.  

Przestępstwa gospodarczej stanowią obecnie zbiorcza nazwę czynów zabronionych, 

o których jest mowa w Kodeksie karnym w Rozdziale XXXVI „Przestępstwa przeciwko 

obrotowi gospodarczemu oraz interesom w obrocie cywilnoprawnym”. Należy pod-

kreślić, że akt prawny ten nie zawiera legalnej definicji przestępstwa gospodarczego. 

Zdaniem O. Górniok obowiązujący kodeks karny, podobnie jak większość kodeksów 

karnych innych państw europejskich, zawiera tylko nieliczne z wielu przewidzianych 

w polskim prawie karnym przestępstw godzących w reguły i funkcjonowanie obrotu 

gospodarczego. Przeważająca ich ilość „rozsiana” jest w wielu ustawach przyna-

leżnych w swoim trzonie do innych dziedzin prawa: cywilnego, administracyjnego czy 

tzw. gospodarczego. Zdaniem autorki takie rozmieszczenie norm karno-gospdoarczych 

odpowiada zadaniom oraz istocie prawa karnego gospodarczego, które wyraża się 

w objęciu ochroną karną poszanowania norm prawnych, znajdujących się w innych 

aktach pranych, regulujących obrót gospodarczy i wymianę handlową.  

Przechodząc do zagadnienia przestępstwa gospodarczego, na wstępie warto zwrócić 

uwagę na fakt, iż przestępstwa gospodarcze nie są zjawiskiem nowym, które pojawiło 

się wraz ze zmianami gospodarczymi czy transformacją systemu politycznego. W latach 

60. ubiegłego wieku L. Lernell wskazywał, że osią omawianej problematyki są procesy 

gospodarcze, a kryterium wyodrębnienia omawianego zagadnienia są aspekty ekono-

miczne, które częściowo zbiegają się z socjologicznymi i psychologicznymi kryteriami 

podziału. Kryterium to posłużyło L. Lernellowi do sformułowania twierdzenia, zgodnie 

z którym można wyodrębnić przestępczość, której bezpośrednim, widocznym efektem 

ekonomicznym jest szkoda wyrządzona interesom szerokich rzecz obywateli oraz prze-

stępczość, której bezpośrednim negatywnym rezultatem jest powstanie wyrwy, 

uszczerbku w funkcjonowaniu funduszu własności społecznej. Do cech charakteryzu-

jących omawianej kategorii przestępstw zaliczano ówcześnie m.in. to, że informacja 

o ich popełnieniu nie dociera prawie w ogóle do szerszej opinii publicznej albo w zna-

cznie mniejszym zakresie.  

Przestępstwa gospodarcze często próbuje się zdefiniować poprzez wskazanie zakresu 

przedmiotowego, który jest poddany prawnokarnej ochronie ustawy. Do grupy prze-

stępstw gospodarczych zaliczane są stany faktyczne przewidziane w przepisach obecnie 

obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 roku w rozdziale XXXVI o przestępstwach 

przeciwko obrotowi gospodarczemu i w rozdziale XXXVII o przestępstwach przeciwko 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także w ustawach szczególnych, 

znajdujących się poza Kodeksem karnym (np.: KKS, KSH) [17, s.13]. Do cech, które są 

wspólne tym przestępstwo zalicza się naruszenie nie tylko interesów podmiotów bez-

pośrednio pokrzywdzonych, ale także nieuprawnioną ingerencję w sferę działalności 

gospodarczej oraz związanego z nią obrotu gospodarczego.  
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Do wyżej zaprezentowanego poglądu przychyla się także K. Buczkowski, 

twierdząc, że omawiane zagadnienie jest bardzo pojemne a swoim zasięgiem obejmuje 

(…) wszelkiego rodzaju czyny przestępne skierowane przeciwko prawidłowym zasadom 

funkcjonowania gospodarki. Autor dalej wskazuje, że do przestępstw tych zalicza się 

przestępstwa, które mogą być popełnione przez wszystkie osoby, w tym i osoby fizyczne 

np. wyłudzenie kredytu, jak i przestępstwa, które są udziałem zorganizowanych grup 

przestępczych, jak np. pranie pieniędzy. Te ostatnie wymagają od sprawcy zaangażo-

wania nie tylko znacznego potencjału ludzkiego posiadającego często specjalistyczną 

wiedzę, ale przede wszystkim odpowiednich nakładów pieniężnych.  

Omawiając problematykę definicji przestępstw gospodarczych, warto w tym miejscu 

przywołać poglądy O. Górniok, która dokonała przeglądu ważniejszych definicji terminu 

przestępstwo gospodarcze na gruncie literatury polskiej. Autorka wskazała, że w nauce 

prawa karnego istnieją dwa podejścia w definiowaniu omawianego zagadnienia: 

w pierwszego rodzaju definicjach akcent pada na przedmiot zamachu, natomiast drugi 

rodzaj definicji zawiera, oprócz wyróżnionego przedmiotu działania sprawcy, także 

uwarunkowania socjologiczne wspólne tym przestępstwom. Z nowszych prób wyja-

śnienia i sprecyzowania przestępstwa gospodarczego można przytoczyć definicję 

zaproponowaną przez J. Skorupkę, który uważa, że przestępstwem gospodarczym jest 

czyn zabroniony, którego głównym przedmiotem zamachu jest obrót gospodarczy, 

a ściślej rzecz ujmując, podstawy prawidłowego obrotu gospodarczego, którymi są 

uczciwa konkurencja, poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów 

konsumentów.  

Problematyka przestępstw gospodarczych była również poruszona przez Radę 

Europy. W zaleceniach Rady Europy nr R/81/12, dotyczących przestępstw gospodar-

czych, nie podano jednak definicji tego rodzaju czynu zabronionego, umieszczając 

zamiast niej katalog czynów zaliczanych do przestępstw gospodarczych. W dokumencie 

tym wymieniono następujące rodzaje przestępstw: przestępstwa kartelowe, oszukańcze 

praktyki i wykorzystywanie sytuacji ekonomicznej przez międzynarodowe związki 

przedsiębiorstw, nadużycia przy dostawach lub inne nadużycia subwencji krajowych 

i międzynarodowych, przestępstwa komputerowe, tworzenie fikcyjnych przedsię-

biorstw, fałszowanie zestawień bilansowych oraz księgowości, oszustwa co do sytuacji 

ekonomicznej i kapitału towarzystw akcyjnych, naruszanie przez przedsiębiorstwa 

norm bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, przestępstwa na szkodę wierzycieli, 

przestępstwa na szkodę konsumentów, nieuczciwa konkurencja i reklama, przestęp-

stwa podatkowe oraz uchylanie się przez przedsiębiorstwa od obowiązku ubezpieczeń 

socjalnych, przestępstwa celne, fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych, 

przestępstwa giełdowe i bankowe, przestępstwa na szkodę środowiska.  

Kontynuując powyższą problematykę, należy podkreślić, że w nowszej literaturze 

również nie została sformułowana jedna definicja przestępstwa gospodarczego. Wydaje 

się, że stan ten spowodowany jest złożonością samej struktury obrotu gospodarczego 

jak również czynów zabronionych skierowanych przeciwko jego uczestnikom. S. Żółtek, 

przedstawiając zagadnienie przestępstw gospodarczych przyjmuje, za E. Zimmerlin-

giem, że są to czyny karalne naruszające interesy prawne, chronione przepisami 

o obrocie gospodarczym i zarządzaniu publicznymi dobrami majątkowymi [18, s. 45]. 

Autor ten przytoczył także poglądy K. Tiedmanna, który stworzył dwuzakresową 
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definicję przestępstw gospodarczych – wąską oraz szeroką. „Do wąskiej grupy prze-

stępstw gospodarczych zaliczył te zachowania gospodarcze, które szkodzą lub zagrażają 

ponadindywidualnym, a nie tylko indywidualnym dobrom w sferze gospodarczej, 

a więc czyny ujęte w przepisach prawa administracyjno-gospodarczego, a także 

nieuczciwą konkurencję, przestępstwa podatkowe i celne, lichwę, oszustwa gospo-

darcze oraz sprzeniewierzenia na szkodę instytucji życia gospodarczego. Do drugiej, 

szerokiej grupy przestępstw gospodarczych włączył przestępstwa majątkowe na szkodę 

jednostki mającej masowy charakter (np. oszustwa czekowe, przestępstwa na szkodę 

wierzycieli), uzasadniając to negatywnym oddziaływaniem na ponadindywidualne 

interesy gospodarcze” [18, s. 45].  

Z kolei R. Zawłocki, definiując przestępstwa gospodarcze, kieruje się kryterium 

przedmiotu ochrony prawa karnego. W konsekwencji przyjmuje on, że przestępstwo 

gospodarcze to czyn (…) zabroniony określony w przepisie ustawy, którego głównym 

rodzajowym przedmiotem ochrony jest prawidłowy obrót gospodarczy. Chodzi więc 

o liczne i różnorodne typy przepisów karnych chroniących w pierwszej kolejności 

gospodarkę. W takim sensie przestępstwa gospodarcze są funkcją ustroju gospo-

darczego państwa [19, s. 58].  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wyróżnić kilka elementów wspólnych dla 

przestępstw gospodarczych. Są to w szczególności: przedmiot zamachu – szeroko 

pojęty obrót gospodarczy oraz występujące w nim podmioty (przedsiębiorcy i konsu-

menci), sposób działania sprawcy, szkoda wyrządzona działaniem przestępcy, rodzaj 

karalnego zachowania się sprawcy. Przestępstwo gospodarcze narusza nie tylko zasady 

obrotu gospodarczego, ale również interesy samych przedsiębiorców w nim występu-

jących (np. kradzież danych stanowiących tajemnicę handlową). Dlatego ważna jest 

tutaj rola prawa karnego gospodarczego, które (…) zapewnia ochronę norm prawa 

gospodarczego, określających zachowania podmiotów uczestniczących w obrocie 

gospodarczym i realizujących obowiązki wynikające z tego uczestnictwa [20, s. 183].  

Wskazać również należy na to, że przestępstwa gospodarcze są czynami o bardzo 

złożonej strukturze i dynamicznym charakterze. Są one pochodną obrotu gospodar-

czego, jego rozwoju i zmian, jak również w dużej mierze zależą od struktury i działal-

ności samych uczestników wymiany gospodarczej. Wszystkie przestępstwa gospodarcze 

łączy to, co w obrocie gospodarczym jest podstawowe i wspólne, tzn. jego systemowe 

(ustrojowe) zasady i przepisy. Pojęcie „przestępstw gospodarczych” w istocie odnosi 

się do przepisów karnych chroniących obrót gospodarczy, a nie do przepisów sensu 

stricte, tj. konkretnych w rzeczywistości i już osądzonych czynów karalnych [20, s. 59]. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że relacja między przestępstwem gospodarczym 

a przestępczością gospodarczą ma charakter związku pierwotnego. Oznacza to, że 

przestępczość gospodarcza, jako zjawisko społeczne i ekonomiczne, wyróżniane jest 

z punktu widzenia przepisów prawnych, które penalizują przestępstwa gospodarcze. 

Innymi słowy termin przestępstwo gospodarcze wyznacza podmiotowy, przedmiotowy 

i strukturalny zakres pojęcia przestępczości gospodarczej.  

Powyższe rozważania dają podstawę do stwierdzenia, że typologia przestępstw 

gospodarczych nie jest prosta ani jednolita. Nie jest ona również stała i zamknięta. 

Wraz z rozwojem stosunków gospodarczych powstają nowe rodzaje przestępstw 

w sferze obrotu gospodarczego. To on właśnie paradoksalnie stanowi impuls do 
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powstania nowych zjawisk patologicznych w sferze gospodarczej, a skuteczność 

podejmowanych działań zapobiegawczych jest wprost proporcjonalna do rozpoznania 

struktury tego obrotu gospodarczego, w szczególności pod kątem ofiar, czyli przed-

siębiorców i konsumentów oraz podmiotów w nim uczestniczących, czyli przedsię-

biorców oraz relacji ich łączących.  

W literaturze [21, s. 23] wskazuje się, że określenie przestępstwo gospodarcze to 

termin umowny, zaczerpnięty z języka prawniczego, co może powodować dodatkowe 

trudności z jego precyzyjnym zdefiniowaniem. Termin ten nie posiada definicji usta-

wowej (legalnej), a dotychczasowa nauka prawa karnego czy orzecznictwo również nie 

wypracowało jednolitej i powszechnie zaakceptowanej definicji omawianego zjawiska. 

Trudności definicyjne mogą mieć swoje źródło w obowiązywaniu olbrzymiej ilości 

przepisów regulujących obrót gospodarczy, co nie przeszkadza jednak w praktyce 

odnosić tego pojęcia do określenia grupy czynów zabronionych wymierzonych w obrót 

gospodarczy. Powyższe problemy biorą się również stąd, że ogół przepisów prawnych 

podlega ciągłym zmianom. Prawo w tym zakresie nie ma cechy pewności i trwałości. 

Dlatego też każda typologia analizowanego zagadnienia nie jest jednolita i nie może 

być za taką uznana. Wydaje się, że jednym z niewielu kryteriów, które daje w miarę 

solidne podstawy do wyodrębnienia przestępstw gospodarczych jest kryterium obrotu 

gospodarczego. R. Zawłocki dokonał podziału przestępstw gospodarczych, używając 

właśnie wyżej wspomnianego kryterium: 1. z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej 

przestępstwem wyróżnił przestępstwa przeciwko: interesom przedsiębiorców, konsu-

mentów, wierzycieli, instytucji finansowych, instytucji emitentów papierów wartościo-

wych; 2. z punktu widzenia sprawcy wyróżnił przestępstwa: przedsiębiorców, mene-

dżerów, pracowników, konsumentów; charakteryzując sprawcę przestępstwa gospo-

darczego należy zwrócić uwagę na fakt, że w przestępczości gospodarczej występują 

„nowi sprawcy” w porównaniu do przestępstw tradycyjnych [21, s. 70 i nast.].  

Z kolei K. Sławik zwrócił uwagę, że nowi przestępcy gospodarczy działają 

w rożnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, a w celu popełnienia czynu zabro-

nionego posługują się różnymi metodami przysparzając sobie bezprawnych zysków 

czy korzyści. Zróżnicowane formy i metody popełniania przestępstw gospodarczych 

stanowią kolejną trudność w zdefiniowaniu omawianego zjawiska. Cytowany wyżej 

autor stawia trafne pytanie: Jak bowiem – jednym określeniem – nazwać sprawcę,  

który w zamiarze wyłudzenia wysokich kredytów i ich spieniężenia zakłada najpierw 

fikcyjną firmę, przygotowuje fałszywe dokumenty, posługuje się fałszywymi gwaran-

cjami, wprowadza w błąd udzielających mu kredytu, pobiera i trwoni obce pieniądze, 

oszukując współudziałowców, wreszcie nielegalnie wywozi uzyskane środki finansowe 

za granicę. Czy jest to jedynie złodziej, oszust, fałszerz (…)?  

R. Zawłocki, dokonując dalej klasyfikacji przestępstw gospodarczych na podstawie 

kryterium „obrotu gospodarczego”, wymienił jeszcze: 3. z punktu widzenia przedmiotu 

obrotu gospodarczego (tj. związku czynu karalnego z określonym fragmentem obrotu 

gospodarczego) wyróżnił przestępstwa przeciwko: obrotowi instrumentami finanso-

wymi, obrotowi giełdowemu, obrotowi bankowemu, obrotowi ubezpieczeniowemu, 

obrotowi dokumentacji gospodarczej, obrotowi konsumenckiemu, obrotowi monopolo-

wemu Skarbu Państwa. Nadto cytowany autor wskazał również na kryterium mieszane, 

które obejmuje swoim zakresem między innymi przestępstwa gospodarcze popełniane 
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przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców pro-

wadzących nielegalną działalność gospodarczą, podmiotów (osób nieuprawnionych) 

prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów (osób nieuprawnionych) pro-

wadzących działalność o charakterze gospodarczym. Dlatego też, przyjmując kryterium 

mieszane, można wyodrębnić przestępstwa gospodarcze popełniane przy okazji (obok) 

prowadzenia działalności gospodarczej, dalej przestępstwa gospodarcze polegające na 

nieprawidłowym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz takie, które popełnione 

zostało bez prowadzenia działalności gospodarczej.  

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące uchwycenia istoty przestępstwa 

gospodarczego, należy wskazać, że wspólnym mianownikiem wszystkich przytoczo-

nych koncepcji jest to, że czyn ten jest wymierzony w szeroko rozumiany obrót gospo-

darczy. Nie ma zatem lepszej czy gorszej definicji tego zagadnienia. Każda z powyżej 

przytoczonych obrazuje czyn przestępstwa gospodarczego z innego, równie ważnego, 

punktu widzenia. Przestępstwo gospodarcze jest bowiem złożonym zagadnieniem nie 

tylko w zakresie jego struktury, ale także ekonomicznej czy socjologicznej.  

W procesie identyfikacji i analizy przestępstwa gospodarczego, a następnie projekcji 

środków zapobiegawczych, istotne jest jak najszersze ujęcie omawianego zagadnienia. 

Nie można bowiem ograniczyć się tylko i wyłącznie do jednej, np. prawnej, socjolo-

gicznej, psychologicznej czy ekonomicznej płaszczyzny badania tak skomplikowanego 

i złożonego zagadnienia. Należy pamiętać, że przestępstwo gospodarcze, jako czyn, 

jest skutkiem działania sprawcy. Sprawca działa z określonych pobudek (motywu), 

w określonym otoczeniu, wchodzi w relacje z innymi podmiotami, podejmuje różne 

działania, również mające na celu ukrycie nieuczciwych praktyk gospodarczych. Pod-

stawą jego działania jest co do zasady motywacja osiągnięcia wymiernej korzyści 

majątkowej.  

To wszystko powoduje, że wskazanym czy wręcz pożądanym jest, aby przestępstwo 

gospodarcze było analizowane z jak najszerszej perspektywy, nie tracąc jednocześnie 

z widoku przedmiotu zamachu szeroko pojętego obrotu gospodarczego (oraz jego 

uczestników). 

4. Zapobieganie przestępczości gospodarczej – podejście interdyscyplinarne  

Interdyscyplinarny charakter zjawiska przestępczości gospodarczej determinuje 

podejmowanie wielopłaszczyznowych i wielowymiarowych (strukturalnych) działań 

przez organy wymiaru sprawiedliwości zmierzających do zapobiegania wystąpienia 

tego zjawiska w obrocie gospodarczym. Obrót gospodarczy jest dobrem chronionym 

przez państwo, a narzędziami do tego służącymi są instytucje państwowe oraz regulacje 

prawne. Proces ten realizowany jest poprzez wykonywanie władzy państwowej, czyli 

rządzenie. Polega ono na (…) porządkowaniu w określony sposób zachowań obywateli 

i to przez wytwarzanie różnorodnych sytuacji dla nich przymusowych [22, s. 57]. 

Oddziaływanie państwa na obywateli, ukierunkowane na zapobieganie przestępczości 

gospodarczej, ma na celu ukształtowanie ich postaw w kierunku przestrzegania norm 

prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym. Chodzi więc o realizację treści 

tych norm organizujących obrót gospodarczy przez jego uczestników. Jeżeli nato-

miast adresat normy realizuje ją w sposób świadomy, tzn. wiedząc, że obowiązuje go 

norma o takiej treści, to mówi się, że przestrzega owej normy (słaba interpretacja 

„przestrzegania prawa”). W interpretacji mocnej o przestrzeganiu prawa mówi się 
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wtedy, gdy adresat realizuje dana normę i jest to rezultatem modyfikacji jego zacho-

wania pod wpływem owej normy [22, s. 324]. 

Zapobieganie przestępczości, ogólnie rzecz ujmując, to zespół działań organów 

państwa ukierunkowanych na zachowania ludzi, wypełniających znamiona czynów 

zabronionych, celem ich wyeliminowania z przestrzeni gospodarczej lub kontrolo-

wania ich oraz minimalizowania w tej przestrzeni. Idea zapobiegania zachowaniom 

uznawanym w danym czasie i miejscu za szkodzące społeczności, jej członkom lub 

władzy towarzyszy ludzkości co najmniej od czterech tysięcy lat [23, s. 52].  

Istotę omawianej problematyki uwypukla również jej interdyscyplinarny charakter 

akcentując konieczność projektowania działań skierowanych na przestępcę, sposób 

jego działania czyli modus operandi, środowisko działania przestępcy czyli obrót 

gospodarczy, miejsce jego działania czyli przedsiębiorstwo oraz ofiary jego działań, tj. 

przedsiębiorców, konsumentów czy też instytucje państwowe. Z. Żaroń wskazuje, że 

zapobieganie przestępczości, rozumiane jako prewencja kryminalna, to ogół działań 

zapobiegawczych, charakteryzujących się całościowym podejściem do problematyki 

przestępczości. Wymagają one wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, kryminologii, 

pedagogiki, ekonomii, zasad negocjacji, a także doświadczenia życiowego [24, s. 8].  

Działania organów państwowych muszą być oparte na rozpoznaniu przyczyn 

pojawienia się ww. zachowań przestępczych w optyce wielu dyscyplin naukowych. 

A zatem to źródła zachowań przestępczych umożliwiające pojawienie się przestępczości 

powinny być punktem wyjścia w zapobieganiu przestępczości gospodarczej. Trafnie 

wskazuje. A. Krukowski, że aby zapobiegać jakiemuś niepożądanemu zjawisku czy 

procesowi, trzeba przede wszystkim znać jego przyczyny, źródła jego powstawania, 

warunki sprzyjające jego rozwojowi. Ta ogólna zasada leczenia nieobjawowego, 

a przyczynowego, stosowana od wieków w medycynie, ma pełne zastosowanie 

w „leczeniu” zjawisk społecznie ujemnych, do których należą przecież zjawiska szeroko 

pojętej patologii społecznej, a przede wszystkim przestępczość [25, s. 11]. Kluczowe 

jest zatem uchwycenie interdyscyplinarnego charakteru istoty samego zapobiegania 

przestępczości gospodarczej.  
Dla określenia pojęcia „zapobieganie przestępczości” najczęściej używany jest 

termin „prewencja” (pochodzący od łacińskiego praeventio – zapobieganie czemu), 

stosowany jest też, chociaż rzadziej, termin „profilaktyka” (pochodzący od greckiego 
przymiotnika prophylaktikos – zabezpieczający przed czym). W literaturze (…) termin 

„prewencja” jest używany w aspekcie ogólnym, a termin „profilaktyka” częściej tylko 

w aspekcie medyczno-psychologicznym. (…) można jednak zauważyć tendencję do 
stosowania określenia „profilaktyka”, gdy mówi się o zapobieganiu przestępczości 

przed jej powstaniem, a określenie „prewencja”, gdy mówi się o zapobieganiu dalszej 

przestępczości [26, s. 10]. A. Krukowski traktuje zapobieganie przestępczości jako 

całokształt różnorodnych i powiązanych wzajemnie środków realizowanych zarówno 
przez organy państwowe, jak i przez organizacje oraz instytucje społeczne, a skiero-

wanych na zapobieżenie przestępczości i usuwanie przyczyn jej powstawania [27, 

s. 109-110]. Podobne stanowisko, w aspekcie zapobiegania przestępczości gospodarczej, 
zajmuje O. Górniok akcentując jurydyczny aspekt zapobiegania przestępczości: Dobór 

optymalnych dla takiego celu środków prawnokarnych i prewencyjnych zależy 

w znacznej mierze od możliwości pełnego rozeznania prawidłowości rządzących tym 

zjawiskiem (ściśle związanym z systemem ekonomicznym i jego instytucjami), a także 
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jego uwarunkowań i mechanizmu funkcjonowania składających się nań przejawów 

[28, s. 7]. Zgromadzone w ten sposób informacje potrzebne są podmiotom polityki 
kryminalnej, których celem jest działalność w kierunku stanowienia i stosowania prawa 

oraz zapobiegania patologii życia gospodarczego. Na gruncie prawa karnego zapobie-

ganie będzie odnosiło się do realizacji jednej z podstawowych funkcji tej gałęzi prawa, 

tj. funkcji ochronnej. Ochrona dóbr przedstawiających wartość społeczną przed atakami 
prowadzącymi do ich naruszenia lub narażenia na niebezpieczeństwo jawi się jako 

najważniejsze zadanie prawa karnego [29, s. 27]. Wyróżnia się ogólny, rodzajowy 

i bezpośredni przedmiot ochrony. Klasyfikacja ta jest następstwem systematyki przyjętej 
w Kodeksie karnym. I tak przedmiot ochrony ogólny to wszelkie dobra i wartości, 

których ochrona zajmuje się prawo karne. Rodzajowy przedmiot ochrony dotyczy po-

szczególnych rozdziałów części szczególnej Kodeksu karnego, w tym rozdziału doty-

czącego przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. W końcu ostatni, bezpo-
średni przedmiot ochrony wyodrębniony jest w ramach rodzajowego przedmiotu ochrony 

i dotyczy poszczególnych czynów zabronionych wskazanych w danym rozdziale. 

W literaturze podkreśla się, że funkcja ochronna realizowana jest w trzech obszarach 
oddziaływania: wychowawczo-powstrzymującym oddziaływaniu prawa karnego, represji 

wobec sprawców przestępstw oraz profilaktyce przestępczej [30, s. 22-23]. Oddzia-

ływanie prawnokarne w zakresie zapobiegania skoncentrowane jest na osobie sprawcy 

przestępstwa.  
Problematykę zapobiegania przestępczości porusza również T. Hanausek wskazując, 

że jest to jedna z funkcji kryminalistyki. Polega ona, zdaniem cytowanego autora, na 

działaniach w trzech kierunkach: (1) związanym z czynnikiem zagrażającym, (2) zwią-
zanym z czynnikiem zagrożonym oraz (3) związanym z okolicznościami kształtującymi 

zagrożenie. Autor ten podkreśla, że działania zapobiegawcze realizować można bezpo-

średnio lub pośrednio [31, s. 35]. Z kolei B. Hołyst zwraca uwagę na konieczność 

wielu metod profilaktyki opartych na różnorodnych dyscyplinach naukowych i udziale 
społeczeństwa. Zjawisko przestępczości będzie wyjątkowo trudne do opanowania, jeśli 

organy władzy państwowej, a także szerokie kręgi społeczeństwa nie podejmą wysiłków 

w kierunku ograniczanie przyczyn i warunków jego istnienia [32, s. 1233]. Autor ten 

wskazuje, że całokształt zagadnień zapobiegania przestępczości można określić mianem 
polityki kryminalnej. Ze względu na założenia, cel i metody, należy wyróżnić wiele 

dziedzin profilaktycznej działalności, a mianowicie: profilaktykę kryminalistyczną, 

profilaktykę kryminologiczną, politykę karną oraz profilaktykę penitencjarną [32, 
s. 1233]. Niezbędnym warunkiem efektywności metod profilaktyki kryminalistycznej 

jest koordynacja działań organów państwowych z instytucjami społecznymi oraz 

obywatelami. Ta koordynacja wzmacnia i urealnia system profilaktyki kryminali-

stycznej, w którym wiodąca rola przypada organom państwowym [32, s. 1237]. 
Działania zapobiegawcze w stosunku do przestępczości gospodarczej mają swój 

wymiar także w obszarze psychologii, a więc są one ukierunkowane wprost na sprawcę 

i jego właściwości psychiczne. Podkreśla się w literaturze, że dla psychologa przestępca 
nie jest po prostu typem w ogóle, ale konkretnym osobnikiem. Zachowanie się prze-

stępcy uznawane jest natomiast jako sposób przystosowania się jednostki do różnych 

okoliczności czy będzie to dziedziczność, czy wpływ środowiska, upośledzenie umy-

słowe czy nędza [33, s. 281]. Niekiedy związek między jakimś zaburzeniem psychicz-
nym a działaniem przestępczym jest oczywisty. (…) Często przestępczość stanowi po 
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prostu jeden z objawów choroby psychicznej na równi z omamami, urojeniami czy 

amnezją [33, s. 282]. Psychologiczne podstawy zapobiegania omawianego zjawiska 
obejmują profilaktykę, która obejmuje swoim oddziaływaniem psychopatologię, krymi-

nologię, kryminalistykę i psychologię rozwojową. Profilaktyka, czyli prevention science, 

posiada dwa zasadnicze cele: zapobieganie najdokuczliwszym dysfunkcjom człowieka 

lub ich łagodzenie oraz wyeliminowanie bądź ograniczenie przyczyn zaburzeń. 
Profilaktyka, z definicji, ma miejsce, zanim patologia w pełni się rozwinie. W centrum 

zainteresowań profilaktyki znajduje się systematyczne badanie potencjalnych zwiastunów 

choroby lub zdrowia, zwanych odpowiednio czynnikami ryzyka (ang. risk factors) oraz 
czynnikami chroniącymi (ang. „protective factors”) [34, s. 1583]. Czynniki natury 

psychologicznej, stanowiące źródło przestępczych zachowań, odnoszą się do osób 

uczestniczących w obrocie gospodarczym, a w szczególności tych osób, które są 

odpowiedzialne za decyzje gospodarcze – tzw. białych kołnierzyków. 
Zapobieganie przestępczości gospodarczej odnosi się również do przedsiębiorstw, 

czyli organizacji, które występują w obrocie gospodarczym. Ustalenie czy jakaś insty-

tucja życia społecznego działa w sposób społecznie negatywnie dewiacyjny, zależy 
przede wszystkim od tego czy ta instytucja życia społecznego pozostaje w dającej się 

obiektywnie ustalić zgodzie z ogólnie uznawanymi wartościami społecznymi czy też 

nie [35, s. 182-182]. 

Określenie przyczyn lub źródeł stwierdzonych dysfunkcji wymaga zaangażowania 
zespołu specjalistów z różnych dziedzin: organizatorów, ekonomistów, socjologów, 

psychologów, prawników techników itd. Dopiero kompleksowe spojrzenie wielu 

znawców różnych aspektów życia gospodarczego pozwala zbudować pełną hipotezę 
co do sposobu powstania zidentyfikowanych uprzednio dysfunkcji [36, s. 303]. Biorąc 

pod uwagę fakt, iż źródła przestępczości gospodarczej wobec instytucji mogą mieć 

charakter przyczyn bezpośrednich, jak i pośrednich, działania zapobiegawcze muszą 

obejmować zatem zasadnicze elementy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
Poznanie organizacji jako całości składającej się ze wzajemnie powiązanych ze sobą 

elementów, które pozostają w interakcji z otoczeniem, zależne jest od zrozumienia 

znaczenia poszczególnych elementów składających się właśnie na organizację w jej 

prawidłowym funkcjonowani [37, s. 12]. Stanowi to niewątpliwie zasadniczy trzon 
działań prewencyjnych w obszarze danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do para-

dygamtu prawidłowo działającej instytucji. W literaturze przedmiotu wyróżnia się 

następujące podstawowe elementy tworzące organizację:  
1. cele naczelne organizacji oraz wynikające z nich zadania dla poszczególnych 

stanowisk pracy; ich realizacja wymaga określenia strategii działania,  

2. ludzie, czyli uczestnicy organizacji, ich kwalifikacje i umiejętności, postawy, zacho-

wania, wzorce kulturowe, gotowość partycypacji w zarządzaniu, motywacja do 
pracy,  

3. struktura wskazująca na wewnętrzna budowę systemu, określoną przez wymiary: 

specjalizacji, standaryzacji, konfiguracji, centralizacji i formalizacji; element ten 
stanowi ogół zależności o charakterze hierarchicznym, technicznym, funkcjonal-

nym i informacyjnym, jakie zachodzą pomiędzy elementami organizacji, technika 

w szerokim tego słowa znaczeniu, na którą składają się algorytmy, procedury oraz 

technologie działania [37]. 
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5. Podsumowanie  

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że zagadnienie przestępczości gospo-

darczej, a w szczególności problematyka jej zapobiegania jest bardzo złożonym ob-

szarem funkcjonowania państwa. Wielopłaszczyznowe oddziaływania na to negatywne 

zjawisko społeczne musi opierać się na identyfikacji jej pierwotnych przyczyn. Przy-

czyny te są z jednej strony widoczne w znamionach poszczególnych czynów zabro-

nionych spenalizowanych w Kodeksie karnym. Z drugiej strony przyczyny przestęp-

czości gospodarczej widoczne są w samym obrocie gospodarczym, jego uczestnikach, 

tj. przedsiębiorcach (osobach), przedsiębiorstwach (instytucjach społecznych) czy też 

sposobie działania przestępców.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że projektowanie skutecznych programów prewen-

cyjnych musi odbywać się poprzez rozpoznanie analizowanego zjawiska tzn. ustalenie 

jego fenomenu oraz etiologii. Przedstawione w niniejszym opracowaniu obszerne inter-

dyscyplinarne podejście do samego zjawiska przestępczości gospodarczej, przestępstwa 

gospodarczego oraz zapobiegania tym zjawiskom społecznym uzmysławia, że polityka 

karna musi realizować założenia prakseologii, czyli nauki o sprawnym działaniu. 

Zapobieganie przestępczości gospodarczej będzie sprawne, jeśli stanowić będzie syntezę 

działań o charakterze interdyscyplinarnym. (…) skutecznym nazwiemy takie działanie, 

które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel [38, s. 119]. Celem działań zapobie-

gawczych jest ograniczenie i kontrolowanie przestępczości organizacyjnej poprzez 

działania przyczynowe, a nie objawowe. Warto podkreślić, że łączenie problematyki 

prawnej, kryminologicznej, kryminalistycznej w zwalczaniu przestępczości, w tym 

gospodarczej, jest coraz powszechniejsze, co budzi uzasadnione uznanie i akceptację, 

akcentując przede wszystkim profil sprawcy przestępstw gospodarczych oraz jego 

modus operandi [39]. Celem działań organów wymiaru sprawiedliwości w obszarze 

zapobiegania przestępczości gospodarczej jest przede wszystkim ochrona obrotu 

gospodarczego oraz jego uczestników, zapewniając im wolność i swobodę transakcji 

gospodarczych, co przekłada się na wolność gospodarczą. Jest to, inaczej rzecz 

ujmując, (…) zdolność gospodarki do bycia gospodarką rynkową, tzn. wyszczególniono 

skalę, w jakiej możliwe jest zawieranie umów, które oparte są na dobrowolności 

w zakresie stabilnego i przewidywalnego prawa (…) [40].  
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Zapobieganie przestępczości gospodarczej – ujęcie interdyscyplinarne 

Streszczenie 

Niniejsze opracowanie dotyczy przestępczości gospodarczej, przestępstwa gospodarczego oraz zapobiegania 

w ujęciu interdyscyplinarnym. Szeroko przedstawiona problematyka ukazuje istotę interdyscyplinarności 
w zwalczaniu przestępczości występującej w obrocie gospodarczym. Przeprowadzone rozważania wskazują 

na konkretne dyscypliny naukowe, które niezbędne są przy rekonstruowaniu fenomenu, etiologii oraz pre-

wencji zjawiska przestępczości gospodarczej. Co więcej ukazano również zróżnicowane podejście do 

wyjaśniania fenomenu przestępczości, przestępstwa oraz przestępcy gospodarczego na poziomie konstytu-
tywnych cech omawianych zagadnień. Przeprowadzone dociekania teoretyczne wskazują, że kluczem do 

skutecznego zapobiegania przestępczości gospodarczej jest identyfikacja źródeł przestępstw gospodarczych, 

a więc prewencja przyczynowa, a nie objawowa.  

Słowa kluczowe: przestępczość gospodarcza, przestępca, obrót gospodarczy, zapobieganie 

Preventing economic crime – an interdiscyplinary approach 

Abstract 
This study deals with economic crime, economic crime and prevention in an interdisciplinary approach. 

The broadly presented issue shows the essence of interdisciplinarity in combating crime occurring in 

economic transactions. The considerations carried out indicate specific scientific disciplines that are necessary 

for the reconstruction of the phenomenon, etiology and prevention of the phenomenon of economic crime. 
Moreover, a diversified approach to explaining the phenomenon of crime, crime and economic offender at 

the level of constitutive features of the discussed issues was also shown. The theoretical research carried 

out indicates that the key to effective prevention of economic crime is the identification of the sources of 

economic crimes, and thus the causal, not symptomatic, prevention. 
Keywords: economic crime, criminal, economic turnover, prevention 
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Zmiana zagospodarowania budżetem czasu 

wśród studentów na przestrzeni pandemii COVID-19 

1. Wstęp 

Problem alokacji czasu fascynuje ekonomistów od lat (G.S. Becker nawet napisał 

esej pod tym tytułem [1]). Opublikowano już wiele prac i badań sprawdzających alo-

kację czasu w przeciągu przeciętnego tygodnia [2, 3], niemniej jednak ekonomia 

powinna zajmować się zmianą w alokacji dóbr, a nie ich równowagą statyczną [4]. Czas 

w konsumpcji ma szerokie znaczenie [5], z tego powodu pomiary ilościowe różnych 

codziennych aktywności mogą być badane z wykorzystaniem budżetu czasu [5]. Zarzą-

dzanie czasem jest istotnym aspektem ludzkiego zachowania powiązanym z dążeniem 

do zaspokajania potrzeb [3, 6]. 

Na potrzeby tego artykułu warto wspomnieć koncepcję zaproponowaną przez 

E. Wnuka-Lipińskiego [7], który wyodrębnił następujące kategorie ludzkich zachowań 

w czasie, wiążąc je z zaspokajaniem konkretnych grup potrzeb: 

 powiązane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych, zatem takie jak konsumpcja 

posiłków, sen i higiena osobista; 

 powiązane z pracą zarobkową (wliczając w to dojazdy z i do pracy); 

 przyporządkowane obowiązkowo do kluczowych niezarobkowych potrzeb, zatem 

takie jak zakupy, obowiązki domowe, opieka nad dziećmi, samorozwój i korzy-

stanie z usług; 

 powiązane z wypełnieniem czasu wolnego, czyli zaspokajające potrzeby autote-

liczne, tak więc takie jak wypoczynek, rozrywka, korzystanie z kultury, aktywność 

fizyczna, życie towarzyskie, hobby i samokształcenie. 

Główny Urząd Statystyczny wyodrębnił 10 podstawowych kategorii ludzkich 

aktywności powiązanych z dziennym rytmem dnia i te kategorie powiązano z prze-

ciętnymi aktywnościami wykonywanymi w danym czasie [3]. Autor korzystał z kategorii 

zaprezentowanych poniżej podczas przygotowywania zaprezentowanego badania [8]: 

 potrzeby fizjologiczne: sen, jedzenie i picie, inne potrzeby osobiste (w tym mycie 

i ubieranie się); 

 praca zawodowa: praca główna i praca dodatkowa; 

 nauka: nauka w szkole/na uczelni (w tym lekcje na zajęciach w szkole/na uczelni, 

odrabianie prac domowych i nauka w bibliotece, przygotowywanie się do egza-

minów i nauka z kolegą/koleżanką), szkolenia i kursy podczas czasu wolnego; 

 zajęcia i prace domowe: obróbka żywności, prace związane z utrzymywaniem 

porządku, ogrodnictwo i opieka nad zwierzętami domowymi (niezwiązane z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego), budowa i remonty/naprawy, zakupy i korzystanie 

z usług, zarządzanie gospodarstwem domowym, opieka nad dziećmi i opieka nad 

dorosłymi członkami gospodarstwa domowego; 
                                                                   
1 krekoramateusz@gmail.com, Koło Naukowe Rozwoju Osobistego, Instytut Zarządzania, Kolegium Nauk 

o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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 dobrowolna praca w organizacjach i poza nimi (pomoc innym, zaangażowanie 

w działalność organizacji i praktyki religijne): praca społeczna w ramach orga-

nizacji lub instytucji, nieformalna pomoc dla innych gospodarstw, uczestnictwo 

w spotkaniach organizacji, wspólnot i grup nieformalnych (w tym praktyki i działal-

ność religijna); 

 życie towarzyskie i rozrywki: życie towarzyskie, uczestnictwo w rozrywce 

i kulturze (w tym kino, teatry i koncerty, muzea i wystawy, wydarzenia sportowe), 

odpoczynek bierny; 

 uczestnictwo w sporcie i rekreacji (w tym ćwiczenia fizyczne, zbieractwo, 

łowiectwo i wędkarstwo); 

 zamiłowania osobiste: zamiłowania artystyczne, hobby, korzystanie z komputera 

i Internetu, gry; 

 korzystanie ze środków masowego przekazu: czytanie (w tym gazet, dzienników 

i czasopism, także w formie elektronicznej, czytanie książek), telewizja, wideo 

i DVD, radio i muzyka; 

 dojazdy i dojścia oraz inne niewymienione czynności (w tym dojazdy do/z pracy, 

dojazdy do/z szkoły lub uczelnią związane z nauką podczas czasu wolnego). 

Okres pandemii wybił polskich studentów z rytmu, co jest zaprezentowane w licz-

nych badaniach i raportach [9, 10]. Celem artykułu jest ocena zmian w zarządzaniu 

tygodniowym budżetem czasem i alokacji czasu na codzienne i wyszczególnione 

w dalszej części artykułu czynności pośród przebadanych studentów podczas różnych 

okresów pandemii COVID-19. 

2. Materiały i metody 

Dane zbierano od stycznia do marca 2021 przy użyciu Formularza Google. Ankietę 

wypełniło 85 osób, niestety 8 ankiet wypełnionych było przez studentów pierwszego 

roku (którzy w zeszłym roku akademickim jeszcze nie studiowali) albo osób nie 

będących dłużej studentami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż badanie przeznaczone 

było dla studentów od drugiego do piątego roku, co było jasno zaznaczone na początku 

ankiety. Każdy ankietowany miał do wypełnienia 40 pytań (10 pytań badających 

10 wybranych kategorii czynności dla każdego z czterech wyodrębnionych okresów) 

i trzy pytania w sekcji ,,Metryczka”. Tabela 1 prezentuje listę badanych aktywności 

i pytania z ankiety badające te aktywności, na które ankietowani zobligowani byli 

odpowiedzieć. Badanie było anonimowe i wzięło w nim udział 36 mężczyzn i 49 kobiet. 

Studentów drugiego roku było 23, trzeciego (w tym na ostatnim semestrze studiów 

inżynierskich) 19, czwartego 9 i piątego 28, pozostałe 6 osób albo nie było dłużej 

studentami albo było studentami I roku (czego nie rozróżniano). 

Tabela 1. Kategorie i pytania badające kategorie 

Kategoria Pytanie badające ile czasu badany student poświęcił na kategorię 

Sen Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na sen? 

Przemieszczanie się Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na przemieszczanie się? 

Nauka/praca Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na naukę/pracę zawodową? 

Aktywność fizyczna Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na aktywność fizyczną? 

Samorozwój 
Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś 
na samorozwój/samokształcenie? 
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Spotkania 

towarzyskie 
Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na spotkania towarzyskie? 

Hobby Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na hobby (w tym gry)? 

Obowiązki domowe 
Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na przygotowywanie 

i spożywanie posiłków, obowiązki domowe i higienę osobistą? 

Media Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na media? 

Działalność 

w organizacjach  

Ile godzin w tygodniu średnio poświęcałeś/poświęcałaś na działalność 

w organizacjach świeckich i religijnych? 

Źródło: Opracowanie własne 

W tym miejscu warto wytłumaczyć, dlaczego autor połączył naukę i pracę w jedną 

kategorię. Trzeci analizowany okres (wytłumaczenie trzeciego okresu w ostatnim 

akapicie tego podrozdziału) zbiega się w czasie z letnimi wakacjami, zatem założono, 

iż studenci wymienią czas, który angażują w studia na zaangażowanie go w pracę. 

Dane zbierano w godzinach, uczestnicy poproszeni byli, aby odpowiedzieć, ile czasu 

przeciętnie spędzają na każdą z wyodrębnionych kategorii podczas przeciętnego tygo-

dnia (na początku ankiety wyraźnie zaznaczono, że badane są odpowiedzi dla prze-

ciętnego tygodnia). Pytanie o sen posłużyło autorowi do usunięcia ankiet wypeł-

nionych bezmyślnie, ponieważ 14 ankietowanych twierdziło, że przeciętnie przez cały 

tydzień przesypiało mniej niż 20 godzin (pewien z uczestników zaznaczył, iż sypiał 6 

godzin tygodniowo, co daje mniej niż godzinę snu na dobę). Ich ankiety zostały 

zdyskwalifikowane podczas analizy. 

Po zebraniu danych i usunięciu ankiet zdyskwalifikowanych autor przeprowadził 

serię testów statystycznych w celu odpowiedzi na pytanie, czy występowały zmiany 

w ilości czasu poświęcanego na wymienione wcześniej aktywności pomiędzy czterema 

wyodrębnionymi okresami pandemii, gdzie pierwszy okres był od 1 stycznia 2020 do 

13 marca 2020 (w dalszej części pracy zwany jest „okresem przed pandemią”), drugi 

od 14 marca 2020 do 3 maja 2020 (w dalszej części pracy zwany jest „okresem 

pierwszego lockdownu”), trzeci od 4 maja 2020 do 22 października 2020 (zwany dalej 

„okresem luzowania obostrzeń”), czwarty od 23 października 2020 do 2 stycznia 2021 – 

wtedy rozpoczęto zbieranie danych (okres ten zwany jest dalej „okresem drugiego 

lockdownu”). Nazwy okresów nawiązują do sytuacji społeczno-politycznej w Polsce 

podczas wyszczególnionych przedziałów czasowych, gdzie lockdown to okres, w którym 

panują różnego rodzaju ograniczenia w przemieszczaniu się w celu ograniczenia 

transmisji wirusa [11] SARS-CoV-2. Każdą analizę rozpoczynano od sprawdzania 

normalności rozkładu, później jeżeli wszystkie cztery zmienne (po jednej zmiennej dla 

każdego z czterech okresów) posiadały rozkład normalny wykonywano test ANOVA 

(z poprawką Bonferroniego), lecz jeżeli choć jedna zmienna (lub więcej) nie wykazywała 

normalności rozkładu wykonywano test rang Wilcoxona z poprawką Bonferroniego. 

Wymienione testy posłużyły sprawdzeniu, czy studenci zmienili swój sposób zarzą-

dzania czasem na przestrzeni czterech wymienionych wcześniej okresów pandemii. 

3. Wyniki 

Spośród 85 uzupełnionych ankiet 65 zakwalifikowano do analizy. Spośród 20 odrzu-

conych 6 wypełnionych było przez osoby niebędące dłużej studentami, a 14 ponieważ 

ankietowani zaznaczali, że spali poniżej 20 godzin w ciągu tygodnia i istniało duże 

prawdopodobieństwo, że nie wypełnili ankiety ze zrozumieniem. Powodem analizy 
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było zbadanie czy wystąpiła zmiana w alokacji czasu przez studentów w 10 wybranych 

aktywnościach (później zwanymi zmiennymi) w 4 wyszczególnionych okresach: przed 

pandemią COVID-19, podczas I lockdownu, podczas okresu luzowania obostrzeń 

i podczas drugiego lockdownu. 

Tabela 2. Wyniki testu Shapiro-Wilka dla badanych zmiennych 

Zmienna Statystyka Shapiro-Wilk df Istotność 

Sen I 0,967 65 0,078 

Sen II 0,970 65 0,115 

Sen III 0,962 65 0,046 

Sen IV 0,975 65 0,199 

Przemieszczanie się I 0,754 65 0,000 

Przemieszczanie się II 0,560 65 0,000 

Przemieszczanie się III 0,690 65 0,000 

Przemieszczanie się IV 0,660 65 0,000 

Nauka/praca I 0,979 65 0,324 

Nauka/praca II 0,957 65 0,023 

Nauka/praca III 0,947 65 0,008 

Nauka/praca IV 0,975 65 0,217 

Aktywność fizyczna I 0,730 65 0,000 

Aktywność fizyczna II 0,455 65 0,000 

Aktywność fizyczna III 0,745 65 0,000 

Aktywność fizyczna IV 0,662 65 0,000 

Samorozwój I 0,828 65 0,000 

Samorozwój II 0,780 65 0,000 

Samorozwój III 0,790 65 0,000 

Samorozwój IV 0,776 65 0,000 

Spotkania towarzyskie I 0,883 65 0,000 

Spotkania towarzyskie II 0,644 65 0,000 

Spotkania towarzyskie III 0,784 65 0,000 

Spotkania towarzyskie IV 0,775 65 0,000 

Hobby I 0,904 65 0,000 

Hobby II 0,889 65 0,000 

Hobby III 0,711 65 0,000 

Hobby IV 0,909 65 0,000 

Obowiązki domowe I 0,953 65 0,015 

Obowiązki domowe II 0,835 65 0,000 

Obowiązki domowe III 0,963 65 0,049 

Obowiązki domowe IV 0,951 65 0,012 

Media I 0,882 65 0,000 

Media II 0,872 65 0,000 

Media III 0,810 65 0,000 

Media IV 0,812 65 0,000 

Działalność w organizacjach I 0,276 65 0,000 

Działalność w organizacjach II 0,335 65 0,000 

Działalność w organizacjach III 0,449 65 0,000 

Działalność w organizacjach IV 0,469 65 0,000 

Źródło: Opracowanie własne 

  



 

Mateusz Krekora 

 

62 

Średnie wartości dla pierwszej zmiennej (sen) zaprezentowano w tabeli 3, dla reszty 
zmiennych zaprezentowano mediany w tabeli 4 Zrobiono tak, ponieważ tylko zmienna 
sen posiadała rozkład normalny we wszystkich zmiennych, podczas gdy dla pozo-
stałych zmiennych (we wszystkich badanych okresach) test Shapiro-Wilka nie wykazał 
normalności rozkładu (wyniki testu Shapiro-Wilka prezentuje tabela 2). W tym miejscu 
należy wspomnieć, że w tabelach dla uproszczenia nadano okresom liczby rzymskie, 
tak więc „I” oznacza pierwszy okres (przed pandemią), „I” drugi okres (pierwsza fala 
pandemii, okres pierwszego lockdownu), „I” to trzeci badany okres (luzowanie 
obostrzeń) i „IV” to ostatni analizowany okres (drugi lockodwn). 

Tabela 3. Wartości średniej i odchylenia standardowego dla zmiennej sen w czterech okresach pandemii 

Zmienna Średnia Odchylenie standardowe 

Sen I 49,72 7,863 

Sen II 53,77 10,332 

Sen III 53,77 8,324 

Sen IV 51,95 9,816 

Źródło: Opracowanie własne 

Tak jak wspomniano wcześniej tylko zmienna sen posiadała rozkład normalny (we 
wszystkich analizowanych okresach), z tego powodu jej wyniki prezentuje ten akapit, 
a nie osobna tabela. Test ANOVA F(3,192) = 6,447; p < 0,001; η

2 
= 0,092 ujawnił 

staty-stycznie istotne różnice w ilości czasu poświęcanego na sen wśród studentów 
w zależności od okresu pandemii. Test post-hoc z poprawką Bonferroniego wykazał 
istotną różnicę pomiędzy okresem sprzed pandemii (M = 49,72, SE = 7,863) i okresem 
pierwszego lockdownu (M = 53,77, SE = 10,332) (p = 0,009), oraz pomiędzy okresem 
sprzed pandemii (M = 49,72, SE = 7,863) i okresem poluzowania obostrzeń (M = 53,68, 
SE = 8,324) (p = 0,004). Nie wykazano różnicy pomiędzy okresem sprzed pandemii 
(M = 49,72, SE = 7,863) i okresem II lockdownu (M = 51,95, SE = 9,816). 

Tabela 4. Mediana dla pozostałych zmiennych 

Zmienna Mediana (w godzinach) 

Przmieszczanie się I 8 

Przmieszczanie się II 2 

Przmieszczanie się III 5 

Przmieszczanie się IV 2 

Nauka/praca I 36 

Nauka/praca II 30 

Nauka/praca III 36 

Nauka/praca IV 35 

Aktywność fizyczna I 3 

Aktywność fizyczna II 3 

Aktywność fizyczna III 4 

Aktywność fizyczna IV 3 

Samorozwój I 6 

Samorozwój II 6 

Samorozwój III 5 

Samorozwój IV 7 

Spotkania towarzyskie I 6 

Spotkania towarzyskie II 4 

Spotkania towarzyskie III 7 

Spotkania towarzyskie IV 5 

Hobby I 10 
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Hobby II 12 

Hobby III 10 

Hobby IV 10 

Obowiązki domowe I 10 

Obowiązki domowe II 11 

Obowiązki domowe III 10 

Obowiązki domowe IV 10 

Media I 7 

Media II 14 

Media III 10 

Media IV 10 

Działalność w organizacjach I 0 

Działalność w organizacjach II 0 

Działalność w organizacjach III 0 

Działalność w organizacjach IV 0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 5 prezentuje statystycznie istotne wyniki testu Wilcoxona, ponadto dla 
wszystkich zaprezentowanych zmiennych test Freidmana wykazał różnice istotne 
statystycznie pomiędzy analizowanymi okresami, co spowodowało brak wyników dla 
zmiennej obowiązki domowe (test Friedmana nie wykazał istnienia statystycznie 
istotnych różnic, p = 0,89). 

Tabela 5. Wyniki istotne statystycznie testu Wilcoxona 

Porównanie parami 
Suma rang 
pozytywnych 

Z 
Istotność 
asymptotyczna 
(dwustronna) 

Przemieszczanie się I – Przemieszczanie się II 68 -6,103 0,000 

Przemieszczanie się I – Przemieszczanie się III 202,5 -4,547 0,000 

Przemieszczanie się I – Przemieszczanie się IV 133 -5,430 0,000 

Przemieszczanie się III – Przemieszczanie się II 80,5 -5,395 0,000 

Przemieszczanie się III – Przemieszczanie się IV 266,5 -2,674 0,008 

Nauka/praca I – Nauka/praca II 862,5 -3,510 0,000 

Nauka/praca I – Nauka/praca III 952,5 -3,384 0,001 

Nauka/praca II – Nauka/praca IV 338,5 -2,561 0,010 

Aktywność fizyczna II – Aktywność fizyczna III 286 -2,087 0,037 

Aktywność fizyczna III – Aktywność fizyczna IV 132,5 -3,322 0,001 

Samorozwój III – Samorozwój IV 244,5 -2,934 0,003 

Spotkania towarzyskie I – Spotkania towarzyskie II 1084,5 -3,606 0,000 

Spotkania towarzyskie I – Spotkania towarzyskie IV 1011,5 -3,272 0,001 

Spotkania towarzyskie II – Spotkania towarzyskie III 293,5 -4,911 0,000 

Hobby I – Hobby II 212 -4,112 0,000 

Hobby I – Hobby III 280,5 -3,003 0,003 

Media I – Media II 141 -4,698 0,000 

Media II – Media III 634,5 -3,416 0,001 

Media II – Media IV 743 -3,266 0,001 

Działalność w organizacjach I – Działalność 
w organizacjach II 

201,5 -3,006 0,003 

Działalność w organizacjach I – Działalność 
w organizacjach III 

185,5 -2,455 0,013 

Działalność w organizacjach I – Działalność 
w organizacjach IV 

188,5 -2,037 0,042 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyniki ukazują, że badani studenci spali dłużej podczas pierwszego lockdownu 

i podczas okresu luzowania obostrzeń. Spędzali również więcej czasu na swoje hobby 

(w tym na gry) podczas pierwszego lockdownu. Ilość czasu poświęcona przez studen-

tów na media podczas całej pandemii znacznie wzrosła. Badani studenci zwiększyli 

ilość czasu poświęcanego na aktywność fizyczną podczas okresu luzowania obostrzeń, 

jednakże zmniejszyli ilość czasu przeznaczanego na samorozwój podczas tego okresu 

w porównaniu z okresem drugiego lockodwnu (test badający korelacje, niewspominany 

w tym artykule, nie wykazał współzależności pomiędzy tymi dwoma zmiennymi zatem 

wydaje się to być korelacją pozorną). 

Co warto podkreślić czas spędzony przez badanych studentów na przemieszczanie 

się znacząco spadł w okresach obydwu lockdownów i podczas okresu luzowania obo-

strzeń (nie mniej jednak dla tego okresu wzrósł w porównaniu z okresami obydwu 

lockdownów). Czas przeznaczany przez studentów na naukę i/lub pracę obniżył się 

podczas pierwszego lockdownu (jednakże na powrót wzrósł podczas następnych 

okresów). Badani studenci spędzili mniej czasu na spotkania towarzyskie (nawet biorąc 

pod uwagę spotkania online) dla obydwu lockdwonów, niemniej jednak czas przezna-

czony przez nich na tę aktywność wzrósł podczas okresu luzowania obostrzeń. 

Tak jak wspomniano wcześniej nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w ilości 

czasu poświęcanego przez badanych studentów na obowiązki domowe. Warto zauwa-

żyć, że były statystycznie istotne różnice w ilości czasu przeznaczanego przez stu-

dentów na działalność w organizacjach, jednakże nie możemy powiedzieć na podstawie 

uzyskanych wyników czy był to wzrost, czy spadek. 

Przeprowadzono również badanie weryfikujące hipotezę, czy studenci niećwiczący 

regularnie przed pandemią (N0 = 29) zwiększyli ilość czasu poświęcanego na aktywność 

fizyczną statystycznie istotnie bardziej niż studenci ćwiczący regularnie przed pan-

demią (N1 = 36). 

Tabela 6. Porównanie wartości mediany dla aktywności fizycznej z podziałem na osoby ćwiczące 

i niećwiczące 

Zmienna 
Niećwiczący  

(mediana w godzinach) 

Ćwiczący  

(mediana w godzinach) 

Aktywność fizyczna I 1 5 

Aktywność fizyczna II 1 4,5 

Aktywność fizyczna III 2 6 

Aktywność fizyczna IV 1 4 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki pokazują, że badani studenci niećwiczący regularnie przed pandemią  

(Mdn = 1) statystycznie istotnie bardziej zwiększyli ilość czasu poświęcanego na 

aktywność fizyczną niż studenci ćwiczący regularnie przed pandemią (Mdn = 5), ale 

tylko podczas okresu luzowania obostrzeń (na podstawie testu U Manna-Whitneya 

U(N0=29, N1=36) = 372,5, p = 0,045) i podczas okresu II lockdownu (na podstawie testu U 

Manna-Whitneya U(N0=29, N1=36) = 281,5, p = 0,001). 
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4. Podsumowanie i dyskusja 

Tak jak zaprezentowano w wynikach, ilość czasu alokowanego przez badanych 

studentów na wybrane aktywności zmieniła się (oprócz obowiązków domowych) pod-

czas pandemii COVID-19. Czas jest specyficznym rodzajem dobra, które może być 

przeznaczane na różne aktywności w różnych proporcjach, ale jest zasadniczym kom-

ponentem w konsumpcji albo w zaspokajaniu rozmaitych potrzeb. Najbardziej oczy-

wistym (wydaje się) wnioskiem jest czas poświęcany na media podczas pandemii – 

zainteresowanie badanych studentów tą szczególną aktywnością wzrosło, co można 

było przewidzieć, ponieważ media głównego nurtu informowały społeczeństwo podczas 

całego trwania pandemii o istniejących i zmieniających się obostrzeniach oraz o prze-

biegu pandemii w kraju i na świecie. Ponadto media społecznościowe cieszą się 

wysokim zainteresowaniem pośród młodszego pokolenia, gdyż są łatwo dostępne oraz 

są uważane za łatwy sposób na pozostanie w kontakcie ze znajomymi (a jak wiadomo 

kontakt autonomiczny był utrudniony z powodu lockdownu). Można było również 

przewidzieć, że studenci poświęcą mniej czasu na przemieszczanie się, ponieważ 

większość placówek, które mieli w zwyczaju odwiedzać codziennie lub też często była 

zamknięta. 

Najbardziej interesująca wydaje się zmiana pośród ćwiczących i niećwiczących 

studentów, pomimo że niećwiczący badani ankietowani nie osiągnęli takiego zaanga-

żowania w sport jak ćwiczący ankietowani, ich wzrost w ilości poświęcanego czasu na 

sport jest statystycznie istotnie wyższy niż pośród studentów, którzy przed pandemią 

ćwiczyli regularnie. 

Niestety mała próba badawcza (ostatecznie 65 z 85 wypełnionych ankiet zostało 

zakwalifikowanych) uniemożliwia autorowi wnioskowanie dla wszystkich polskich 

studentów, pomimo faktu, że na ankietę odpowiedzieli ludzie z różnych części Polski. 

W tym miejscu warto podkreślić, że kilku spośród ankietowanych skarżyło się, że nie 

do końca pamiętali ile dokładnie czasu poświęcali na wybrane przez autora aktywności 

przed pandemią, także postanowili podać przybliżone wartości. 

Literatura 

1. Becker G.S., A Theory of the Allocation of Time, The Economic Journal, September, Vol. 

75, No. 299, 1965, s. 493-517. 

2. Zalech M., Jaczynowski L., Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie 

fizyczne, Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2, 3, 2019, 

s. 107-123. 

3. Burlita A., Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, 

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39, t.3, Szczecin 2015,  

s. 25-37. 

4. Mises L., Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii, 1949. 

5. Gardocka-Jałowiec A., Czas w konsumpcji – rozważania teoretyczne, Studia 

Ekonomiczne, t. 326, Katowice 2017, s. 41-54. 

6. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002. 

7. Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1972. 

8. Główny Urząd Statystyczny Budżet czasu ludności 2013 Część I, Warszawa 2015. 

9. Rodek V., Uczenie się w czasie pandemii – obszary trudności i próby optymalizacji 

procesu na podstawie autorefleksji studentów, Edukacja Dorosłych, No. 1., 2020. 



 

Mateusz Krekora 

 

66 

10. Mróz J., Ocena komunikacji a poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie 

pandemii. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 42(2), 2020, s. 214-226. 

11. https://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/lockdown.html, [dostęp 05.06.2021 r.]. 

Zmiana zagospodarowania budżetem czasu wśród studentów na przestrzeni 

pandemii COVID-19 

Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy pandemia COVD-19 wpłynęła na zmianę 
w alokacji czasu przez studentów. W trakcie badania wyodrębniono takie aktywności typowe dla przecięt-

nego tygodnia jak: sen, przemieszczanie się, nauka/praca, aktywność fizyczna, samorozwój, spotkania 

towarzyskie, zamiłowania osobiste, obowiązki domowe, media i działalność w organizacjach. Zebrane za 

pomocą ankiety internetowej dane porównano za pomocą metod statystycznych pomiędzy wyszczególnio-
nymi okresami pandemii i zweryfikowano, iż pośród badanych studentów zmieniło się zagospodarowanie 

budżetem czasu w analizowanym okresie. Ponadto stwierdzono, że badani studenci zmienili swoje podejście 

do aktywności fizycznej w zależności od wcześniejszych nawyków związanych z tą aktywnością. Pod koniec 

opisano także problemy napotkane podczas opracowywania badania. 
Słowa kluczowe: budżet czasu, alokacja czasu, pandemia COVID-19 

Change in management of student’s budget of time during the pandemic 

of COVID-19 

Abstract  
Main purpose of the article is attempt to find out the answer if pandemic of COVID-19 influences on the 

change in student’s allocation of time. During the research an author detailed activities typical for average 

week as: sleep, moving around, learning/working, physical activity, self-development, social meetings, hobby, 

household chores, media and operating in organizations. Gained with the use of the online survey data 
were compared by the use of statistical methods between specified periods of pandemic and it was verified 

that examined students changed their management of time during studied period. Moreover it was disco-

vered that students modified their approach to physical activity differently depending on their previous 

habits related with sports. At the end it was also mentioned what were difficulties during developing this 
research. 

Keywords: budget of time, allocation of time, COVID-19 pandemic 
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Sławomir Korus
1
 

Prawo konsumenta do obniżenia prowizji bankowej 

w przypadku wcześniejszej spłaty  

kredytu konsumenckiego 

1. Uwagi wprowadzające 

Dnia 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku 

o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083 ze zm.), zwana dalej: u.k.k. 

Dokonuje ona, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 

z 22.05.2008, str. 66).  

Zgodnie z art. 49 ust. 1 u.k.k, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem 

określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które 

dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument 

poniósł je przed tą spłatą. Przepis ten, od samego początku, sprawiał trudności 

interpretacyjne czego efektem były bardzo liczne spory sądowe.  

Celem niniejszego artykułu jest zatem ustalenie prawidłowej wykładni przepisu  

art. 49 ust. 1 u.k.k. jak również udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku 

wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, obniżka kosztów obejmuje również 

różnego rodzaju koszty jednorazowe, do których należy, co do zasady, zaliczyć prowizję 

bankową. 

2. Kredyt konsumencki 

Legalną definicję umowy o kredyt konsumencki zawiera przepis art. 3 ust. 1 u.k.k., 

który stanowi, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt 

w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej 

niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje 

przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie 

się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont 

domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wskazana powyżej 

(art. 3 ust. 1a u.k.k.). Za umowę o kredyt konsumencki nie uważa się zaś umów doty-

czących odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przedmio-

tem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego 

rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub 

dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy (art. 3 

ust. 4 u.k.k.).  

Jak zauważa T. Czech, umowa o kredyt konsumencki jest kwalifikowana podmio-

towo i może być zawarta pomiędzy konsumentem a kredytodawcą [1, pkt 9]. Przez 

konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności 

                                                                   
1 slawomir.korus@gmail.com, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. 
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prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 

5 pkt 1 u.k.k. w zw. z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm., zwaną dalej: k.c. lub Kodeksem cywilnym). Kredyto-

dawca zaś to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który 

w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrze-

czenie udzielenia konsumentowi kredytu (art. 5 pkt 2 u.k.k.). 

3. Prowizja bankowa 

Co istotne, za umowę o kredyt konsumencki uważa się m.in. umowę kredytu 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.), zwaną dalej: Prawem bankowym (zob. art. 3 ust. 2 

pkt 2 u.k.k.), oczywiście przy zachowaniu warunków określonych w ustawie o kredycie 

konsumenckim. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredy-

tobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem 

na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach 

określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami 

w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (art. 69 

ust. 1 Prawa bankowego). Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 2 pkt 9 Prawa bankowego, 

umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać m.in. wysokość prowizji, 

jeżeli umowa ją przewiduje. Powyższe oznacza, że prowizja bankowa stanowi fakul-

tatywny element umowy kredytowej. Bank może zatem z niej zrezygnować, gdyż nie 

jest to istotny przedmiotowo składnik umowy. Co do zasady, jest ona jednak pobierana 

[2, pkt 3.9].  

Prowizja bankowa stanowi postać wynagrodzenia banku, związanego z umową kre-

dytową, innego niż odsetki zwykłe. W praktyce kredytowej spotyka się różne postacie 

prowizji bankowych, które są odmiennie nazywane w wewnętrznych przepisach insty-

tucji kredytowej [3, s.602]. Z. Ofiarski wyróżnia dwa podstawowe rodzaje prowizji: od 

kredytu wykorzystanego oraz od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy 

i przez niego niewykorzystanego [2, pkt 3.9].  

Wysokość prowizji może być ustalana zarówno kwotowo, jak i procentowo (w ujęciu 

do kwoty kredytu). Może być ona płatna jednorazowo lub zostać rozłożona na raty. 

Obowiązuje względna dowolność kontraktowa (zob. art. 3531 k.c.). W każdym jednak 

przypadku wysokość, jak i podstawa naliczanych z tytułu prowizji świadczeń, powinna 

być określona w sposób zrozumiały i jednoznaczny [19, pkt 33]. 

Co istotne, prowizja taka wchodzi w skład całkowitego kosztu kredytu konsumen-

ckiego, przez który należy rozumieć wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany 

ponieść w związku z umową o kredyt (art. 5 pkt 6 lit. a) u.k.k.). 

4. Prawo konsumenta do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego 

Należy zauważyć, że konsument ma prawo dokonać całkowitej, wcześniejszej spłaty 

kredytu konsumenckiego w każdym czasie (art. 48 ust. 1 u.k.k.). Przedterminowa spłata 

kredytu przez którą należy rozumieć zwrot należności wynikającej z zawartej umowy 

o kredyt przed ustalonym w niej dniem wykonania zobowiązania została pierwotnie 

unormowana przez prawodawcę unijnego, a następnie zaś przez polskiego ustawodawcę, 

jako fundamentalne uprawnienie konsumenta, które przysługuje mu bez ograniczeń 

czasowych i przedmiotowych [4, pkt A.I.3]. Przez pojęcie spłaty kredytu rozumieć 
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należy każdą postać zrealizowania przez kredytobiorcę zobowiązania wynikającego 

z zawartej umowy kredytowej. Może ona obejmować zatem zarówno spłatę kapitału, 

jak i kosztów kredytu [4, pkt A.I.2]. 

Jak słusznie wskazuje M. Stanisławska, podjęcie decyzji o wcześniejszej spłacie 

kredytu konsumenckiego i wybór momentu jej dokonania należy wyłącznie do konsu-

menta (może skorzystać z tego uprawnienia w każdym czasie) – kredytodawca nie może 

więc ograniczać tego uprawnienia konsumenta na przykład poprzez wprowadzenie 

zasady, że prawo do wcześniejszej spłaty kredytu przysługuje dopiero po dokonaniu 

spłaty połowy należnych rat kredytu [5, pkt 2].  

Warto również nadmienić, iż kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty 

kredytu od jego poinformowania przez konsumenta (art. 48 ust. 2 u.k.k.). Wynika to 

z faktu, iż zgodnie z wolą ustawodawcy, konsumentowi ma przysługiwać pełna swoboda 

co do przedterminowej realizacji świadczenia [6, pkt 16]. 

5. Prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu 

Dokonanie całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego implikuje 

powstaniem po stronie kredytobiorcy określonych uprawnień, zaś po stronie banku 

odpowiadających im obowiązków. Jednym z praw jest obniżenie całkowitego kosztu 

kredytu. Jak zostało już wskazane, stosownie do przepisu art. 49 ust. 1 u.k.k., w przy-

padku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt 

kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas 

obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. 

Przez całkowity koszt kredytu należy rozumieć wszelkie koszty, które konsument 

jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, 

opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług 

dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest 

niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach – 

z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta (art. 5 pkt 6 

u.k.k.). 

6. Prowizja bankowa jako koszt niepodlegający obniżeniu –  

przegląd orzecznictwa 

Wskazać trzeba, że początkowo pojawiły się spore trudności i rozbieżności ze stoso-

waniem przepisu art. 49 ust. 1 u.k.k. Wywołane one były jego niejednoznacznością. 

W orzecznictwie wykrystalizowały się dwie odmienne linie orzecznicze, przepis ten 

był także różnie interpretowany przez przedstawicieli doktryny prawa bankowego, jak 

również przez same instytucje kredytowe i kredytobiorców-konsumentów. 

Zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie wyrażonym w wyroku z dnia 20 września 

2018 roku, z zawartego w przepisie art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim 

zwrotu obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowią-

zywania umowy jednoznacznie wynika, że obniżenie dotyczy tych kosztów, które 

dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nie zaś wszystkich 

kosztów składających się na całkowity koszt kredytu [7].  

Zdaniem tegoż Sądu przepis art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi 

podstawę prawną rozróżnienia dwóch rodzajów kosztów, które wchodzą w zakres 

pojęcia ,,całkowity koszt kredytu”. Po pierwsze, kosztów, które dotyczą okresu, o który 
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skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. 

Po drugie kosztów, które nie dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania 

umowy. W tym ostatnim wypadku mogą to być zarówno koszty jednorazowe, niezwią-

zane w ogóle z okresem kredytowania, ale również koszty związane wyłącznie z takim 

etapem okresu kredytowania, który zakończył się przed całkowitą spłatą kredytu. 

Zdaniem tegoż Sądu prowizja za udzielenie kredytu, której wysokości strony umowy 

kredytu nie uzależniły od okresu kredytowania, mieści się we wskazanej wyżej drugiej 

grupie kosztów, a więc jako taka nie podlega obniżeniu, o którym mowa w przepisie 

art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim [7]. 

Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Rzeszowie, który uznał, że powołany 

przepis odnosi się do tych kosztów kredytu, których wysokość lub powstanie zależy od 

okresu kredytowania, czyli okresu, na jaki udzielono kredytobiorcy kredytu, np. odsetki 

czy składka za ubezpieczenie spłaty kredytu. Zatem proporcjonalny zwrot kosztów 

kredytu powinien odnosić się tylko do tych kosztów, które bezpośrednio zależą od 

długości okresu kredytowania [8]. W rezultacie Sąd ten konstatuje, że skoro prowizja 

bankowa nie jest zależna od okresu kredytowania to nie ulega obniżeniu w przypadku 

wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego [8].  

Nawiasem mówiąc tożsamy pogląd, jaki został przedstawiony w ww. orzeczeniach 

prezentuje także w doktrynie prawa bankowego T. Czech, który wskazuje, że komento-

wany przepis odnosi się jedynie do tych świadczeń kredytobiorcy, których wysokość 

lub powstanie zależy od okresu kredytowania, czyli okresu, na jaki udzielono kredyto-

biorcy kredytu [9, pkt 4]. Autor ten dodaje, że art. 49 u.k.k. nie obejmuje prowizji 

przygotowawczej, która stanowi wynagrodzenie kredytodawcy za czynności związane 

z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, gdyż prowizja taka nie zależy od okresu, 

na jaki została zawarta umowa o kredyt konsumencki [9, pkt 9]. 

7. Prowizja bankowa jako koszt podlegający obniżeniu –  

przegląd orzecznictwa 

Należy zaznaczyć, że w orzecznictwie pojawiło się również wiele wyroków forsu-

jących prokonsumencką wykładnię przepisu art. 49 u.k.k. Zdaniem Sądu Okręgowego 

w Lublinie wyrażonym w wyroku z dnia 4 kwietnia 2018 roku, przepis art. 49 ust. 1 

u.k.k. musi być rozpoznawany z perspektywy całej tej ustawy. Nie można zatem tracić 

z pola widzenia, że rozwiązania prawne zawarte w przywołanej ustawie mają zapewnić 

odpowiedni poziom rzeczywistej i efektywnej ochrony konsumenta – kredytobiorcy [12]. 

Dalej wskazano, że ustawa o kredycie konsumenckim w swoim słowniczku ustawowym 

nie dzieli kosztów kredytu na takie, które dotyczą okresu kredytowania i są z nim ściśle 

związane oraz takie, które nie dotyczą tego okresu, a ich wysokość jest niezależna od 

czasu trwania umowy. Tym samym nie sposób uznać, że takiego rozróżnienia ustawo-

dawca dokonał właśnie na potrzeby art. 49 ust. 1 ustawy. Nie ulega zatem wątpliwości, 

że jeśli konsument – kredytobiorca poniósł określone koszty składające się na całko-

wity koszt kredytu konsumenckiego – a takimi w świetle przepisu art. 5 pkt 6 lit. a) 

ustawy są prowizje – to powinny one być mu zwrócone proporcjonalnie do okresu 

skrócenia okresu kredytowania, w przypadku skorzystania przez niego z uprawnienia 

do przedterminowej spłaty [12]. 

W przedmiocie nieuzasadnionego różnicowania kosztów kredytu na koszty rozłożone 

w czasie i koszty jednorazowe wypowiadał się także Sąd Okręgowy w Świdnicy 
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w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 roku [13]. Sąd ten wskazał, że ustawodawca nie 

wprowadza rozróżnienia na prowizje jako wynagrodzenie banku, płatne jednorazowe 

oraz prowizje stanowiące faktycznie ponoszone koszty przez bank, pobierane przez 

cały okres [13]. 

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

z dnia 20 lipca 2018 roku, gdzie Sąd ten stwierdził, że nieuzasadnione są twierdzenia 

strony pozwanej, które uznają, że art. 49 ust. 1 powołanej ustawy na potrzeby propor-

cjonalnej redukcji kosztów kredytu konsumenckiego wprowadza podział kosztów 

stanowiących części składowe całkowitego kosztu kredytu na koszty związane 

z okresem kredytowania i podlegające rekalkulacji na podstawie art. 49 ww. ustawy oraz 

koszty niezwiązane z okresem kredytowania, pobierane zazwyczaj jednorazowo i spod 

regulacji tej wyłączone. Taka koncepcja sposobu interpretacji tego przepisu nie daje się 

bowiem pogodzić z charakterem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim i przewi-

dzianych w niej instytucji ochrony interesów konsumenta – kredytobiorcy [14]. 

Ponadto jak słusznie stwierdził Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 

5 czerwca 2017 roku, wskazanie przez ustawodawcę w przepisie art. 49 ust. 1 u.k.k., że 

obniżenie obejmuje koszty, które dotyczą okresu o który skrócono czas obowiązy-

wania umowy, nie oznacza, że obniżenie ma dotyczyć tylko elementów tych kosztów 

o charakterze okresowym, jak np. odsetki, a nie dotyczy kosztów jednorazowych. 

Ustawodawca nie uczynił tu wyjątków i wskazał na obowiązek obniżenia całkowitego 

kosztu kredytu, a zatem kosztu obejmującego elementy wskazane w definicji ustawowej 

zawartej w art. 5 pkt 6 ustawy o kredycie konsumenckim [15]. 

Tożsame stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, który 

w wyroku z dnia 27 kwietnia 2018 roku wskazał, że art. 49 ust. 1 ustawy nie wyłącza 

przedmiotowo możliwości obniżenia żadnego z rodzajów kosztów określonych w art. 

5 pkt 6 ustawy o kredycie konsumenckim [16]. 

8. Wspólne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKIK 

W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych, które widoczne były już na kanwie 

wcześniejszych orzeczeń sądów powszechnych, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali w dniu 16 maja 2016 roku zgodne 

stanowisko w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim [10]. Pod-

mioty te jednomyślnie stwierdziły, że art. 49 ust. 1 u.k.k. należy rozumieć w ten sposób, 

że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie 

wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i nie-

zależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, 

z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu 

od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie [10].  

Zgodnie literalnym brzmieniem art. 49 ust. 1 u.k.k., przepis ten obejmuje swoim 

zakresem całkowity koszt kredytu. Definicja całkowitego kosztu kredytu zawarta została 

z kolei w art. 5 pkt 6 tej ustawy, obejmując wszelkie koszty, które konsument jest 

zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, 

prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych 

w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu z wyjątkiem 

kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta. Tym samym art. 49 ust. 1 

u.k.k. nie wyłącza przedmiotowo możliwości obniżenia żadnego z rodzajów kosztów 
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określonych w art. 5 pkt 6 u.k.k. Jedyny wyjątek polega na tym, że obniżenie kosztów 

ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że ograniczone jest do okresu od dnia 

faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Do tego właśnie 

sprowadza się sens tegoż ograniczenia, a taką interpretację potwierdza art. 49 ust. 1 in 

fine u.k.k., zgodnie z którym obniżeniu podlegają nawet te koszty, które konsument 

poniósł przed spłatą kredytu [10]. 

Oznacza to, że intencją ustawodawcy było, aby nie różnicować możliwości obni-

żenia kosztu kredytu w zależności od tego, jaki charakter ma ten koszt i w jakim czasie 

został poniesiony. Istotą i celem tego rozwiązania jest zatem ustanowienie proporcjo-

nalnej redukcji całkowitego kosztu kredytu – niezależnie od tego, kiedy ten koszt 

został poniesiony przez kredytobiorcę [10]. 

Jeszcze dobitniej ujmuje to art. 16 ust. 1 dyrektywy PE i Rady 2008/48/WE z dnia 

23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U.UE.L. z 2008 r., nr 133, poz. 66). W zdaniu 

drugim tego ustępu dyrektywa stwierdza w sposób jasny i niebudzący żadnych wątpli-

wości, że konsument jest uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, 

na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania 

umowy. Zatem dyrektywa klarownie wskazuje, że obniżce podlegają nie tylko odsetki, 

ale również wszelkie pozostałe koszty, mieszczące się w definicji całkowitego kosztu 

kredytu [10]. 

Powyższe stanowisko Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKIK było 

aprobowane w doktrynie prawa bankowego m.in. przez E. Rutkowską-Tomaszewską, 

zdaniem której nie powinno budzić wątpliwości, że prowizja, jak i opłata przygoto-

wawcza, w obecnym stanie prawnym podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie 

do czasu, o który skrócono okres kredytowania w przypadku przedterminowej spłaty 

kredytu konsumenckiego. W konsekwencji, zasada proporcjonalnego obniżenia całko-

witego kosztu kredytu dotyczy wszystkich jego części składowych, a użyte przez ustawo-

dawcę w art.  9 ust. 1 u.k.k. sformułowanie  koszty, które dotyczą okresu, o który 

skrócono czas obowiązywania umowy  dotyczy jedynie sytuacji proporcjonalnego 

okresu, o jaki skrócono czas kredytowania (czas trwania umowy) [11, s. 166]. 

9. Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 roku 

Stanowisko niektórych kredytodawców oraz sądów uległo pewnej zmianie po 

wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 11 września 

2019 roku [17]. Przedmiotowy wyrok ma o tyle znaczenie, gdyż odnosi się do 

przepisów dyrektywy PE i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie 

umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG 

(Dz.U.UE.L. z 2008 r., nr 133, poz. 66), która to została transponowana do polskiego 

porządku prawnego poprzez ustawę o kredycie konsumenckim. Oznacza to zatem, że 

przepisy ustawy krajowej należy pojmować zgodnie z wykładnią dokonaną przez 

TSUE. 

W wyroku tym TSUE przesądził, że art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE należy 

interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu 

kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które 

zostały nałożone na konsumenta [17, pkt 36]. 
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Trybunał przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przy dokony-

waniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego brzmienie, 

lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część on stanowi [17, pkt 26]. 

W odniesieniu zaś do kontekstu należy zasygnalizować, że art. 8 dyrektywy 87/102, 

która została uchylona i zastąpiona przez dyrektywę 2008/48, przewidywał, że konsument 

zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim […] ma prawo do 

słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu [17, pkt 27]. Jeśli chodzi o cel 

dyrektywy 2008/48, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału polega on na 

zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Ów system ochrony opiera 

się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca zarówno pod 

względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania 

[17, pkt 29]. 

Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że skuteczność prawa konsumenta do obniżki całko-

witego kosztu kredytu byłaby osłabiona, gdyby obniżenie kredytu mogło ograniczyć 

się do uwzględnienia jedynie kosztów przedstawionych przez kredytodawcę jako 

zależne od okresu obowiązywania umowy, ponieważ – jak wskazał rzecznik generalny 

w pkt 54 opinii – wysokość i podział kosztów są określane jednostronnie przez bank, 

a rozliczenie kosztów może obejmować pewną marżę zysku [17, pkt 31]. 

TSUE podzielił również argumentację Sądu odsyłającego, że ograniczenie możli-

wości obniżenia całkowitego kosztu kredytu jedynie do kosztów wyraźnie związanych 

z okresem obowiązywania umowy, pociągałoby za sobą ryzyko, że konsument 

zostanie obciążony wyższymi jednorazowymi płatnościami w chwili zawarcia umowy 

o kredyt, ponieważ kredytodawca mógłby próbować ograniczyć do minimum koszty 

zależne od okresu obowiązywania umowy [17, pkt 32]. 

W wyroku z dnia 11 września 2019 roku uwzględniono także stanowisko, że 

w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu kredytodawca wcześniej odzyskuje pożyczoną 

sumę, która jest wówczas dostępna do celów ewentualnego zawarcia nowej umowy 

o kredyt [17, pkt 35]. 

Na koniec TSUE zwrócił uwagę na fakt, że interesy instytucji kredytowych są 

uwzględniane w drodze, po pierwsze, art. 16 ust. 2 dyrektywy 2008/48, który przewiduje 

prawo kredytodawcy do otrzymania rekompensaty za ewentualne koszty bezpośrednio 

związane z przedterminową spłatą kredytu oraz po drugie, art. 16 ust. 4 tej dyrektywy, 

który przyznaje państwom członkowskim dodatkową możliwość zapewnienia, aby 

rekompensata była dostosowana do warunków kredytu i warunków rynkowych dla 

ochrony interesów kredytodawcy [17, pkt 34]. 

10. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku 

Powyższe zapatrywania TSUE zostały podzielone przez Sąd Najwyższy, który 

w dniu 12 grudnia 2019 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą przewidziane w art. 49 

ust.1 u.k.k. uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu 

w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje 

także prowizję za udzielenie kredytu [18]. 

Sąd Najwyższy podniósł, że zasada powszechnego związania wykładnią prawa 

unijnego dokonaną przez TSUE wynika z istoty i funkcji postępowania prejudycjal-

nego oraz autonomii prawa unijnego względem prawa krajowego znajduje potwierdzenie 

w orzecznictwie samego Trybunału oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Orze-
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czenie TSUE wiąże sądy krajowe, skoro wydanie przez sąd krajowy orzeczenia z oczy-

wistym naruszeniem wyroku TSUE może stanowić podstawę odpowiedzialności 

państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia 

prawa wspólnotowego. Z tych względów Sąd Najwyższy nie mógł dokonać wykładni 

przepisów ustawy o kredycie konsumenckim w sprzeczności z wcześniejszą wykładnią 

dokonaną przez Trybunał [18]. 

11. Podsumowanie 

Początkowe stosowanie w praktyce przepisu art. 49 ust. 1 u.k.k. sprawiało spore 

trudności, wynikające z faktu, iż przepis ten został zredagowany w sposób dość nie-

jednoznaczny. W szczególności problematycznym było, czy w przypadku wcześniejszej 

spłaty kredytu konsumenckiego, obniżka kosztów obejmuje również różnego rodzaju 

koszty jednorazowe, do których należy, co do zasady, zaliczyć prowizję bankową.  

Obecnie, dzięki wyrokowi TSUE z dnia 11 września 2019 roku oraz uchwale Sądu 

Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku, sytuacja uległa względnemu unormowaniu, 

zaś przedmiotowy przepis nie budzi tak wielu kontrowersji. Przyjąć zatem należy, że 

w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, proporcjonalnemu obniże-

niu ulega także prowizja bankowa wchodząca w skład całkowitego kosztu kredytu.  

Nie zmienia to jednak faktu, że część instytucji kredytowych w dalszym ciągu 

sprzeciwia się zaprezentowanej wykładni, czego efektem są liczne spory sądowe. 
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Prawo konsumenta do obniżenia prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej 

spłaty kredytu konsumenckiego 

Streszczenie 

Konsument ma prawo w każdym czasie dokonać całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu konsumen-

ckiego. W takim przypadku przysługują mu jako kredytobiorcy określone uprawnienia w tym m.in. prawo 

ubiegania się częściowe obniżenie całkowitego kosztu kredytu. Podstawy prawnej żądania należy upatrywać 
w art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Stosownie do tego unormowania, w przypadku spłaty 

całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, 

które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą 

spłatą. Powyższe uprawnienie konsumenta obejmuje także koszty jednorazowe, do jakich należy zaliczyć 
prowizję bankową. 

Słowa kluczowe: kredyt, konsument, prowizja, wcześniejsza spłata 

The consumer's right to lower the bank commission in the event of early 

repayment of the consumer credit 

Abstract  

The consumer has the right to make a full, early repayment of a consumer credit at any time. In this case, as 

a borrower, they are entitled to specific rights, including the right to apply for a partial reduction in the total 

cost of the credit. The legal basis for the request is found in Art. 49 sec. 1 of the Consumer Credit Act. 
Pursuant to this provision, in the case of repayment of the entire credit before the date specified in the 

contract, the total cost of the credit is reduced by the costs which relate to the period by which the duration 

of the contract has been shortened, even if the consumer incurred them before the said repayment. The 

above consumer's right also covers one-off costs, which include the bank commission. 
Keywords: credit, consumer, commission, early repayment 
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Pandemia COVID-19  

a wyzwania współczesnego marketingu  

1. Wstęp 

Pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się do eskalacji zmian w różnych sferach 

życia, w tym również w działalności gospodarczej. W obszarze marketingu podjęto 

szereg działań, które miały między innymi za zadanie przedstawić przedmioty użytku 

codziennego w nowym świetle, uwzględniając wszechobecnie występującą izolację, 

a obszar marketingu internetowego stał się niestandardowym elementem retoryki 

sprzedaży. Skupiono się również na wprowadzeniu zmian w doborze technik reklamo-

wych. W związku z ograniczeniem mobilności skoncentrowano się przede wszystkim 

na działaniach w trybie online [1].  

Spowodowane przez COVID-19 zmiany zachodzące w zachowaniu konsumentów 

przyczyniły się do konieczności zwiększania efektywności operacyjnej dostawców 

różnorodnych usług. Zmiany te dotyczą nowych nawyków zakupowych, które pozostaną 

wśród kupujących nawet po ustaniu pandemii. Dla dostawców usług wyzwaniem jest 

utrzymanie się na konkurencyjnym rynku, który nieustanie kształtowany jest przez 

pandemię. 

 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących obszaru  

e-commerce, zachowań konsumentów oraz transformacji przedsiębiorstw, które 

pojawiły się na wskutek pandemii COVID-19. 

2. Branża e-commerce w obliczu pandemii koronawirusa 

Pojęcie e-commerce dotyczy głównie zamówień produktów za pośrednictwem 

Internetu, dokonywania płatności w sieci lub poza nią oraz dostarczania towarów do 

konsumentów kanałami tradycyjnymi np. poprzez pocztę, usługi kurierskie, odbioru 

zamówienia drogą elektroniczną (e-booki, bilety, multimedia). Do handlu elektro-

nicznego zgodnie z terminologią Głównego Urzędu Statystycznego nie zalicza się 

zamówień składanych e-mailem, telefonicznie, faksem. E-commerce obejmuje również 

logistykę m.in. zarządzanie asortymentem, magazynowanie i dostarczanie produktów. 

Handel elektroniczny pojawił się wraz z początkami Internetu i działaniami wyko-

rzystującymi go w sposób komercyjny. W Polsce handel elektroniczny rozwija się dyna-

micznie i skupia coraz szerszą grupę odbiorców. Od kilku lat odnotowuje się wzrost 

liczby e-sklepów, a Internet stanowi naturalny kanał dystrybucyjny. Rozwój innowa-

cyjnych technologii przyczynia się do powstawania coraz większej liczby sklepów 

internetowych, co umożliwia również proste pozyskiwanie informacji o klientach i ich 

tendencjach zakupowych [2].  
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w Krośnie. 
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W czasie pandemii koronawirusa ucierpiało wiele branż, natomiast e-commerce 
zdecydowanie umocnił swoją pozycję na rynku, gdzie znacząco wzrosło zapotrze-
bowanie na personel. W tym okresie poszukiwano pracowników do działu obsługi 
klienta czy też do kompletowania zamówień. Popularnością cieszył się również zawód 
programisty, którego potrzebują sklepy, jak również platformy zajmujące się obsługą 
handlu elektronicznego. Dodatkowo podczas pandemii COVID-19 wzrosło znaczenie 
kadry pracowniczej z obszaru dystrybucji tj. kurierów, kierowców, spedytorów, a także 
obsługi centrów i magazynów przeładunkowych. Zauważono również, że w dobie 
koronawirusa zawody związane z kierunkami ścisłymi oraz technicznymi stały się 
bardziej atrakcyjne [3].  

E-commerce to branża, która najbardziej zyskała w następstwie wybuchu pandemii 
koronawirusa. Przymusowa izolacja przyczyniła się do zwiększenia popytu na zakupy 
online, będące często jedynym sposobem na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 
Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej i Mobile Institute „E-commerce 
w czasach kryzysu”, 24% Polaków oznajmiło, iż dokonywało zakupu produktów spo-
żywczych i środków czystości częściowo przez Internet i stacjonarnie, a 14% zadekla-
rowało zakup tylko za pośrednictwem Internetu. Część konsumentów stawiało swoje 
pierwsze kroki w zakupach internetowych, a osoby korzystające już wcześniej z takiej 
metody poszerzały swoje zakupy o kolejne kategorie produktów. Na podstawie danych 
z raportu Cube Group „E-commerce w Polsce w czasie epidemii koronawirusa” 
kategorie o największym wzroście popytu to: suplementy (68%), produkty spożywcze 
(103%), leki bez recepty (108%). Według raportu Shoppera „Handel vs koronawirus – 
jak sprzedaż przeniosła się do Internetu”, w pierwszym kwartale ubiegłego roku 
działalność sklepów w sieci powiększyła się od 5% do 23% w zależności od kategorii 
asortymentu. Nowo powstałe sklepy najczęściej oferowały książki i multimedia (23%) 
oraz artykuły spożywcze (18%). Nowe sklepy internetowe otwierane były między innymi 
przez producentów, którzy do tej pory opierali się głównie na dystrybucji offline, co 
spowodowało brak możliwości zbytu towarów. Handel zaczął również pojawiać się 
w różnorodnych mediach społecznościowych. Wiele sklepów online aktualnie oferuje 
darmową dostawę, promocje czy wydłużone okresy testowe, a agencje pomagające 
w zakładaniu sklepów internetowych dostarczają bezpłatnego wsparcia dla przedsię-
biorców, którzy zdecydują się zainwestować w biznes e-commerce. Wraz ze wzrostem 
popytu wśród kupujących wzrasta również konkurencja. Dostrzegają to głównie 
przedsiębiorcy będący na rynku od lat. Muszą oni stosować różne formy promocji 
sprzedaży i udogodnień dla klientów takich jak np. darmowe dostawy, darmowy dostęp 
do usługi Smart od Allegro, darmowy dostęp do usługi Premium od Empik, czy wydłu-
żony czas na zwrot produktów. Prawdopodobieństwo, że konsument pozostanie z danym 
sklepem online po pandemii, jest bardzo wysokie, dlatego też sprzedawcy starają się 
zatrzymać kupujących różnymi sposobami np. poprzez wykupienie miejsc na po-
wierzchniach reklamowych. W związku z pandemią niektóre branże np. turystyka 
ograniczyła bądź zupełnie wstrzymała wydatki związane z reklamą. Aktualnie najbar-
dziej rozwija się branża kurierska. Przykładem tego są działania firmy kurierskiej 
InPost, która uruchomiła możliwość dostaw do paczkomatów w weekendy oraz 
nieustannie poszukuje nowych lokalizacji dla kolejnych paczkomatów. Rozwój branży 
kurierskiej przyczynił się do wprowadzania przez firmy bardziej konkurencyjnych 
kosztów dostaw [4].  
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3. Zmiany preferencji zakupowych konsumentów w 2020 roku 

Podczas pandemii COVID-19 znacząco uległa zmianie postawa typowego konsu-

menta, gdyż na jego funkcjonowanie na rynku oddziaływały zupełnie inne czynniki niż 

dotychczas. Prowadzony do czasu pandemii koronawirusa styl życia skupiający się na 

rozrywkach, spotkaniach towarzyskich oraz praktykowaniu różnorakiego hobby musiał 

ulec zatrzymaniu. Dostrzeżono, iż zjawisko izolacji gwałtownie przyczyniło się do 

zmiany cech indywidualnych klientów, co wpływa na fakt, jakie produkty są przez 

nich nabywane. Nowoczesne trendy marketingowe korelują z kryteriami społecznymi, 

ekologicznymi oraz kulturowymi, ponieważ są one rezultatem stale zmieniających się 

zachowań konsumentów. W opinii S. Brzezińskiego pandemia COVID-19 sukcesywnie 

doprowadza do końca okresu globalizacji, który wyróżnia się zintensyfikowaną wymianą 

handlową, rozwojem światowej turystyki, mobilnością pracowników, przedsiębiorstw 

oraz kapitału, a także gwałtownym tempem umiędzynarodowienia firm. Z przeprowa-

dzonych przez tego autora badań wynika, że światowa gospodarka jest na etapie 

recesji, której skutki są krytyczne oraz będą miały wieloletnie konsekwencje [5].  

Pandemia COVID-19 znacząco przyśpieszyła zmiany w trendach zakupowych. 

Przed wybuchem pandemii konsumenci mieli większą kontrolę nad swoimi zakupami. 

Wraz z nadejściem pandemii sprzedaż internetowa zaczęła mieć coraz większe zna-

czenie. Na popularności zyskała strategia omnichoice, która dotyczy współpracy 

wszystkich dostępnych kanałów dystrybucyjnych i obsługi klienta na każdym etapie 

w celu ułatwienia możliwości dokonywania zakupów. Obecnie wiele firm zajmujących 

się sprzedażą detaliczną stara się nadrobić zaległości za pomocą nowoczesnych 

sposobów dystrybucji. Największe straty spowodowane obostrzeniami wprowadzo-

nymi w czasie pandemii koronawirusa odnotowali sprzedawcy, którzy polegali tylko 

na tradycyjnej metodzie sprzedaży. Na początku pandemii większość kupujących 

posiadała określone preferencje zakupowe, natomiast wskutek nieustających utrudnień 

związanych z pandemią coraz większa liczba konsumentów została zmuszona do ich 

porzucenia. Sprzedawcy detaliczni chcąc utrzymać się na rynku zobowiązani byli 

dostosować się do nowych preferencji zakupowych potencjalnych nabywców. Przed-

siębiorcy zostali zobligowani do powiększania i usprawniania kanałów dystrybucyjnych 

w celu zapewnienia klientom możliwości większego wyboru i komfortu dokonywania 

zakupów [6].  

Pandemia COVID-19 wywarła trwały wpływ na zachowania konsumentów, które 

nadal ulegają zmianom. Zdaniem naukowców z Laboratorium Marketingu Żywności 

Uniwersytetu Michigan należałoby znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: 

 jak silne są rynkowe możliwości dla zamawiania i dostarczania żywności, kiedy 

pojawiłby się nagły wypadek? 

 czy proces zaopatrzenia konsumentów w żywność jest stabilny i czy ich preferencje 

uległy zmianie na stałe? 

 jakie typy zachowań żywieniowych wzmacniają poczucie kontroli konsumentów 

podczas pandemii? Jak zachowania związane z konsumpcją mogą oddziaływać na 

stany emocjonalne, takie jak nadzieja, strach i rozpacz? 

Autorzy wskazują, że zrozumienie utylitarnych oraz hedonistycznych powodów 

zakupów konsumentów pozwolą marketingowcom na efektywną komunikację z klien-

tami oraz umożliwią określenie pozycji oraz poziomu zapasów przez sprzedawców 
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detalicznych. Innowacyjne strategie marketingowe i wnioski wyciągnięte na tle global-

nym, w porównaniu do marek krajowych, ułatwią budowę lub odbudowę bazy nowych, 

jak i dotychczasowych klientów [7].  

Trendy, które istniały na rynku pracy przed pandemią COVID-19, czyli rozwój 

nowoczesnych technologii i dobra passa mediów społecznościowych, a także obecna 

sytuacja spowodowana wirusem znacząco wskazały na znaczenie równowagi pomiędzy 

życiem zawodowym a życiem prywatnym. Współczesne podejście do osiągnięcia życio-

wego balansu świadczy o potrzebie rozwijania umiejętności samoorganizacyjnych, 

a oprócz tego o zorganizowaniu miejsca oraz czasu pracy w przestrzeni zacisza domo-

wego, co również wpłynęło na strukturę wzrostu popytu na dobra, które mogły pomóc 

zaspokoić te potrzeby [3].  

Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na przebieg realizacji procesów zakupowych, 

gdzie spadło znaczenie zainteresowania zakupami offline na rzecz zakupów online. 

W erze cyfrowej zachowania konsumentów można podzielić na następujące grupy: 

zakupy offline, zakupy online, showrooming, webrooming. Zakupy offline i zakupy 

online to preferencje zakupowe, wykorzystujące jeden kanał do zrealizowania całego 

procesu zakupowego. Zakupy offline to zachowania zakupowe, polegające na wyszu-

kiwaniu informacji w sklepach fizycznych oraz dokonywaniu tam zakupów. Wyko-

rzystują one tylko kanały offline w realizacji procesów zakupowych. Jest to tradycyjne 

zachowanie zakupowe, natomiast zakupy online to zachowanie zakupowe, wykorzy-

stujące cyfrowe media w całym procesie zakupowym [8].  

W zakupach online wykorzystuje się media cyfrowe w celu znalezienia informacji 

o produkcie, a następnie dokonuje się zakupów za pośrednictwem Internetu. Konsu-

menci, którzy robią zakupy wyłącznie w Internecie, nazywani są zwykłymi kupującymi 

online, natomiast konsumenci, którzy robią zakupy wyłącznie w trybie offline określani 

są jako kupujący wyłącznie offline [8]. 

Webrooming i showrooming to zachowania zakupowe, które są dominującymi tren-

dami w erze omnichannel. Showrooming to zachowanie zakupowe, które wykorzystuje 

sklepy fizyczne w celu znalezienia informacji o produktach, lecz zakupy dokonywane 

są w sklepach internetowych. Webrooming to zachowanie zakupowe, które wyko-

rzystuje media cyfrowe do znajdowania informacji o produktach, a następnie robienia 

zakupów w sklepach fizycznych [8].  

3.1. Wpływ pandemii koronawirusa na sytuację przedsiębiorstw  

Różnorodne branże i sektory doświadczają obecnie gwałtownych modyfikacji, które 

spowodowane są zmianami w zachowaniu konsumentów. Firmy wysoko rozwinięte 

pod względem formy handlu elektronicznego mają większe predyspozycje do zajęcia 

dominującej pozycji na rynku. W związku ze zwiększającą się liczbą klientów inter-

netowych i zmianą ich preferencji, rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. 

W aktualnej sytuacji ekonomicznej istotne jest inwestowanie w technologie cyfrowe, 

optymalizację witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek (SEO), optymalizację 

współczynnika konwersji, praktyki marketingowe, analizę rynku, pay per click (forma 

rozliczania reklamy internetowej, w której reklamodawca płaci za kliknięcie w reklamę, 

a nie za samo jej wyświetlenie), paid social (działania wykorzystujące serwisy społecz-

nościowe w celu wyróżnienia oferty firmy i dotarcia do potencjalnie zainteresowanych 

użytkowników) oraz content marketing (systematyczne tworzenie oraz dystrybucja 
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atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają na celu zainteresować i utrzymać ściśle 

sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby przekonać ich do działania przynoszącego 

zysk). Inwestycje w tych obszarach umożliwi firmom funkcjonowanie na konkuren-

cyjnym rynku, zrównoważenie strat wynikających ze sprzedaży offline, zmniejszenie 

utraty udziałów na rynku online, a także pozycjonowanie marki przed wzrostem popytu, 

który z pewnością nastąpi po ustąpieniu kryzysu. Podczas pandemii koronawirusa 

korzystną koncepcją jest posiadanie własnych kanałów płatnych (paid media), które 

dają możliwość promowania marki. Jednakże ta taktyka prawdopodobnie ulegnie 

zmianie, ponieważ kanały płatne ze względu na zmiany w popycie mogą wymagać 

modyfikacji, a inny zestaw kluczowych słów może okazać się potrzebny do reago-

wania na nowe zachowania konsumentów. Treści redakcyjne nie wymagają zbyt wielu 

procesów technicznych, dlatego mogą być szybko opracowane i wdrożone. Kluczem 

do skutecznego redagowania treści jest zrozumienie potrzeb klientów i dostarczanie 

materiału, który spełnia lub przewyższa ich potrzeby. Obecnie klienci spędzają znacznie 

więcej czasu na zakupach online. Nawet małe zmiany dotyczące czasu ładowania się 

strony będą miały znaczący wpływ na wskaźniki utrzymania klientów i konwersji, 

która dotyczy liczby wszystkich użytkowników odwiedzających daną stronę w okre-

ślonym czasie. Dokładna analiza czasu ładowania się strony na różnych urządzeniach 

przyczynia się do możliwości poprawy szybkości działania witryny internetowej. 

Prędkość ładowania się strony aktualnie jest czynnikiem rankingowym w Google. 

Optymalizacja czasu ładowania się strony znacząco wiąże się z zwiększaniem 

dochodów [9].  

W czasie pandemii COVID-19 istotną rolę w sferze handlu odgrywa przystoso-

wanie kanałów dystrybucyjnych, sprawna obsługa klienta, współpraca między różnymi 

sektorami firmy, narzędzia analityczne oraz transformacja cyfrowa, czyli integracja 

technologii cyfrowej na wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa. Nie-

ustanna analiza preferencji konsumentów pozwala na zaspokajanie potrzeb potencjal-

nych klientów. Jest ona niezwykle ważnym elementem funkcjonowania przedsię-

biorstwa, pomagającym w wykryciu wszelkich zmian w zachowaniach kupujących 

i dostosowaniu się do nich i nawet w okresach względnej stabilności jest ona niezbęd-

nym czynnikiem, pozwalającym zrozumieć zachowania klientów [10].  

Przejście do nowej rzeczywistości jest powiązane z coraz większym zastosowaniem 

technologii cyfrowych. Klienci, którzy doświadczyli ograniczenia dostępności stacjo-

narnych punktów handlowych modyfikują własne zachowania i priorytety, a także 

poszerzają swoją aktywność w kanałach cyfrowych. Stanowi to nie lada wyzwanie dla 

wielu sprzedawców, którzy w dotychczasowej działalności nie korzystali z kanałów 

cyfrowych. Nie posiadali dla nich także właściwie dopracowanych, dochodowych 

modelów biznesowych [11].  

Pandemia COVID-19 zdecydowanie dowiodła, że model sprzedaży bazujący na 

globalnej i spójnej sieci dystrybucji nie jest podatny na dynamiczne zmiany i kryzysy. 

Przedsiębiorstwa powinny skupić się na lokalnych rynkach, strategiczna zaś okazała 

się również bliskość klientów oraz pośredników. Ważnym elementem jest zachowanie 

bezpieczeństwa i ciągłości produkcji, skrócenie łańcucha dostaw, szukanie dostawców 

w bliższym otoczeniu, jak i również zbudowanie biznesowych skupisk, które będą dla 

siebie samowystarczalne [12].  
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Firmy, które odpowiednio rozumieją funkcję innowacji, wezmą pod uwagę aktualną 

sytuację, która umożliwi skuteczną transformację własnych modeli biznesowych, 

wskazując na szanse, jakie dają nowe technologie w dziedzinie automatyzacji procesów, 

cyfryzacji czy budowania nowych elektronicznych kanałów sprzedaży. Innowacje 

mogą nie tylko usprawnić wyjście z kryzysu, ale często są bodźcem decydującym 

o przetrwaniu lub transformacji wielu organizacji [12].  

Organizacje, które mają największe szanse osiągnięcia sukcesu w długotrwałej 

perspektywie to takie, które działają w następujący sposób: 

 rzetelnie oraz natychmiastowo poddają analizie dynamicznie zmieniające się 

potrzeby klientów; 

 ponownie rozpatrują koszty prowadzenia organizacji na wielu płaszczyznach oraz 

wykorzystują atuty wynikające z technologii cyfrowej; 

 w szybki sposób odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów, przystosowując 

swoje modele biznesowe do nowoczesnej rzeczywistości i implementując właściwe 

rodzaje partnerstw; 

 są koherentne w komunikacji i codziennym przedstawianiu realizacji swoich celów 

oraz stawianiu na pierwszym miejscu bezpieczeństwa swojego personelu oraz 

klientów [11].  

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną spowodowaną COVID-19, wiele 

przedsiębiorstw zostało zmuszonych do modyfikacji swoich działań marketingowych. 

Zmodernizowany proces związany z komunikacją profili biznesowych wystąpił z opó-

źnieniem ze względu na okres badania oczekiwań klientów. Po tym czasie wskazano 

trzy kluczowe obszary szans występujących w początkowych fazach komunikacji 

w czasie pandemii, a mianowicie: 

 szanse biznesowe: rozwój zjawiska e-commerce oraz wprowadzenie do oferty 

środków ochronnych i czystości;  

 szanse brandowe: pomoc służbie zdrowia oraz lokalnym firmom;  

 szanse komunikacyjne: zastosowanie nowoczesnych kanałów komunikacji, zachę-

cenie konsumentów do wykorzystania wolnego czasu na np. gotowanie, zaintere-

sowania lub spotkania online. Możliwości te mają za zadanie zaakcentowanie 

solidarności oraz wspólnotowości, aby lepiej zrozumieć i przystosowywać publi-

kację do oczekiwań konsumentów [13].  

Ukształtowanie się nowej strategii marketingowej w social mediach i dostosowanie 

się nowej komunikacji na jej platformach okazało się być względnie prostym rozwią-

zaniem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na zaskakujące szybkie tempo przyrostu 

osób korzystających z mediów społecznościowych. Na portalu Instagram pojawiło się 

około 600 tysięcy więcej osób, a na Facebooku społeczność powiększyła się aż  

o 1 milion obywateli Polski [13].  

3.2. Zmiana zachowania konsumentów podczas pandemii COVID-19 

na przykładzie Chin 

W Chinach przebieg pandemii COVID-19 zdecydowanie wpłynął na obszar funk-

cjonowania marketingu. Dotychczasowe, typowe zachowania chińskich konsumentów 

uległy gwałtownej zmianie w celu odnalezienia się w specyficznej oraz trudnej 

rzeczywistości. Problemem natury organizacyjnej stał się proces robienia zakupów. 
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Czynność ta miała charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Do kluczowych 

elementów zewnętrznych zaliczono restrykcje ustanowione przez chiński rząd, 

natomiast swoisty czynnik wewnętrzny stanowiła świadomość konsumentów, którzy 

zdawali sobie sprawę z tego, że nachodzi bliżej nieokreślony szereg zmian, który nie 

wiadomo, w jaki sposób się ukształtuje. Kwestie związane z zakupami artykułów 

pierwszej potrzeby czy środków farmaceutycznych były realizowane w różny 

sposób w zależności od społeczności oraz lokalizacji geograficznej. Chiny jako kraj, 

który wyróżnia się wysokim stopniem kolektywizmu, zainicjował możliwość organi-

zowania całościowych zakupów dla określonej grupy ludzi. Osoby, które były 

zainteresowane zaopatrzeniem się w podstawowe produkty np. żywnościowe lub 

higieniczne wykorzystywały do tego komunikator WeChat, a następnie osoba, która 

była odpowiedzialna za dostarczenie zamówienia doręczała je pod wskazany adres. 

Dodatkowo azjatycki lider słynący z dostaw na życzenie klienta – Meituan, ustosun-

kował się do aktualnej sytuacji pandemicznej i wprowadził możliwość zamówienia 

dostawy niewymagającej kontaktu bezpośredniego. Klienci, którzy korzystali z tej 

aplikacji mogli sprecyzować, w jakim miejscu dostawca powinien pozostawić posiłek. 

Ponadto Meituan rozpoczął testy samochodów autonomicznych, które miały za 

zadanie dostarczać zamówienia ze sklepów spożywczych w obrębie Pekinu [14].  

Kluczowym czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów była niedostęp-

ność lub ograniczony dostęp do tradycyjnych kanałów sprzedaży. W czasie apogeum 

pandemii COVID-19 robienie zakupów stanowiło zbędne ryzyko, ponieważ groziło 

ono zakażeniem. Niektóre przedsiębiorstwa takie jak Suning Plaza czy też Rainbow, 

zmierzały do zminimalizowania niekorzystnego wpływu epidemii na własną działalność 

poprzez zapoczątkowanie działań zorientowanych na sprzedaż za pomocą Internetu. 

Pomimo znaczącego spadku całkowitej wartości sprzedaży detalicznej o 20,5% 

w odniesieniu do roku 2019 wartość sprzedaży detalicznej online towarów fizycznych 

zarejestrowała wzrost o 3% [14].  

Pandemia COVID-19 została zakwalifikowana jako uwarunkowanie pozaekono-

miczne, które zdecydowanie oddziaływało na rozmaite zachowania konsumentów. 

Zwiększona aktywność konsumencka skierowana na zakup dóbr podstawowych miała 

za zadanie zagwarantowanie konsumentom poczucia bezpieczeństwa w późniejszym 

etapie izolacji ogólnospołecznej [14].  

4. Podsumowanie  

Sytuacja kryzysowa związana z pandemią COVID-19 znacząco wpłynęła na obszar 

tradycyjnej formy marketingu, a także przyczyniła do rozwinięcia i udoskonalenia 

elektronicznej formy handlu. Branża e-commerce umożliwiła zaspokojenie popytu na 

zakupy online. Przedsiębiorcy zostali zmuszeni do przekształcenia dotychczasowych 

sklepów stacjonarnych w ich elektroniczną formę. Obecne trendy marketingowe są 

związane z czynnikami społecznymi, kulturowymi oraz ekologicznymi na wskutek 

zmieniających się zachowań i postaw konsumentów. Sytuacja pandemiczna zmusiła 

sprzedawców detalicznych do usprawnienia kanałów dystrybucyjnych w celu efek-

tywnego dopasowania się do preferencji zakupowych konsumentów. W związku ze 

zwiększającą się liczbą klientów internetowych i zmianą ich preferencji, rynek staje się 
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coraz bardziej konkurencyjny, zatem ważnym elementem jest inwestowanie w szeroko 

pojęte technologie cyfrowe, narzędzia analityczne, sprawną obsługę klienta, co umożli-

wia sprawne funkcjonowanie organizacji. W czasie pandemii istotną rolę pełniło 

również zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości produkcji, skrócenie łańcucha dostaw, 

szukanie dostawców w bliższym otoczeniu. 
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Pandemia COVID-19 a wyzwania współczesnego marketingu  

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących obszaru e-commerce, zachowań konsu-

mentów oraz transformacji przedsiębiorstw, które powstały na wskutek pandemii COVID-19. W pracy 
opisano pojęcie handlu elektronicznego, obecnie zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów, a także 

wyróżniono rodzaje zachowań konsumentów w trakcie procesu zakupowego. Wskazano również zmiany 

obejmujące zachowania konsumentów podczas pandemii COVID-19 na przykładzie Chin oraz przedsię-

biorstw handlowych w dobie koronawirusa. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmian w obszarze 
dotychczas wykorzystywanych technik i form sprzedaży. Kluczową rolę odgrywał handel elektroniczny 

oraz rozwijająca się technologia cyfrowa, co ukształtowało nowe podejście do procesu zakupowego. 

Słowa kluczowe: covid-19, preferencje zakupowe, zachowania konsumentów, e-commerce 

The COVID-19 pandemic and the challenges of modern marketing 

Abstract 

The purpose of this article is to present the changes concerning the area of e-commerce, consumer behavior, 

and business transformation that arose as a result of the COVID-19 pandemic. The paper describes the 

concept of e-commerce, currently changing consumer shopping preferences, and distinguishes types of 

consumer behavior during the shopping process. Changes involving consumer behavior during the 

COVID-19 pandemic with examples from China and commercial enterprises during the coronavirus era 
are also indicated. The COVID-19 pandemic contributed to changes in the area of previously used sales 

techniques and forms. E-commerce and evolving digital technology have played a key role, which has 

shaped a new approach to the shopping process. 

Keywords: covid-19, shopping preferences, consumer behavior, e-commerce 
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Praca zdalna w obliczu pandemii COVID-19 

z perspektywy pracownika 

1. Wstęp 

 Rok 2020 zrewolucjonizował obszar środowiska pracy ze względu na obecność 

pandemii koronawirusa. W tych obszarach, gdzie było to możliwe, pracownicy zostali 

oddelegowani do pracy zdalnej.  

Praca online w obszarze polskich przedsiębiorstw nie jest pojęciem nowym, gdyż 

określa się ją jako elastyczną formę świadczenia pracy, która daje możliwość pracow-

nikom na wykonywanie powierzonych zadań poza obszarem jednostki organizacyjnej, 

jednakże od roku 2020 aż do dziś jej powszechność znacznie wzrosła. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena z punktu widzenia pracownika oddziaływania 

pandemii COVID-19 na środowisko pracy. W części teoretycznej pracy omówiono 

zagadnienia związane z telepracą oraz z funkcjonowaniem zespołów wirtualnych. 

W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat funkcjono-

wania przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy pracownika. 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy udostępniony online. Badanie 

miało charakter anonimowy i zostało przeprowadzone w dniach od 20 stycznia do 

1 lutego 2021 r. W ankiecie udział wzięło 320 osób. Odpowiedzi respondentów 

pozwoliły na ocenę warunków pracy zdalnej w przedsiębiorstwach, w których byli oni 

zatrudnieni.  

Ankietowani udzielili odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące częstotliwości pracy 

zdalnej przed wybuchem pandemii COVID-19, działań kryzysowych podjętych przez 

przedsiębiorstwo, wyniesionego doświadczenia dzięki pracy online, pozytywnych oraz 

negatywnych skutków pracy zdalnej, jak i również obejmujące obszar ogólnego 

samopoczucia oraz motywacji do pracy. 

2. Telepraca 

2.1. Telepraca – szanse i zagrożenia 

W wyniku zmian wywołanych gwałtownym wzrostem postępu technologicznego 

i dynamizacją nowoczesnych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych ukształ-

towała się telepraca, która przybrała formę zatrudnienia i organizacji pracy, przyczy-

niającej się do jej decentralizacji. Pojęciem telepracy określa się pracę poza siedzibą 

pracodawcy, która realizowana jest z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinfor-

matycznych. Telepracownik świadczy pracę zazwyczaj z domu, a następnie za pośred-

nictwem Internetu przesyła pracodawcy jej rezultaty [1]. 

                                                                   
1 uliaszkinga@gmail.com, Zakład Zarządzania, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa 

Uczelnia w Krośnie. 
2 lapkamarlena@onet.pl, Zakład Zarządzania, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa Uczelnia 

w Krośnie. 
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Telepraca zaczęła być stosowana w latach 80. i nieustannie się rozwija. Uwzględnia 

ona każdy rodzaj pracy umysłowej, która wykonywana jest poza tradycyjnym miejscem 

pracy przez zatrudnionego. Umożliwia ona swobodniejsze dysponowanie czasem oraz 

realizowanie zadań w czasie optymalnym dla pracownika. Wdrażając koncepcję tele-

pracy w przedsiębiorstwie, powinno pamiętać się o konieczności wprowadzenia pracow-

ników w zakresy ich obowiązków, ciągłym pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu 

zdolności informatycznych, co niesie za sobą potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych. Od telepracownika wymaga się umiejętności zarządzania czasem, planowania, 

samodyscypliny i wysokiej samokontroli [2]. 

Pomimo wielu atutów telepracy elastyczność tej formy świadczenia pracy niesie za 

sobą również zagrożenia. Pracodawcy narażeni są na: 

 opór związków zawodowych związany z niedostateczną ochroną tajemnic przed-

siębiorstwa; 

 brak identyfikacji pracowników z firmą posiadającą elastyczne ramy form za-

trudnienia; 

 deficyt pracowników o pożądanych kwalifikacjach podczas wzmożonego zapo-

trzebowania na pracę; 

 napięcia pomiędzy pracownikami „elastycznymi” a stałymi pracownikami [3]. 

Z kolei zagrożeniami dla zatrudnionych są następujące czynniki: 

 obniżenie standardów bezpieczeństwa socjalnego; 

 obciążenie pracą w celu uzyskania wyższych dochodów; 

 gorsze warunki płacowe; 

 odizolowanie się pracownika od środowiska firmy, a tym samym brak identyfikacji 

z organizacją; 

 nieznajomość prawnych uregulowań dotyczących poszczególnych form zatrud-

nienia; 

 brak stabilizacji, niepewność zatrudnienia [3].  

Z perspektywy przedsiębiorstwa telepraca oznacza głównie poprawę i podniesienie 

produktywności oraz oszczędności, co wynika ze zminimalizowania przestrzeni biuro-

wych, obniżenie absencji pracowników, uelastycznienie relacji pomiędzy zatrudnionymi, 

możliwość zarządzania poprzez cele, ułatwienie pracownikom godzenia życia rodzin-

nego i zawodowego oraz pracy z nauką, jak również podjęcie zatrudnienia w innych 

przedsiębiorstwach. Telepraca poprzez niwelowanie uciążliwości dojazdu do miejsca 

pracy daje szansę na podjęcie pracy osobom mieszkającym w miejscowościach oddalo-

nych od lokalizacji przedsiębiorstwa, np. mieszkańcom wsi oraz osobom niepełno-

sprawnym, kobietom sprawującym opiekę nad dzieckiem itd. Do zalet telepracy 

zalicza się również swobodne dysponowanie czasem pracy, tempem i kolejnością reali-

zowania zadań oraz rozluźnienie więzi między przełożonymi i współpracownikami. 

Nowoczesne technologie wiążą się też ze wzrostem przetwarzania informacji, złożo-

nością pracy, a przede wszystkim koniecznością zdobywania nowych umiejętności [3]. 

Telepraca pozwala na minimalizację kosztów działalności i wzrost wydajności 

pracy w sferze administracyjnej, redukcję wysokich kosztów wynajmu lokali oraz 

związanych z tym innych wydatków np. koszty eksploatacji, zakup wyposażenia 

biurowego. Zmniejszeniu ulegają również koszty administracyjne, koszty związane 

z zarządzaniem personelem, korzystaniem z własnych zasobów oraz zużyciem energii. 
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Tradycyjna praca wiąże się z dojazdem do miejsca pracy, co dla pracownika oznacza 

wysokie koszty paliwa, uciążliwości w postaci korków ulicznych oraz marnotrawstwo 

czasu. Inne koszty, takie jak koszty dostępu do Internetu, wsparcia technicznego są 

stosunkowo niższe od kosztów wymienionych powyżej. Praca tradycyjna jest ściśle 

związana ze sztywnymi godzinami pracy (zazwyczaj ośmiogodzinnym dniem pracy) 

czy zakłóceniami ze strony pracowników, natomiast telepracownicy są w stanie pra-

cować efektywniej. Telepraca stanowi szansę aktywizacji regionów słabiej rozwi-

niętych gospodarczo, w których koszt pracy jest niższy. Telepraca wiąże się również 

z korzyściami dla środowiska naturalnego poprzez wzrost oszczędności na zużyciu 

energii, zredukowanie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie natężenia ruchu dro-

gowego, szybszy dojazd do pracy dla innych oraz znacznie mniej wypadków komu-

nikacyjnych [4]. 

2.2. Czynniki stymulujące wprowadzenie i rozwój telepracy 

Rozwój telepracy jest rezultatem powstawania społeczeństwa informacyjnego. 

W industrialnym społeczeństwie produkcja przemysłowa wymaga od pracownika 

obecności na stanowisku pracy. Natomiast społeczeństwo informacyjne dostarcza 

czynnik produkcji w postaci informacji. Telepraca przyczynia się do wirtualizacji przed-

siębiorstwa oraz zwiększenia elastyczności działań firmy, co umożliwia przedsię-

biorstwu ciągłe dostosowywanie się do ulegających zmianie potrzebom. Telepraca 

występuje łącznie z zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym oraz koncepcją 

organizacji uczącej się. Istotnym czynnikiem stymulującym wprowadzanie telepracy 

jest dostępność i postęp w dziedzinie technologii teleinformatycznych, nacisk na 

redukcję kosztów i restrukturyzację. Do rozwoju telepracy przyczyniają się również 

takie bodźce jak:  

 ograniczone działania pracowników w obrębie jednej lokalizacji;  

 przemiany demograficzno-społeczne; 

 wzrost konkurencji w skali globalnej; 

 pogarszające się warunki dojazdu do miejsca pracy; 

 zanieczyszczenie środowiska [5]. 

2.3. Rodzaje telepracy 

Klasyfikacja telepracy opiera się na różnorodnym umiejscowieniu stanowiska wyko-

nywania zadań. Wyróżnia się telepracę: domową, mobilną, przemienną oraz świadczoną 

poza zakładem pracy w specjalnie do tego przygotowanych miejscach. W telepracy do-

mowej pracownik w porozumieniu z pracodawcą wykonuje pracę w domu, a następnie 

za pośrednictwem środków teleinformatycznych rezultat swojej pracy przekazuje do 

pracodawcy. Telepraca mobilna szczególnie wykorzystywana jest przez osoby na stano-

wiskach kierowniczych, różnego rodzaju stanowiskach odpowiedzialnych przedsię-

wzięcia, które zmuszające do częstszych podróży służbowych przy jednoczesnym pozo-

staniu w łączności z pozostałymi pracownikami. Telepraca przemienna opiera się na 

świadczeniu pracy częściowo w swoim miejscu zamieszkania, a częściowo w siedzibie 

firmy. Jest to dość często spotykane rozwiązanie. Pracownik mobilny wykonuje pracę 

w miejscach, w których aktualnie się znajduje, jednocześnie utrzymując kontakt z praco-

dawcą. Telepraca świadczona poza zakładem pracy doko-nywana jest w specjalnie do 

tego przygotowanych miejscach np. telecentra, telechatki bądź telewioski. Telecentra 
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wyposażone są w różnorodne urządzenia teleinformatyczne. Pracownik świadczy pracę 

na rzecz pracodawcy w telecentrum znajdującym się blisko jego miejsca zamieszkania. 

Bez względu na typ realizowanych zadań wszyscy pracownicy, mający bliżej do tele-

centrum niż głównego biura firmy, wykonują swoje zadania w telecentrum. Centra 

telepracy dzielą się na lokalne i satelickie. Satelickie telecentra są własnością orga-

nizacji bądź są przez nią wynajmowane. W przeciwieństwie do lokalnego centrum, 

w którym mogą znajdować się pracownicy różnych firm, w satelickim centrum pracują 

tylko telepracownicy danej firmy. Właścicielem telecentrum może być przedsiębiorca 

świadczący usługi umożliwiające korzystanie z nich, jak i pracodawca użytkowników 

telecentra. Telechatki to telecentra umiejscowione na obszarach wiejskich. Należą do 

nich opuszczone szkoły, rustykalne chatki, pomieszczenia gospodarcze. Celem telechatek 

jest wyrównywanie różnic w zakresie dostępu do najnowszych technologii dostrze-

ganych pomiędzy społecznością wiejską i małomiasteczkową, a dużymi miastami. Tele-

wioski to wyodrębnione na określonym obszarze struktury składające się z połączonych 

ze sobą telechatek. Telewioski spełniają funkcje czysto rynkową oraz edukacyjną, 

natomiast telecentra są bardziej komercyjne. Telepraca może być wykonywana również 

w centrach coworkingu. Coworking definiowany jest jako wspólna praca telepracow-

ników oraz osób należących do wolnych zawodów freelancerów. W centrach cowor-

kingu każdy może pracować niezależnie, a ze względu na obecność innych osób nie 

występuje poczucie izolacji [6]. 

2.4. Uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie zespołu wirtualnego 

Wirtualny zespół tworzą co najmniej dwie lub więcej jednostki, które działają 

w ramach osiągnięcia wyznaczonego celu lub celów, natomiast jedna z nich realizuje 

działania w innej lokalizacji geograficznej, innego przedsiębiorstwa lub w innej strefie 

czasowej. Dodatkowo do obszaru synergii współpracy i komunikacji wykorzystuje się 

komunikację elektroniczną, która znacząco poprawia szybkość wymiany informacji. 

Wirtualny zespół jest zazwyczaj nietrwały, gdyż osoby w nim uczestniczące często 

również pracują w innych przedsiębiorstwach. Funkcjonowanie w sytuacjach silnie 

ograniczających bezpośredni kontakt międzyludzki stanowi ogromne wyzwanie na 

wszystkich szczeblach budowania organizacji i administrowania zespołem wirtualnym. 

W czasie tworzenia zespołu wirtualnego kluczowym elementem jest dobór kadry 

pracowniczej, której posiadane kwalifikacje i umiejętności będą skuteczne w czasie 

pracy zdalnej. Najbardziej zrozumiały wzorzec kryteriów kompetencyjnych wyodrębnia 

kompetencje merytoryczne (umiejętności, wiedza, kwalifikacje specjalistyczne), kompe-

tencje cyfrowe (łatwość w zastosowaniu rozwiązań technologicznych i wszelkich 

systemów usprawniających działalność online) oraz kompetencje interpersonalne 

(tworzenie odpowiednich relacji oraz zaufania w zespole pracowniczym). Podstawo-

wym celem tworzenia zespołów wirtualnych jest zwiększanie poziomu konkuren-

cyjności projektów lub organizacji poprzez zastosowanie kwalifikacji rozproszonych 

geograficznie ekspertów. Ich umiejętności, doświadczenie oraz wiedza winny budować 

kapitał zespołu wirtualnego, który w trakcie procesu dzielenia się wiedzą intensyfikuje 

jego wartość oraz podnosi skuteczność. Należy odpowiednio dobrać kadrę pracowniczą, 

tak, aby ona wraz ze swoimi kwalifikacjami technicznymi, międzykulturowymi oraz 

funkcjonalnymi realizowała wytyczone cele. Istotne jest, by pracownicy mieli świa-
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domość specyfiki pracy online, aby proefektywnościowe działania zespołowe były 

skuteczne [7].  

Za sukces sprawnego funkcjonowania zespołu wirtualnego odpowiadają następujące 

czynniki: samodzielność, własna subordynacja, umiejętność zarządzania czasem, otwar-

tość na nowe rozwiązania, zaangażowanie, wiedza na temat współzarządzania organi-

zacją. Wskazuje się również na umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zdolność do 

ustępstw, naukę opartą o doświadczenie, zadowalający poziom predyspozycji adapta-

cyjnych. Ciągła aktywność zespołów wirtualnych sprawia, że członkowie organizacji 

muszą cały czas być przygotowani na przyjmowanie nowych pracowników z równo-

czesnym działaniem na rzecz innych podmiotów. Co więcej, muszą oni w sprawny 

i nieszkodliwy sposób rozwiązywać konflikty oraz subiektywnie ocenić swój wkład 

pracowniczy w dany zespół wirtualny [7]. 

Do najczęstszych trudności dotyczących funkcjonowania wirtualnych zespołów 

można zaliczyć: 

 niedopasowanie do przedmiotu działalności branży, w której przedsiębiorstwo 

funkcjonuje; 

 świadomość osamotnienia i zredukowania kontaktów bezpośrednich i między-

ludzkich do minimum, zwłaszcza w przypadku pracownika, który wykonywał obo-

wiązki zawodowe w sposób wymagający interakcji z innymi współpracownikami; 

 potrzebę uzyskania nowych kwalifikacji i wprowadzenia nowych nawyków – 

w sytuacji kiedy występuje brak widocznego rozróżnienia czasu pracy od czasu 

wolnego, może dojść do sytuacji, gdzie czas pracy będzie przekraczał wyznaczoną 

normę pracowniczą; 

 brak fizycznego, bezpośredniego kontaktu z członkami zespołu wirtualnego, 

minimalizacja efektu synergii, mniejsze zaufanie wśród kadry pracowniczej, 

większy lęk przed niewypełnieniem wymaganych zadań oraz celów; 

 niedostateczny poziom wiedzy na temat obszaru nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych w przypadku członków zespołu wirtualnego lub starszego 

wiekiem personelu, może wystąpić problem powiązany z brakiem zaufania i poten-

cjalnie zwiększać liczbę sporów wewnątrz samego zespołu lub na linii otoczenie-

zespół.  

Biorąc pod uwagę fakt, że w kwestii zespołów wirtualnych niewątpliwie większość 

relacji między członkami organizacji, jak i na linii lider-zespół odbywa się na zasadzie 

niebezpośrednich kanałów komunikacyjnych, zdolności skutecznego posługiwania się 

określonym kanałem komunikacyjnym są poddawane bardziej rygorystycznej ocenie 

aniżeli w sytuacji, gdzie występuje możliwość kontaktu bezpośredniego [8]. 

Wirtualne zespoły ze względu na swój unikatowy charakter posiadają wiele atutów. 

W literaturze wymienia się m.in.:  

 brak geograficznych barier w zaangażowaniu członków zespołu i wykonywaniu 

celów; 

 zminimalizowanie zjawiska redukcji etatów i zwolnień krótkotrwałych; 

 ograniczenie zanieczyszczeń środowiska powiązanych z transportem personelu do 

miejsca pracy;  

 dynamiczna reakcja na zmieniające się warunki rynkowe; 

 skrócenie czasu wykonywania powierzonych zadań; 
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 osiągalność pracy dla niektórych grup pracowniczych np. osób niepełnosprawnych;  

 zjawisko innowacyjności w zespole; 

 zwiększona elastyczność organizacyjna [9]. 

W kategorii relacji międzyludzkich podkreśla się pozytywny wpływ zespołów 

zdalnych na zachowanie prywatności, możliwość funkcjonowania w międzynarodowym 

zespole oraz uzyskanie wielu nowych znajomości. Do aspektów negatywnych w ob-

szarze relacji międzyludzkich można zaliczyć brak kontaktu bezpośredniego z innymi 

członkami organizacji, anonimowość, ewentualność konfliktów, przeszkody w zaufaniu 

innym pracownikom zespołu. Uwzględniając kryterium warunków pracy, za korzy-

staniem z wirtualnych zespołów jest elastyczność godzin pracy, zaoszczędzenie czasu, 

dogodne warunki, możliwość pracy w rozproszonej lokalizacji geograficznej, zwięk-

szona koncentracja oraz ewentualna możliwość pogodzenia życia zawodowego 

z prywatnym. Argumentem przeciwnym zespołom wirtualnym w obszarze warunków 

pracy jest zaś przymus spędzania dużej ilości czasu przed monitorem oraz problem 

oddzielenia życia zawodowego od prywatnego. Biorąc pod uwagę kryterium sposobu 

wykonywania zadań, motywem za działalnością zespołów zdalnych przemawia swoboda 

działania, samodzielność, silne skupienie się na realizacji wyznaczonego celu oraz 

zdolność do przekazywania wiedzy innymi członkom, zaś argumentem przeciw w tym 

obszarze jest brak kontroli, kłopoty w rozwiązywaniu problemów, nieterminowość pra-

cowników, możliwy skomplikowany podział obowiązków wśród kadry pracowniczej [9]. 

3. Metodyka badań własnych i charakterystyka respondentów 

Kwestionariusz ankietowy składał się łącznie z 24 pytań, w tym 5 pytań z metryczki 

i 19 pytań zasadniczych, w tym 14 pytań jednokrotnego wyboru oraz 5 pytań wielo-

krotnego wyboru. 

Odpowiedzi respondentów umożliwiły ich charakterystykę według następujących 

kryteriów:  

 płeć (kobieta, mężczyzna); 

 przedział wiekowy; 

 wykształcenie; 

 miejsce zamieszkania; 

 wielkość przedsiębiorstwa.  

Kobiety stanowiły ponad 50% badanych, zaś 46,3% respondentów to mężczyźni 

(tab. 1). Największą grupę ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim 

(35,9%), następnie wyższym (22,2%), natomiast 21,6% respondentów posiadało 

wykształcenie zawodowe. Ankietowani z wykształceniem gimnazjalnym stanowili 

13,1% badanej próby, zaś wykształcenie podstawowe posiadał 7,2% badanych (tab. 1). 

Ponad 1/4 badanych, jako miejsce zatrudnienia wskazało duże i średnie przedsię-

biorstwo. W małym przedsiębiorstwie pracowało 21,9% ankietowanych, zaś 14,7% 

zatrudnionych było w podmiocie działającym w sferze budżetowej. Respondenci 

pracujący w mikroprzedsiębiorstwie stanowili 11,6% ogółu badanych. 
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Tabela 1. Charakterystyka statystyczna respondentów (%) 

Cechy % 

Płeć: 

– kobiety 

– mężczyźni 

 

53,8 

46,3 

Wykształcenie 

– podstawowe 

– gimnazjalne 
– zawodowe 

– średnie 

– wyższe 

 

7,2 

13,1 
21,6 

35,9 

22,2 

Charakterystyka przedsiębiorstwa (miejsce pracy) 

– mikroprzedsiębiorstwo 

– małe przedsiębiorstwo 
– średnie przedsiębiorstwo 

– duże przedsiębiorstwo 
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11,6 

21,9 
25,3 

26,6 

14,7 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Wyniki badań 

Na rysunku 1 przedstawiono dane dotyczące odpowiedzi respondentów na temat 

częstotliwości pracy zdalnej przed wybuchem pandemii COVID-19. Tryb zdalny łączy 

się z pracą poza miejscem zatrudnienia, najczęściej było to miejsce zamieszkania. 

Największy odsetek badanych (35,3%) wskazała, iż sporadycznie pracowała w trybie 

zdalnym przed wybuchem pandemii, 24,4% respondentów pracowało w ten sposób raz 

w tygodniu, a 20,3% z nich – przynajmniej kilka razy w tygodniu. Osoby, które 

w ogóle nie pracowały wcześniej w ten sposób stanowiły 1/5 ogółu badanych.  

 

Rysunek 1. Częstotliwość pracy zdalnej przed wybuchem pandemii COVID-19 (% wskazań badanych). 
Źródło: Opracowanie własne  
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Wśród doświadczeń związanych z pracą zdalną, respondenci wymieniali najczęściej 

niedostateczną komunikację z kierownictwem lub/i z współpracownikami (35,9%), 

elastyczne godziny pracy (35,3%) oraz spadek motywacji do działania (33,8%) – rys. 2. 

 
Rysunek 2. Doświadczenia respondentów w związku z pracą zdalną (% wskazań badanych).  

Źródło: Opracowanie własne  

W przeprowadzonych badaniach ankietowani oceniali kontakt z kadrą kierowniczą 

podczas pracy online. Blisko 30% z nich oceniło ją na zadowalającym poziomie, co 

4 badany – dobrze, ale 22,2% negatywnie. Odsetek badanych wskazujący na bardzo 

zły kontakt z kadrą kierowniczą w trakcie pandemii stanowił 13,1% ogółu, zaś 10% 

ankietowanych wskazało współpracę z kadrą kierowniczą jako bardzo dobrą (rys. 3). 
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Rysunek 3. Ocena kontaktu z działem kierownictwa w czasie pracy zdalnej (% wskazań badanych).  

Źródło: Opracowanie własne  

Na rysunku 4 przedstawiono rozkład odpowiedzi dotyczących barier napotykanych 

przez respondentów podczas pracy zdalnej. Badani wskazali, że najczęściej musieli 

mierzyć się z łączeniem pracy i opieki nad dziećmi, osobą starszą lub niepełnosprawną 

(61,6%) oraz z brakiem umiejętności korzystania ze środków komunikacyjnych (58,4%).  

 

Rysunek 4. Bariery napotykane przez badanych w czasie pracy online (% wskazań badanych).  

Źródło: Opracowanie własne  
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W czasie pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwach podejmowano różne działania: 

37,2% ankietowanych wskazało, że przedsiębiorstwo nie przedłużało umów na czas 

określony z pracownikami w związku z niepewną sytuacją na rynku, 33,4% wskazań 

dotyczyło faktu przejścia w tryb zdalny, a 30,6% otrzymało wsparcie psychologiczne/ 

coachingowe (rys. 5).  

 

Rysunek 5. Działania kryzysowe podjęte przez pracodawcę w czasie pandemii koronawirusa  
(% wskazań badanych). Źródło: Opracowanie własne  

Najczęstszą negatywną konsekwencją, jaką odczuwali pracownicy w trakcie pan-

demii COVID-19 był brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami (45,3% 

badanych), trudność w skupieniu się z powodu obecności innych domowników (39,4% 

wskazań), zaś najrzadziej spotykaną konsekwencją pracy zdalnej był brak samodyscy-

pliny (20,3%) – rysunek 6. 
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Rysunek 6. Negatywne konsekwencje pracy zdalnej w czasie koronawirusa (% wskazań badanych).  
Źródło: Opracowanie własne  

Najczęstszym pozytywnym aspektem, jaki odczuwali pracownicy w trakcie pandemii 

COVID-19 (rys. 7) była oszczędność czasu (np. na dojazdy) – 41,9% wskazań. Liczna 

grupa badanych tj. 39,7%, wskazała, że korzystnym czynnikiem pracy zdalnej była dla 

nich większa łatwość koncentracji. Nieco mniejszy odsetek badanych (37%) zadekla-

rował, iż sprawnie godzą oni obowiązki zawodowe z osobistymi. Jednym z pozytywnych 

pracy w trybie zdalnym w opinii ankietowanych była lepsza motywacja (35,6% wska-

zań), natomiast 34,7% respondentów stwierdziło, że podczas pandemii COVID-19 

zaobserwowali u siebie rozwój twórczych pomysłów. Najrzadziej wskazywano na 

dostosowanie pracy do osobistych potrzeb (22,8% badanych).  
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Rysunek 7. Pozytywne strony pracy online w czasie pandemii koronawirusa (% wskazań badanych).  

Źródło: Opracowanie własne  

Domowa izolacja wpłynęła negatywnie na samopoczucie ankietowanych. Blisko 

32% respondentów wskazywało, że czasami odczuwało przygnębienie, 31,6% badanych 

odczuwało przygnębienie sporadycznie. Część ankietowanych stwierdziła, że smutek 

wywołany izolacją pojawiał się u nich bardzo często (20,6%), natomiast 16,2% 

opiniodawców wskazało na brak poczucia stanu przygnębienia (rys. 8). 

 

Rysunek 8. Częstotliwość odczuwania przygnębienia z powodu izolacji (% wskazań badanych).  

Źródło: Opracowanie własne  

22,8% 

28,1% 

36,9% 

33,8% 

41,9% 

32,2% 

39,7% 

34,7% 

35,6% 

26,9% 

Dostosowanie pracy do osobistych potrzeb 

Dostosowanie pracy do potrzeb najbliższych 

Godzenie obowiązków zawodowych i osobistych 

Więcej czasu dla najbliższych 

Oszczędność czasu (np. na dojazdy) 

Poczucie mniejszej kontroli ze strony 

przełożonego 

Większa łatwość skupienia/koncentracji 

Lepsze twórcze pomysły 

Motywacja do pracy 

Szybsze, sprawniejsze wykonywanie zadań 

20,6% 

31,6% 

31,6% 

16,2% 

Bardzo często 

Czasami 

Sporadycznie 

W ogóle 



 

Praca zdalna w obliczu pandemii COVID-19 z perspektywy pracownika 

 

97 

Okres trwania pandemii COVID-19 to możliwość sprawdzenia się w zdalnym 

trybie pracy. Znaczna część respondentów przyznała, że nie wiąże swojej przyszłości 

zawodowej z pracą zdalną (44,7%), natomiast 38,1% grupy badanej nie wiedziało, czy 

chciałoby przejść na stałe na ten rodzaj pracy. Nieco ponad 17% ankietowanych chcia-

łoby zmienić organizację pracy na zajmowanym stanowisku i pracować częściowo 

zdalnie (rys. 9).  

 

Rysunek 9. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy po ustaniu pandemii chciałby Pan/Pani 

zmienić organizację pracy na zajmowanym stanowisku i pracować częściowo zdalnie?  
(% wskazań badanych). Źródło: Opracowanie własne 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania oraz analiza wyników wskazała, że praca zdalna przed 

okresem pandemii nie była popularną formą świadczenia pracy. Ankietowani wymienili 

również negatywne i pozytywne strony pracy online. Do aspektów pozytywnych 

zaliczono oszczędność czasu, godzenie obowiązków zawodowych i osobistych oraz 

większą łatwość koncentracji. Dodatkowo, stwierdzono zwiększoną motywację do 

pracy oraz rozwój kreatywności wśród badanej grupy. Z przeprowadzonych badań 

ankietowych wynika, że do negatywnych kryteriów pracy zdalnej, respondenci zali-

czyli brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami i kadrą kierowniczą – co 

może oznaczać osłabienie kontaktów międzyludzkich, trudności z koncentracją  

z powodu obecności innych domowników oraz brak samodyscypliny. 

Pandemia COVID-19 przyczyniła się również do wprowadzenia działań kryzy-

sowych przez pracodawców – grupa badanych wskazała na nieprzedłużanie umów na 

czas określony z pracownikami, przejście ze stacjonarnego na tryb zdalny pracy. 

W przedsiębiorstwach przestrzegano także zasad ochrony zdrowia oraz reżimu sani-

tarnego. Podczas pandemii koronawirusa ankietowani zostali zobligowani do podjęcia 

opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, co stanowiło znaczącą barierę w efektyw-

nym wykonywaniu pracy zdalnej.  
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Okres świadczenia pracy w trybie online znacząco zweryfikował, iż ankietowani 

nie byli odpowiednio przygotowani do korzystania ze środków telekomunikacyjnych. 

Ze zrealizowanych badań wynika, że respondenci nie byliby zdecydowani na częściowe 

zatrudnienie w systemie zdalnym, co może wynikać z braku posiadania odpowiednich 

umiejętności informatycznych oraz uprzedniego doświadczenia.  
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Praca zdalna w obliczu pandemii COVID-19 z perspektywy pracownika 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych na temat oddziaływania pandemii 

COVID-19 na środowisko z punktu widzenie pracownika. W pracy przedstawiono zagadnienia związane 

z wirtualnym zespołem oraz telepracą. W artykule zawarto wyniki badań ankietowych, w których przedsta-
wiono odpowiedzi respondentów na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że koronawirus przyczynił się do podjęcia kryzysowych procedur 

w przedsiębiorstwach, zaś obszar zdalnej formy pracy wiązał się dla pracowników z brakiem bezpośredniego 

kontaktu z współpracownikami, pracą w weekendy, trudnościami w skupieniu się ze względu na obecność 
innych domowników, niedostateczną komunikacją z kierownictwem i współpracownikami, spadkiem moty-

wacji do działania. Najczęstszymi barierami, z jakimi musieli się oni zmagać było łączenie pracy z opieką 

nad dziećmi oraz osobami zależnymi, jak również z brakiem odpowiednich umiejętności korzystania ze 

środków telekomunikacyjnych. Przeprowadzone badanie wskazuje na to, że większość respondentów nie 
chciałoby reorganizować swojego systemu pracy i przejść na tryb zdalny na stałe. 

Słowa kluczowe: zespoły wirtualne, telepraca, COVID-19 
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Remote work in the face of the COVID-19 pandemic from an employee's perspective 

Abstract 

The aim of the article is to present the results of empirical studies on the environmental impact of the 

COVID-19 pandemic from the point of view of the worker. The work presents issues related to the virtual 
team and teleworking. The article contains the results of surveys which presented respondents' responses to 

the functioning of enterprises during the COVID-19 pandemic. Studies have shown that coronavirus has 

contributed to crisis procedures in companies, and the area of remote form of work is associated for 

employees with a lack of direct contact with colleagues, work at weekends, difficulties in focusing due to 
the presence of other household members, insufficient communication with management and colleagues, 

a decrease in motivation to act. The most common barriers they faced were the combination of work with 

childcare and dependent persons, as well as a lack of adequate telecommunications skills. The survey shows 

that the majority of respondents would not want to reorganise their work system and switch to remote 
mode permanently. 

Keywords: virtual teams, teleworking, COVID-19 
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Agata Buczak
1
 

Działalność Powiatowych Urzędów Pracy w miastach  

na prawach powiatu województwa dolnośląskiego –  

czy w czasach COVID-19 przedsiębiorcze kobiety 

są szczególną grupą docelową PUP?  

1. Wprowadzenie  

Przedsiębiorczość jest zjawiskiem nieustannie podlegającym wieloaspektowej 

analizie, obserwacjom i rozważaniom, których podejmują się badacze z różnych dziedzin 

nauki, m.in. ekonomii, socjologii czy psychologii. Uważa się ją za kluczowy czynnik 

wzrostu gospodarczego, poprawy konkurencyjności gospodarek, dobrobytu regionów 

oraz społeczności lokalnych. Niezaprzeczalnie stanowi wyzwanie współczesnych 

społeczeństw, a jej elementem składowym jest zagadnienie przedsiębiorczości kobiet, 

które w społecznym postrzeganiu często funkcjonują jako słabsze, bardziej wrażliwe, 

mniej skłonne do ryzyka, kojarzone raczej z rolą matki –piastunki aniżeli przywódczyni 

kierującej firmą czy organizacją. Zasadne wydaje się więc wspieranie przedsiębior-

czych działań kobiet, których wyrazem jest zakładanie, prowadzenie i rozwijanie 

działalności gospodarczej, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a których 

rozbudowa jest przejawem rosnącej konkurencji i odzwierciedla rozkwit przedsiębior-

czości. MSP są swoistym stymulatorem rozwoju gospodarczego, a ich udział w gospo-

darce stanowi jeden z mierników tego rozwoju. 

Praktyka wskazuje się, iż wsparcie przedsiębiorcy mogą uzyskać z szeroko ujmo-

wanego instytucjonalnego otoczenia biznesu, w którym najbardziej rozpowszechnione 

i najczęściej wskazywane w literaturze to: instytucje otoczenia biznesu, instytucje 

wsparcia rozwoju gospodarki, infrastruktura instytucjonalna, instytucje wsparcia, infra-

struktura wsparcia, niekomercyjne otoczenie biznesu, ośrodki innowacji i przedsiębior-

czości, infrastruktura innowacji i transferu technologii, instytucje pomostowe, katali-

zatory innowacji [1, 2], a różnią się one przede wszystkim zakresem zbioru instytucji 

identyfikowanych jako instytucje otoczenia biznesu. Niezaprzeczalnie do instytucjo-

nalnego otoczenia biznesu należy przyporządkować instytucje rynku pracy, takie jak 

Powiatowe Urząd Pracy, w których zakresie działalności znajduje się m.in. pomoc 

przedsiębiorcom, choć powszechnie kojarzone są ze świadczeniami na rzecz osób 

bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.  

Wszystkie wymienione powyżej cechy i wyznaczniki przedsiębiorczości w 2020 

roku zostały w Polsce, na świecie już od końcówki 2019 roku, wystawione na „swego 

rodzaju” próbę w postaci pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powszechnie określa-

nego COVID-19. Współczesna, szeroko pojmowana przedsiębiorczość nie mierzyła się 

dotąd z wyzwaniem tzw. lockdownu gospodarki, powszechnym dystansem społecznym, 

ograniczeniem transportu czy zamknięciem granic państwowych.  

                                                                   
1 agata.buczak@ue.wroc.pl, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomii 

i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, www.ue.wroc.pl. 
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Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wsparcia, jakiego w 2020 
roku Powiatowe Urzędy Pracy z czterech miasta na prawach powiatu w województwie 
dolnośląskim udzieliły kobietom, które zdecydowały się założyć działalność gospo-
darczą lub już ją prowadziły. Jest próbą zidentyfikowania oferty pomocowej i określenia 
czy jej charakter i wymiar pozwalają stwierdzić, że kobiety są szczególną grupą doce-
lową Powiatowych Urzędów Pracy w czasach COVID-19. Artykuł i płynące z niego 
wnioski zostały oparte na autorskich badania przeprowadzone na potrzeby realizacji 
projektu badawczego pn. „Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności 
gospodarczej przez kobiety w miastach na prawach powiatu województwa dolno-
śląskiego w czasach pandemii COVID-19”, analizie wybranych danych statystycznych 
udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, zestawieniach raportów miesięcz-
nych i rocznych prowadzonych przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy w miastach 
objętych badaniem i udostępnionych na stronach internetowych owych instytucji. 

2. Miasta na prawach powiatu w województwie dolnośląskim –  

wybrane dane statystyczne 

Miasta na prawach powiatu są podstawą systemu samorządu terytorialnego 
w Polsce. Wyróżnia je dualny charakter, ponieważ pełnią funkcje przypisane nie tylko 
gminom, ale realizują też część zadań przynależnych powiatom. Ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [3], w rozdziale 9, artykule 91, precy-
zyjnie definiuje, iż: Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 
1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem 
przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej 
odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta 
na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju 
na powiaty.  

W artykule 92 ww. Ustawy określono organy powiatu w miastach na prawach 
powiatu, gdzie [3]:  
1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:  

 rada miasta;  

 prezydent miasta. 
2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach 

określonych w tej ustawie. 
3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, 

liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania 
nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym. 

Według stanu na 1 stycznia 2021 r. podział administracyjny Polski obejmuje [9]: 

 16 województw; 

 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu; 

 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 652 gminy miejsko-wiejskie i 1523 gminy 
wiejskie). 

W województwie dolnośląskim status miasta na prawie powiatu posiadają [10]: 

 Jelenia Góra; 

 Legnica; 

 Wałbrzych; 

 Wrocław. 
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Do realizacji celu prezentowanego artykułu niezbędne jest przedstawienie krótkiej 

charakterystyki wybranych danych statystycznych miast na prawach powiatu woje-

wództwa dolnośląskiego. Z uwagi na fakt, że opracowania Głównego Urzędu Staty-

stycznego publikowane są z opóźnieniem, w momencie oddawania niniejszego opraco-

wania, całościowo dostępne były tylko dane statystyczne za 2019 rok. Zawarto je 

w tabeli 1.  

Tabela 1. Miasta na prawach powiatu województwa dolnośląskiego – wybrane dane statystyczne za 2019 rok 

WYBRANE DANE 
STATYSTYCZNE 

JELENIA 
GÓRA 

LEGNICA WAŁBRZYCH WROCŁAW 

Powierzchnia  w km2 109 56 85 293 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 724 1765 1315 2195 

Ludność 79061 99350 111356 642869 

Podmioty gospodarki narodowej  

w rejestrze REGON na 10 tys. ludności  

w wieku produkcyjnym 

2822 2365 2122 3259  

Pracujący* 23067 33643 29749 290426 

Bezrobotni zarejestrowani 1096 1908 1974 6429 

Kobiety w % ogółu bezrobotnych 
zarejestrowanych 

51,6 56,2 57,6 50,0 

* bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych 
w rolnictwie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020, Urząd 

Statystyczny we Wrocławiu, https://wroclaw.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ [dostęp 

02.04.2021 r.]  

Miasta na prawach powiatu w województwie dolnośląskim są zróżnicowane pod 

kątem zajmowanej powierzchni, przy czym największym z nich jest Wrocław, a naj-

mniejszym Legnica. Zajmowana powierzchnia nie decyduje jednak o gęstości zalud-

nienia, gdzie na pierwszym miejscu również jest Wrocław, a na ostatnim Jelenia Góra. 

W kwestii danych odnoszących się do zagadnień zatrudnienia (pracujący i bezrobotni) 

czy liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tyś. miesz-

kańców w wieku produkcyjnym zauważyć można pewną prawidłowość: Wrocław 

definiowała największa liczba zarówno pracujących, jak i bezrobotnych zarejestro-

wanych, a także najwięcej podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON. Najmniej 

zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących w 2019 roku odnotowano w Jeleniej 

Górze, a najmniej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tyś. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym zarejestrowano w Wałbrzychu. Na sytuację taką 

wpływ ma wiele czynników, m.in. położenie geograficzne, historia miasta, atrakcyjność 

regionu czy prowadzone inwestycje – jednak nie stanowią one tematyki niniejszego 

opracowania.  

3. Powiatowe Urzędy Pracy – podstawy prawne i charakterystyka 

działalności statutowej 

Powiatowe urzędy pracy (PUP) działają w oparciu i na podstawie wielu ustaw, 

rozporządzeń oraz regulaminów, które określają zasady ich funkcjonowania. PUP 

realizują zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
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pracy [4], natomiast ich gospodarka finansowa uregulowana jest w ustawie o finansach 

publicznych [5]. 

Uszczegółowiając, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy określa zadania państwa w zakresie [6]:  

 promocji zatrudnienia;  

 łagodzenia skutków bezrobocia; 

 oraz aktywizacji zawodowej. 

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające 

w celu [7]: 

 pełnego i produktywnego zatrudnienia; 

 rozwoju zasobów ludzkich; 

 osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

 wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 

 zwiększania mobilności na rynku pracy. 

Zgodnie z art. 9a. przywoływanej powyżej Ustawy [8]:  

1. Powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art.9 ust. 1, 

obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany 

z budżetów tych powiatów. 

2. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym 

mowa w ust. 1, zwany dalej „powiatem prowadzącym”, otrzymuje dotacje celowe 

na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, 

zwanych dalej „powiatami dotującymi”. 

3. Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia 

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współ-

finansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględ-

nieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, 

o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Pracy dotyczących powiatu dotującego. 

4. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość 

roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział 

w całości poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy 

ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby 

mieszkańców z całego obszaru działania powiatowego urzędu pracy według stanu 

na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały ponie-

sione – pomniejszony o kwotę refundacji, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na reali-

zację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. 

Ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), a także inne ustawy, na mocy których powia-

towe urzędy pracy realizują swoje zadania statutowe, wymagają uszczegółowienia 

w postaci aktów wykonawczych do nich sformułowanych. Dokonano tego w tabeli 2. 
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Tabela 2. Ustawy regulujące statutową działalność powiatowych urzędów pracy wraz z aktami 

wykonawczymi – stan na 20.03.2021 r. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) 

Podstawa 

prawna aktu 
Przedmiot regulacji 

Miejsce 

ogłoszenia aktu 

art. 4, ust. 2 

W sprawie systemów 

teleinformatycznych stosowanych 
w publicznych służbach zatrudnienia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie 
systemów teleinformatycznych stosowanych 

w publicznych służbach zatrudnienia 

art. 12, ust. 8 

Refundowanie ze środków Funduszu 

Pracy wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 

r.w sprawie refundowania ze środków 

Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 
młodocianym pracownikom 

art. 16 
Szczegółowe zadania i organizacja 

Ochotniczych Hufców Pracy 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych zadań i organizacji 

Ochotniczych Hufców Pracy 

art. 17 

Sposób organizacji uzupełnienia 

wykształcenia ogólnego młodzieży 

w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz 
zdobywania przez nią kwalifikacji 

zawodowych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2004 r. w sprawie sposobu 

organizacji uzupełnienia wykształcenia 
ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach 

Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji 

zawodowych 

art. 19k Agencje zatrudnienia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

wzorów dokumentów dotyczących 
działalności agencji zatrudnienia 

art. 20, ust. 9 Rejestr instytucji szkoleniowych 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 

rejestru instytucji szkoleniowych 

art. 23, ust. 13 W sprawie rad rynku pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

rad rynku pracy 

art. 33, ust. 5 
Rejestracja bezrobotnych  

i poszukujących pracy 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 

r. w sprawie rejestracji bezrobotnych 
i poszukujących pracy 

art. 35, ust. 5 

W sprawie szczegółowych warunków 

realizacji oraz trybu i sposobu 

prowadzenia usług rynku pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 

i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 

art. 36, ust. 8 

Klasyfikacja zawodów i specjalności 

dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej 
stosowania 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania 

art. 36e, ust. 4 

W sprawie wzoru wniosku  

o akredytację do prowadzenia 

pośrednictwa pracy 
w ramach sieci EURES 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2019 r. 

w sprawie wzoru wniosku o akredytację do 

prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach 
sieci EURES 
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art. 46, ust. 6 

Dokonywanie z Funduszu Pracy 

refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy oraz 
przyznawanie środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy 

refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy oraz 

przyznawania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

art. 46, ust. 6a 

Przyznawanie środków na podjęcie 

działalności na zasadach określonych 

dla spółdzielni socjalnych, utworzenie 
stanowiska pracy oraz na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia 

skierowanej osoby w spółdzielni 

socjalnej 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 

r. w sprawie przyznawania środków na 
podjęcie działalności na zasadach określonych 

dla spółdzielni socjalnych, utworzenie 

stanowiska pracy oraz na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby 
w spółdzielni socjalnej 

art. 53m 
Rozporządzenie ministra pracy 
w sprawie przygotowania 

zawodowego dorosłych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego 

dorosłych 

art. 53, ust. 9 
Szczegółowe warunki odbywania 

stażu przez bezrobotnych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych 

art. 60 

Organizowanie prac interwencyjnych 
i robót publicznych oraz jednorazowa 

refundacja kosztów z tytułu 

opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. 

w sprawie organizowania prac interwencyj-

nych i robót publicznych oraz jednorazowej 

refundacji kosztów z tytułu opłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne 

art. 66b W sprawie programów specjalnych 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

programów specjalnych 

art. 66l, ust. 8 
Wysokość kwot premii i kosztów 

przejazdu 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie wysokości kwot premii i kosztów 

przejazdu 

art. 69b, ust. 7 
W sprawie przyznawania środków 
z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
przyznawania środków z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego 

art. 71, ust. 8 

Opłacanie składek na Fundusz Pracy 

przez osoby podejmujące zatrudnienie 

lub inną pracę zarobkową za granicą 
u pracodawcy zagranicznego 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. 

w sprawie opłacania składek na Fundusz 

Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie 
lub inną pracę zarobkową za granicą 

u pracodawcy zagranicznego 

art. 72, ust. 8 Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych 

art. 73a, ust. 6 
W sprawie organizowania prac 

społecznie użytecznych 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie organizowania prac społecznie 
użytecznych 
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art. 82 

Obwieszczenie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 25 

września 2015 r. w sprawie przeciętnej 

stopy bezrobocia w kraju oraz na 
obszarze 

powiatów 

Monitor Polski z 2015 r.,  

poz. 913 

art. 83 

Szczegółowy tryb przyznawania 

zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 

szkoleniowego, stypendium i dodatku 

aktywizacyjnego 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowego trybu 

przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, 
stypendium i dodatku aktywizacyjnego 

art. 90, ust. 1 

W sprawie wydawania zezwolenia na 
pracę cudzoziemca oraz wpisu 

oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi 

do ewidencji oświadczeń 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie wydawania zezwolenia na pracę 

cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 

art. 90, ust. 4 

W sprawie przypadków, w których 
powierzenie wykonywania pracy 

cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dopuszczalne bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przypadków, w których powierzenie 

wykonywania pracy cudzoziemcowi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania 

zezwolenia na pracę 

art. 90, ust. 5 

W sprawie określenia przypadków, 

w których zezwolenie na pracę 
cudzoziemca jest wydawane bez 

względu na szczegółowe warunki 

wydawania 

zezwoleń na pracę cudzoziemców 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia  

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

przypadków, w których zezwolenie na pracę 

cudzoziemca jest wydawane bez względu na 

szczegółowe warunki wydawania zezwoleń 
na pracę cudzoziemców 

art. 90, ust. 9 

W sprawie podklas działalności 

według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), w których 

wydawane są zezwolenia na pracę 
sezonową cudzoziemca 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podklas działalności według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD), w których 
wydawane są zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca 

art. 90, ust. 10 

W sprawie państw, do których 

obywateli stosuje się niektóre przepisy 

dotyczące zezwolenia na pracę 
sezonową oraz przepisy dotyczące 

oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 

w sprawie państw, do których obywateli 

stosuje się niektóre przepisy dotyczące 
zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy 

dotyczące oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi 

art. 90a, ust. 3 

W sprawie wysokości wpłat 

dokonywanych w związku ze 
złożeniem wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę lub zezwolenia na 

pracę sezonową oraz złożeniem 

oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 

w sprawie wysokości wpłat dokonywanych 
w związku ze złożeniem wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę 

sezonową oraz złożeniem oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi 
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art. 100, ust. 2 

W sprawie dodatku do wynagrodzenia 

dla pracowników publicznych służb 

zatrudnienia oraz Ochotniczych 

Hufców Pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

dodatku do wynagrodzenia dla pracowników 

publicznych służb zatrudnienia oraz 
Ochotniczych Hufców Pracy 

art. 108, ust. 3 

W sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej Funduszu 

Pracy 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej Funduszu Pracy 

art. 109, ust. 

7l 

W sprawie trybu przyznawania 
samorządom powiatów środków 

Funduszu Pracy na finansowanie 

kosztów nagród specjalnych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne 
od nagród specjalnych 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie trybu przyznawania samorządom 

powiatów środków Funduszu Pracy na 

finansowanie kosztów nagród specjalnych 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 

nagród specjalnych 

art. 109, ust. 

11 

Algorytm ustalania kwot środków 

Funduszu Pracy na finansowanie 

zadań w województwie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania 

kwot środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań  
w województwie 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych 
udzielonych osobom, które utraciły pracę  

(Dz.U. z 2009 r. nr 115 poz. 964) 

Podstawa 

prawna aktu 
Przedmiot regulacji 

Miejsce 

ogłoszenia aktu 

art. 6, ust. 6 

Rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie wzoru 

wniosku o przyznanie pomocy 

państwa w spłacie kredytu 
mieszkaniowego oraz wzoru 

oświadczenia instytucji kredytującej 

Dz.U. 2009, nr 123,  

poz. 1023 

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Podstawa 

prawna aktu 
Przedmiot regulacji 

Miejsce 

ogłoszenia aktu 

art. 17 

Rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie 

przyznawania świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy 

Dz.U. 2015, poz. 167 

art. 24 

Rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie 
dofinansowania kosztów szkolenia 

pracowników objętych szczególnymi 

rozwiązaniami na rzecz ochrony 

miejsc pracy 

Dz.U. 2015, poz. 168 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

(Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608) 

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 669) 
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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. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

Źródło: Opracowanie własne 

W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 340 powiatowych urzędów pracy, które 

swoje siedziby mają w miastach powiatowych. Jednakże w ramach działania danego 

powiatowego urzędu pracy w pozostałych miastach należących do danego powiatu 

mogą działać ich filie. Sprawia to, że 379 powiatów jest łącznie obsługiwanych przez 

powiatowe urzędy pracy [11]. 

W statutowej działalności powiatowe urzędy pracy posiadają następujące formy 

wsparcia kierowane do pracodawców i przedsiębiorców [12]: 

 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezro-

botnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy – pożyczka na utworzenie 

stanowiska pracy są to zwrotne środki niskooprocentowane, z przeznaczeniem na 

utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego 

przez powiatowy urząd pracy. 

 Pośrednictwo pracy oraz pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy – pod-

stawowym działaniem realizowanym przez powiatowy urząd pracy na rzecz 

pracodawcy w ramach pośrednictwa pracy jest przyjmowanie ofert pracy, 

a następnie podawanie ich do publicznej wiadomości w siedzibach urzędów 

i w Centralnej Bazie Ofert Pracy. 

 Pomoc w doborze kandydata do pracy – to pomoc udzielania w procesie rekru-

tacji, obejmująca takie możliwe działania, jak: określenie cech psychofizycznych 

niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu, polegająca na diagnozowaniu 

predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy – 

kandydatów do pracy, kierowaniu kandydatów na badania psychologiczne bądź 

lekarskie, pozwalające na wydanie opinii o ich przydatności zawodowej. 

 Pomoc w rozwoju zawodowym pracowników – pracodawca może skorzystać 

z pomocy powiatowego urzędu pracy w doborze kandydatów na zgłoszone 

w ofercie stanowisko pracy, a także ze wsparcia w rozwoju zawodowym własnym 

i pracowników. Pomoc udzielana jest poprzez porady zawodowe, informacje na 

temat rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia.  

 Poradnictwo zawodowe – jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe 

urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające 

w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu 

pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych 

osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu. 

 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników (Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy) – Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Fun-

duszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracow-

ników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pra-

cujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmie-

niającej się gospodarki. 
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 Staże i bony stażowe – staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu 

pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż 

osobą bezrobotną. Wnioskodawca, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na 

staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje 

stypendium, które jest wypłacane przez starostę.  

 Trójstronne umowy szkoleniowe – trójstronne umowy szkoleniowe to umowy 

zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją 

szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po 

odbytym szkoleniu. 

 Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników – 

pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania 

zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz 

opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 

 Wsparcie tworzenia miejsc pracy – pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę 

bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się 

o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. 

Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści: pracodawca zmniejsza koszty 

związane z zatrudnieniem nowego pracownika, osoba bezrobotna ma w ten sposób 

większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Do dyspozycji pracodawcy jest wiele 

możliwości, produktów oferowanych przez PUP, z których może skorzystać 

tworząc nowe miejsca pracy. Należą do nich: 

 prace interwencyjne – oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez praco-

dawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagro-

dzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej.  

 roboty publiczne – oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie 

dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub 

dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, 

funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich 

związków. 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 

to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku 

z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na 

tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozo-

stającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej 

opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy. 

 pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – to niskooprocentowane środki 

zwrotne przyznawane na utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na 

tym stanowisku bezrobotnego lub niepozostającego w zatrudnieniu lub 

niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnospraw-

nej przez okres minimum 12 miesięcy, z zachowaniem wszystkich korzyści 

pożyczki w przypadku zatrudnienia ww. osób przez okres 36 miesięcy. 

 jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne – praco-

dawca może ubiegać się o jednorazową refundację składek w przypadku 

każdego bezrobotnego przyjętego ze skierowania powiatowego urzędu 
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pracy, dla którego zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie 

działania. Wsparcie może otrzymać każdy pracodawca. 

 świadczenie aktywizacyjne – świadczenie aktywizacyjne może być przy-

znane za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego 

rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją 

w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie 

dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną. 

 bon zatrudnieniowy – stanowi on gwarancję zrefundowania pracodawcy 

części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w zwią-

zku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu. Celem tego instru-

mentu aktywizacyjnego jest zachęcenie młodych bezrobotnych do samo-

dzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia. 

 dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 

50+ – celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie 

bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia jest zachęcenie pracodawców 

do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej.  

 grant na telepracę – celem jest pomoc pracodawcy utworzeniu miejsca 

pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie zwią-

zanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną 

oraz bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej. 

 zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnio-

nych bezrobotnych do 30. roku życia – celem zwolnienia ze składki na 

Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych za zatrudnione osoby do 30. roku życia skierowane z urzędu 

pracy jest zachęcenie pracodawców do oferowania miejsc pracy bezro-

botnym w tej grupie wiekowej i ułatwienie młodym osobom wejścia na 

rynek pracy. 

 zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby 

powyżej 50 roku życia – celem zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy za 

zatrudnione osoby powyżej 50 roku życia jest zachęcenie pracodawców do 

oferowania miejsc pracy bezrobotnym w tej grupie wiekowej. 

 refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. 

roku życia – celem refundacji kosztów poniesionych na składki na ubez-

pieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia jest zachęcenie pra-

codawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej i ułatwie-

nie wejścia na rynek pracy młodym osobom bez doświadczenia zawodowego. 

 zatrudnianie niepełnosprawnych – pracodawca, który chce zatrudnić osobę 

niepełnosprawną możesz ubiegać się o: zwrot kosztów przystosowania 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów zatrudnienia 

pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, 

zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.  

 Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – to forma wsparcia udzie-

lana bezrobotnym, absolwentom Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwentom 
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Klub Integracji Społecznej (KIS) lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewy-

konującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy 

chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 

i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane 

w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

Zasadnym wydaje się przedstawienie w tym miejscu danych pozyskanych ze stron 

internetowych powiatowych urzędów pracy z czterech miasta na prawach powiatu 

województwa dolnośląskiego [13-16], które po poddaniu analizie i zbilansowane wska-

zały, ile kobiet skorzystało z tej formy wsparcia w 2020 roku i założyło działalność 

gospodarczą. Dla porównania zestawienie wzbogacono o dane z 2019 roku. Cało-

ściową prezentację zawarto w tabeli 3. 

Tabela 3. Liczba kobiet, które w 2019 i 2020 roku podjęły działalność gospodarczą dzięki dofinansowaniu 

z powiatowego urzędu pracy w jednym z miast na prawach powiatu w województwie dolnośląskim 

2019 rok 

Miesiąc Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław 

styczeń 0 0 0 0 

luty 0 7 0 0 

marzec 0 0 7 0 

kwiecień 6 33 14 25 

maj 9 0 5 30 

czerwiec 4 0 0 23 

lipiec 2 23 7 26 

sierpień 3 7 2 36 

wrzesień 7 0 0 19 

październik 8 7 5 15 

listopad 3 11 7 25 

grudzień 0 1 3 29 

ŁĄCZNIE 42 89 50 228 

2020 rok 

Miesiąc Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław 

styczeń 0 0 0 0 

luty 0 16 0 4 

marzec 0 1 13 4 

kwiecień 0 1 0 0 

maj 0 4 5 7 

czerwiec 0 0 3 10 

lipiec 1 0 8 9 

sierpień 3 0 0 9 

wrzesień 0 1 8 4 

październik brak danych* 10 8 1 

listopad brak danych* 41 3 1 

grudzień brak danych* brak danych* 2 23 

ŁĄCZNIE 4 74 50 72 

*w dniu oddawania opracowania dane nie były uzupełnione w zestawieniach udostępnianych 

na stronach internetowych PUP w danym mieście 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyraźnie zauważalny jest spadek liczby podjętych przez kobiety działalności 

gospodarczych powołanych do biznesowej egzystencji dzięki dofinansowaniu udzie-

lonemu przez powiatowe urzędy pracy w czterech miastach na prawach powiatu 

w województwie dolnośląskim. Najbardziej zauważalne było to we Wrocławiu i w Jele-

niej Górze, choć w wypadku drugiej z wymienionych miejscowości dane zamieszczana 

na stronach Powiatowego Urzędu Pracy są wysoce nieaktualne, nieuzupełniane regu-

larnie, co sprawia, że w ogólnej ocenie czytelności i jakości stron badanych powiato-

wych urzędów pracy wyróżniają się zdecydowanie negatywnie. Nie stanowi to jednak 

treści prowadzonych badań, stąd wątek ten nie podlegać będzie dalszym rozważaniom.  

4. Powiatowe Urzędy Pracy – działania wspierające przedsiębiorcze 

kobiety w czasach COVID-19 

Niewątpliwie rok 2020 zapisał się w społecznej pamięci jako niezwykle wymagający, 

zaskakująco trudny, który przyniósł zjawiska i sytuacje, wydawałoby się, zupełnie 

niespodziewane w XXI wieku. Pandemia COVID-19 w początkowej fazie wydawała 

się „złym snem”, z którego nowoczesny, wysokorozwinięty świat szybko się obudzi. 

Jak jest wiadomym, tak się nie stało, a konsekwencje ekonomiczne, gospodarcze, 

społeczne, zdrowotne w dalszym ciągu są codziennością ludzkości.  

Świat tylko na chwilę zwolnił, ale się nie zatrzymał, dlatego też każda dziedzina życia 

musiała zostać dostosowana do panujących warunków epidemicznych. Jak wynika 

z dotychczasowych rozważań zawartych w podrozdziale 3. prezentowanego opraco-

wania, w 2020 roku, względem poprzedzającego, zauważalny był spadek liczby pod-

jętych przez kobiety działalności gospodarczych w czterech miastach na prawach 

powiatu w województwie dolnośląskim. Jednakże, pomimo zaistniałych trudności, ko-

biety oraz pozostali przedsiębiorcy nadal decydowali się je podejmować i prowadzić. 

Szczegółowe dane, wskazujące liczbę i rodzaje wszystkich podjętych działalności 

gospodarczych z podziałem na miasta na prawach powiatu w województwie dolno-

śląskim, stanowić będą tematykę przyszłych opracowań przygotowywanych w chwili 

obecnej przez autorkę. 

Powiatowe urzędy pracy w marcu 2020 roku, czyli podczas pierwszego „lock-

downu” gospodarki w Polsce, na swoich stronach internetowych [17-24] ogłaszały 

czasowe ograniczenie w dostępie, m.in. do bezpośredniej obsługi klienta, konieczności 

komunikacji drogą internetową bądź telefonicznie, czasowym wstrzymaniem realizacji 

dotychczasowych projektów czy naboru wniosków na rzecz wypełniania zadań, które 

zostały przydzielone powiatowym urzędom pracy w toku realizacji pakietu pn. Tarcza 

Antykryzysowa
2
, w skład którego wchodzą następujące akty prawne [26]: 

                                                                   
2 1) Tarcza Antykryzysowa to plan na kilka najbliższych miesięcy. To instrumenty, które mają amortyzować 

i zmniejszyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na społeczeństwo. To jeden 

z najbardziej kompleksowych pakietów w Europie – za: [25];  
2) Szacowana całkowita wartość wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 212 mld zł (blisko 10% PKB). 

Co się składa na tę kwotę? 

Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). Składają się na niego wydatki budżetu 

państwa, ZUS i funduszy celowych. 
Płynnościowy komponent rządowy o wartości ok. 75,5 mld zł (3,3% PKB). Składają się na niego: wakacje 

kredytowe i odroczone daniny, a także finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głównie 

z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP). 

Pakiet płynnościowy NBP o wartości ok. 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe  
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 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [27]; 

 Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) [28]; 

 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. [29]; 

 Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 [30]; 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym 

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 [31]; 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 

COVID-19 [32]; 

 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osło-

nowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [33]; 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym [34]; 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania 

lub restrukturyzacji przedsiębiorców [35]. 

W efekcie rozwoju sytuacji epidemicznej i aktualizacji zapisów aktów prawnych jej 

dedykowanych do zadań powiatowych urzędów pracy należą następujące zadania 

realizujące zapisy pakietu Tarczy Antykryzysowej [36]: 

1. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż [37]:  

 dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł, jest 

bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność 

gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji; 

 dedykowana przedsiębiorcom, którzy: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo 

małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; na dzień 30 listo-

pada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasy-

fikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym 

z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371); których działalność gospodarcza 

nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.; ich przychód z działalności 

uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co 

najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub 

w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.; 

 polega na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych 

przedsiębiorców, stanowiąc pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe 

ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, s. 1). 

2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców [38]: 
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 jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocen-

towanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmo-

wanych przez Narodowy Bank Polski, natomiast okres spłaty pożyczki wskazano 

jako nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami 

przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki; 

 dedykowana mikroprzedsiębiorcom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co naj-

mniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny 

obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równo-

wartości w złotych 2 milionów euro); którzy prowadzili działalność gospodarczą 

przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej 

działalności. Co ważne, o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, 

którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników; 

 polega na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikro-

przedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowiąc pomoc publiczną, 

mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa 

w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 

w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 

91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Numer programu pomocowego 

dla tej formy wsparcia to SA.56922(2020/N). 

3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych 

[39]: 

 dedykowana organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności gospodarczej lub 

statutowej; 

 jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej opro-

centowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmo-

wanych przez Narodowy Bank Polski; 

 okres spłaty pożyczki został określony jako nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją 

w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki. 

4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych [40]: 

 przygotowana dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego 

pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystą-

pienia COVID-19, który, m.in.: nie ma opóźnień w regulowaniu zobowiązań 

podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

nie otrzymał i nie ubiega się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków 

publicznych; zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w przez 
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okres dofinansowania; nie obciążają przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsię-

biorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe; 

 dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku 

obrotów: co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, co najmniej 50% – może być przyznane 

w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, co najmniej 

80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

miesięcznie; 

 wsparcie nie może zostać przyznane na okres dłuższy niż 3 miesiące. 

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców małych 

i średnich przedsiębiorców [41]: 

 dedykowane przedsiębiorcy posiadającemu status mikroprzedsiębiorcy, małego lub 

średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646); 

 warunkiem jego uzyskania jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozu-

miane jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym, przy czym spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych 

obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 

w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim; 

 dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku 

obrotów: co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagro-

dzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy 

w odniesieniu do każdego pracownika, co najmniej 50% – może być przyznane 

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń posz-

czególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 

70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpie-

czenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, co naj-

mniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stano-

wiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odnie-

sieniu do każdego pracownika. 

6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych [42]: 

 dedykowana organizacjom pozarządowym rozumianym w zgodzie z art. 3 ust. 

2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
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tariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 

3 ust. 3 tej ustawy, które udokumentują spadek dochodów z działalności statutowej, 

 spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działal-

ności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalenda-

rzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 

poprzednim; 

 dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku 

przychodów: co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekra-

czającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne 

od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, co najmniej 50% – może 

być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego 

o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika; co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekra-

czającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia spo-

łeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty mini-

malnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubez-

pieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie prze-

pisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwa-

rancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej [43]: 

 dedykowana osobie prawnej działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, oraz jej jednostkę organizacyjną; 

 dofinansowanie może być udzielone w wysokości nie wyższej niż suma 70% 

wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowanie nie może 

przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na 

ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do 

utrzymania zatrudnionych pracowników przez okres, na który zostało przyznane 

dofinansowanie; 

 wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

8. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż [44]: 

 dedykowana dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, z następujących 

branż: sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizo-



Działalność Powiatowych Urzędów Pracy w miastach na prawach powiatu województwa dolno-

śląskiego – czy w czasach COVID-19 przedsiębiorcze kobiety są szczególną grupą docelową PUP?  

 

117 

wanych sklepach; sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż detaliczna wyrobów tekstyl-

nych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż deta-

liczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; pozostały 

transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; działalność usługowa 

wspomagająca transport lotniczy; hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; pola 

kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; ruchome placówki gastrono-

miczne; przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering); pozostała usługowa działalność gastronomiczna; przygotowywanie 

i podawanie napojów; działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych; działalność postprodukcyjna związana z filmami, 

nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; działalność związana z dystrybucją 

filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność związana z projekcją 

filmów; działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; działalność 

fotograficzna; wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

działalność agentów turystycznych; działalność organizatorów turystyki; działal-

ność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; działalność 

związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; pozaszkolne formy edukacji 

sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; pozaszkolne formy edukacji 

artystycznej; pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; nauka 

języków obcych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskla-

syfikowane; działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polega-

jącej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-

wych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej; działalność 

fizjoterapeutyczna; działalność paramedyczna; działalność związana z wystawia-

niem przedstawień artystycznych; działalność wspomagająca wystawianie przed-

stawień artystycznych; działalność obiektów kulturalnych; działalność muzeów; 

działalność obiektów sportowych, działalność obiektów służących poprawie 

kondycji fizycznej; pozostała działalność związana ze sportem; działalność weso-

łych miasteczek i parków rozrywki; działalność pokojów zagadek, domów strachu, 

miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizo-

wanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; pranie i czyszczenie wyrobów 

włókienniczych i futrzarskich; działalność usługowa związana z poprawą kondycji 

fizycznej; 

 dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł. 

Analiza działalności powiatowych urzędów pracy w miastach na prawach powiatu 

województwa dolnośląskiego w 2020 roku wykazała, iż równolegle z realizacją założeń 

pakietu Tarczy Antykryzysowej podejmowały one starania kontynuowania lub urucha-
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miania tzw. programów aktywizacyjnych i projektów własnych urzędów [45], które dla 

każdej instytucji rynku pracy przedstawiają się odmiennie. Wynika to przede wszystkim 

z zapotrzebowania konkretnego regionu czy z wysokości środków, które PUP pozy-

skają na zrealizowanie założeń projektu. W tabeli 4 zawarto zestawienie działań dedyko-

wanych przedsiębiorcom, które w 2020 r. podejmowały powiatowe urzędy pracy 

objęte badaniem. Warto uszczegółowić zasadność prezentowanych danych – mają one 

na celu zobrazowanie działań pomocowych, jakie w swojej ofercie miały w 2020 r. 

badane powiatowe urzędy pracy i które dedykowane były przedsiębiorczym kobietom.  

Tabela 4. Projekty powiatowych urzędów pracy w miastach na prawach powiatu w województwie 

dolnośląskim realizowane i dedykowane przedsiębiorcom w 2020 roku 

PUP JELENIA GÓRA [46] 

Projekt 1. 
Aktywizacja osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy w powiecie 
jeleniogórskim 

(V) 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Wartość projektu 5 050 390 72 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: w 84,28% współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa i Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Grupa docelowa: osoby młode do 29. roku życia, zarejestrowane w PUP w Jeleniej 

Górze jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą 

w kształceniu formalnym i szkoleniu ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET3), 
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. 

Projekt zakładał wsparcie dla 403 osób. 

Projekt 2. 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych od 

30. roku życia 

z powiatu 

jeleniogórskiego 
i Jeleniej Góry 

2020-2021 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Wartość projektu 5 108 171 79 zł. 

Dofinansowanie projektu z UE: w 85% współfinansowany jest przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działalnie 8.1 Projekty powiatowych 

urzędów pracy. 

Grupa docelowa: wyłącznie osoby od 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, 
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

w ramach projektu, zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: osoby starsze po 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. 
Projekt zakładał wsparcie dla 353 osób. 

PUP LEGNICA [47] 

Projekt 1.  

Aktywizacja osób 
młodych 

pozostających bez 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Wartość projektu 3 624 152,22 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 85,00%. 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 

                                                                   
3 Osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki: 
– nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo); 

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują 

obowiązek szkolny lub nauki); 

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 

W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy 

zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, 

w okresie ostatnich 4 tygodni – źródło [48]. 
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pracy w powiecie 

legnickim (V) 

 

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Legnicy w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób 

w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 

bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. 

Projekt 2.  
Aktywizacja osób 

bezrobotnych od 

30. roku życia 

w powiecie 
legnickim (2020) 

 Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

 Całkowita wartość projektu: 3 624 152,22 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 
85,00%. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Grupa docelowa: osoby od 30. roku życia pozostające bez zatrudnienia 

zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy w tym 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 50 lat 

i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz 

osób o niskich kwalifikacjach. 

PUP WAŁBRZYCH [49] 

Projekt 1.  

Aktywizacja osób 
młodych 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 
ziemskim  

i wałbrzyskim 

grodzkim (V) 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 11.795 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS 

tys. 9.940,8 tys. zł.  

Grupa docelowa: pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) 
w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30. roku 

życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Wałbrzychu jako bezrobotne: osoby bezrobotne z kategorii NEET (60% uczestników), 

osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy (20% uczestników), pozostali bezrobotni. 
Wybór osób bezrobotnych rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie 

z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans 

i niedyskryminacji i dążyć będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet 

defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 78% wśród uczestników 
stanowić będą kobiety. 

Projekt 2.  

Aktywizacja osób 

powyżej 30. roku 

życia 
pozostających bez 

pracy  

w powiecie 

wałbrzyskim 
ziemskim  

i wałbrzyskim 

grodzkim (VI) 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 
Całkowita wartość projektu: 7.567,3 tys. zł w tym dofinansowanie ze środków EFS 

6.432,2 tys. zł 

Grupa docelowa: pomoc adresowana jest do 705 osób bezrobotnych (kobiet 

i mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez zatrudnienia, 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, 

w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osoby: osoby 

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, 

osoby powyżej 50. roku życia, pozostali bezrobotni. 
Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji i dążyć 

będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku 

pracy, co oznacza, że min. 52,01% wśród uczestników stanowić będą kobiety. 

PUP WROCŁAW [50] 

Projekt 1.  

Aktywizacja osób 

powyżej 30. roku 
życia pozosta-

jących bez pracy  

w powiecie 

wrocławskim  
i powiecie  

m. Wrocław (V) 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 
1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Grupa docelowa: uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat 
pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne. 

Projekt 2.  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 
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Aktywizacja osób 

powyżej 30. roku 

życia pozosta-

jących bez pracy  
w powiecie 

wrocławskim  

i powiecie  

m. Wrocław (V) 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Działanie 8.1 

Projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie 8.1.1. 
Grupa docelowa: uczestnikami projektu będą osoby od 30 roku życia pozostające bez 

zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne, w tym znajdujące się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami do poziomu ISCED 34. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zamieszczone powyżej zestawienie informacji wskazuje, że w 2020 roku powia-

towe urzędy pracy w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiego: 

Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław, pomimo trudnej i niepewnej sytuacji 

związanej z rozwojem stanu epidemii COVID-19 w kraju, miały w swojej ofercie 

propozycje i projekty mogące wspierać zarówno osoby bezrobotne, jak i prowadzące 

działalność gospodarczą lub planujące ją podjąć. Jednakże żaden z projektów nie był 

ukierunkowany i przypisany tylko i wyłącznie dla kobiet, w szczególności tych, które 

w 2020 r. podjęły działalność gospodarczą. Jedyna wzmianka, która w szczególny 

sposób uwypukla kobiety jako beneficjentki projektu, podkreślona została w działa-

niach Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, gdzie w obu wskazanych w tabeli 4 

projektach określono konkretnie procentową ilość uczestniczących w nich kobiet, jaka 

jest warunkowana w projekcie i była ona znaczącą większa w porównaniu do założeń 

uczestnictwa mężczyzn. Same zaś programy aktywizacyjne i projekty własne poszcze-

gólnych badanych urzędów nie oferowały wsparcia ukierunkowanego na wsparcie 

przedsiębiorczych kobiet.  

5. Podsumowanie  

Założeniem i celem prowadzonych analiz i badań było zaprezentowanie wsparcia, 

jakiego w 2020 roku, w czasach COVID-19, Powiatowe Urzędy Pracy z czterech 

miasta na prawach powiatu w województwie dolnośląskim: Jeleniej Góry, Legnicy, 

Wałbrzycha, Wrocławia, udzieliły przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem 

oferty pomocowej dedykowanej kobietom, które zdecydowały się wówczas podjąć 

działalność gospodarczą lub już ją prowadziły. Analizowano informacje udostępnione 

na stronach internetowych badanych powiatowych urzędów pracy, co umożliwiło 

przygotowanie czytelnego, rzetelnego zestawienie obrazującego pełne spektrum działań, 

narzędzi i uprawnień, którymi w tym trudnym czasie dysponowały te instytucje rynku 

pracy. Wyciągnięte wnioski można zaprezentować w postaci stwierdzenia, że w ofercie 

powiatowych urzędów pracy w miastach na prawach powiatu województwa dolno-

śląskiego w 2020 roku nie znalazła się żadna oferta dedykowana tylko i wyłącznie 

kobietom. Nie są więc one szczególną grupą docelową PUP. Miały, na równi z pozo-

stałymi przedsiębiorcami, szansę na skorzystanie ze statutowych narzędzi i oferty 

                                                                   
4 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of 

Education, w skrócie ISCED), poziom ISCED 3 – ponadgimnazjalne, liceum, liceum profilowane, technikum, 

technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, źródło: [51]. 
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wsparcia przedsiębiorców i przedsiębiorczości, np. dofinansowania podjęcia działalności 

gospodarczej czy pożyczki na utworzenie nowego miejsca pracy, z pomocowego pro-

jektu rządowego Tarcza Antykryzysowa, a w programach aktywizacyjnych i projektach 

własnych PUP stosowano się do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn, a także z zasadą zrównoważonego rozwoju [52]. Założony cel badań został 

więc osiągnięty.  

Literatura  

1. Raport Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ośrodki innowacji 

i przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2010.  

2. Raport Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Standardy zarządzania 

instytucjami otoczenia biznesu w Polsce, Warszawa 2015. 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998, nr 91, poz. 578. 

4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1870. 

6. Art. 1.1, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. 

7. Art. 1.2, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. 

8. Art. 9a, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. 

9. https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-

polski/ [dostęp 02.04.2021 r.]. 

10. http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/gminy2020.pdf, Wykaz gmin i ich siedzib wg rodzaju, 

powiatów i województw [dostęp 02.04.2021 r.]. 

11. https://urzadpracy.eu/rynek-pracy/ile-jest-urzedow-pracy-w-polsce/ [dostęp 02.04.2021 r.]. 

12. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow [dostęp 02.04.2021 r.]. 

13. https://jeleniagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy [dostęp 02.04.2021 r.]. 

14. https://wroclaw.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy [dostęp 02.04.2021 r.]. 

15. https://legnica.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy [dostęp 02.04.2021 r.]. 

16. https://walbrzych.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy [dostęp 02.04.2021 r.]. 

17. https://jeleniagora.praca.gov.pl/-/11757590-komunikat [dostęp 02.04.2021 r.].  

18. https://jeleniagora.praca.gov.pl/-/11843519-komunikat [dostęp 02.04.202 r.].  

19. https://wroclaw.praca.gov.pl/-/11709996-zachecamy-do-kontaktu-z-powiatowym-

urzedem-pracy-we-wroclawiu-droga-elektroniczna-oraz-telefoniczna [dostęp 02.04.2021 r.]. 

20. https://wroclaw.praca.gov.pl/-/11748180-prosimy-o-rozwazenie-ograniczenia-osobistego-

zalatwiania-spraw-w-urzedzie [dostęp 02.04.2021 r.]. 

21. https://legnica.praca.gov.pl/-/11712644-komunikat [dostęp 02.04.2021 r.].  

22. https://legnica.praca.gov.pl/-/11756104-komunikat-w-sprawie-odwolania-porad-

grupowych-i-informacji-grupowych-realizowanych-przez-pup-legnica [dostęp 02.04.2021 r.].  

23. https://legnica.praca.gov.pl/-/11790561-komunikat-nowe-zasady-obslugi-klientow [dostęp 

02.04.2021 r.].  

24. https://wroclaw.praca.gov.pl/-/11981986-covid-19-komunikat-dla-osob-bezrobotnych-

oraz-przedsiebiorcow-i-pracodawcow [dostęp 02.04.2021 r.]. 

25. https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/o-tarczy [dostęp 06.07.2021 r.]. 

26. https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/materialy [dostęp 06.04.2021 r.]. 



 

Agata Buczak 

 

122 

27. Dziennik Ustaw z 2020 r.]., poz. 568, Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

28. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 569. 

29. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 694. 

30. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695. 

31. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1068. 

32. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1086. 

33. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 875. 

34. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1262. 

35. Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1298. 

36. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza [dostęp 

06.04.2021 r.]. 

37. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty 

[dostęp 06.04.2021 r.]. 

38. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

[dostęp 06.04.2021 r.]. 

39. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-

pozyczka-org [dostęp 06.04.2021 r.].  

40. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-

samozatrudnieni [dostęp 06.04.2021 r.]. 

41. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-

wynagrodzenia [dostęp 06.04.2021 r.]. 

42. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-

organizacje [dostęp 06.04.2021 r.]. 

43. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-

koscioly [dostęp 06.04.2021 r.]. 

44. https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4-koszty 

[dostęp 06.04.2021 r.]. 

45. https://walbrzych.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty [dostęp 

06.04.2021 r.]. 

46. https://jeleniagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty [dostęp 

06.04.2021 r.]. 

47. https://legnica.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty [dostęp 

06.04.2021 r.]. 

48. https://jeleniagora.praca.gov.pl/-/11812517-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-

bez-pracy-w-powiecie-jeleniogorskim-v [dostęp 06.04.2021 r.]. 

49. https://walbrzych.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty [dostęp 

06.04.2021 r.]. 

50. https://wroclaw.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty [dostęp 

06.04.2021 r.]. 

51. http://www.truszkiewicz.pl/7/ISCED.pdf [dostęp 06.04.2021 r.]. 

52. https://walbrzych.praca.gov.pl/-/11150121-projekt-aktywizacja-osob-powyzej-30-roku-

zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-walbrzyskim-ziemskim-i-walbrzyskim-

grodzkim-vi [dostęp 06.04.2021 r.]. 

  



Działalność Powiatowych Urzędów Pracy w miastach na prawach powiatu województwa dolno-

śląskiego – czy w czasach COVID-19 przedsiębiorcze kobiety są szczególną grupą docelową PUP?  

 

123 

Działalność Powiatowych Urzędów Pracy w miastach na prawach powiatu 

województwa dolnośląskiego – czy w czasach COVID-19 przedsiębiorcze kobiety 

są szczególną grupą docelową PUP?  

Streszczenie 
2020 rok przyniósł wydarzenia, których współczesny, wysokorozwinięty świat się nie spodziewał – pan-

demię COVID-19. Rozwojem stanu epidemii w 2020 r. w Polsce i na świcie stał się przesłanką do podjęcia 

rozważań nad zagadnieniem wsparcia przedsiębiorczości kobiet w czasach epidemii koronawirusa, które 

uzyskać mogły ze strony instytucji otoczenia biznesu, a dokładnie powiatowych urzędów pracy (PUP). 
Badaniami objęto powiatowe urzędy pracy w czterech miastach na prawach powiatu w województwie dolno-

śląskim, a prowadzone analizy oparto na informacjach udostępnianych na stronach internetowych PUP – 

w kontekście usystematyzowania danych dotyczącej oferty wsparcia dedykowanego przedsiębiorczym 

kobietom, które w 2020 r. podjęły działalność gospodarczą lub już ją prowadziły. Na podstawie wykona-
nych badań i analiz podjęto wniosek, iż w ofercie powiatowych urzędów pracy z miasta na prawach po-

wiatu w województwie dolnośląskim nie znalazła się żadna oferta dedykowana tylko i wyłącznie przed-

siębiorczym kobietom. Prowadzona działalność statutowa PUP, dostępne programy i narzędzia wsparcia 

przedsiębiorców przeznaczone były dla ich ogółu, bez szczególnego ukierunkowania na płeć beneficjenta 

wsparcia. 

Słowa kluczowe: wsparcie przedsiębiorczości, COVID-19, kobiety, powiatowy urząd pracy 

Activities of Poviat Labor Offices in cities with poviat rights in the Lower Silesian 

Voivodeship – are entrepreneurial women a special target group of PUPs  

n the times of COVID-19? 

Abstract 

2020 brought events that the modern, highly developed world did not expect – the COVID-19 pandemic. 

The development of the epidemic in 2020 in Poland and around the World has become the basis for 

considering the issue of supporting women's entrepreneurship in the times of the coronavirus epidemic, 

which could be obtained from business support institutions, and more precisely from Poviat Labor Offices 
(PUP). The research covered poviat labor offices in four cities with poviat status in the Lover Silesia 

Voivodeship, and the analyzes were based on the information available on the PUP websites – in the context 

of systematizing the data on the support offer dedicated to entrepreneurial women who started a business in 

2020 or already ran it . Based on the research and analyzes carried out, it was concluded that the offer of 
poviat labor offices from the city with poviat status in the Lover Silesia Voivodeship did not include any 

offer dedicated only to entrepreneurial women. The statutory activity of PUPs, the available programs and 

tools to support entrepreneurs were intended for all of them, without any particular focus on the gender of 

the support beneficiary.  
Keywords: support for entrepreneurship, COVID-19, women, poviat labor office 
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Digital fashion –  

ekologiczna alternatywa dla fast fashion 

1. Wprowadzenie  

Pandemia koronawirusa i związany z nią lockdown doprowadził do sytuacji, w której 

znaczną część codziennego życia została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Prze-

mysł odzieżowy, chcąc utrzymać zyski ze sprzedaży swoich produktów, musiał zarea-

gować na zmieniającą się rzeczywistość. W ten sposób powstało wiele wirtualnych 

sklepów i wydarzeń online, prezentujących odzież za pomocą cyfrowych rozwiązań. 

Początkowo projektanci digitalizowali istniejące projekty odzieży, ale dzięki nowym 

technologiom i dedykowanym programom 3D mogą od samego początku tworzyć 

cyfrowe ubrania. Niektóre marki już zaczęły korzystać z wirtualnych przymierzalni 

i rzeczywistości rozszerzonej, dając swoim klientom unikalne doświadczenia zakupowe. 

Ważnym, od strony ekologicznej, wydaje się fakt, że przy produkcji digital fashion nie 

zużywa się realnych surowców w postaci tkanin, przez co nie generuje się odpadów. 

Ta potencjalna redukcja śmieci w przypadku odzieży cyfrowej dotyczy nie tylko 

produktu końcowego, ale także procesu projektowania i tworzenia próbnych modeli, 

które gdy są wykonywane cyfrowo, zapewniają znaczne zmniejszenie zużycia zasobów 

i odpadów tekstylnych. 

W pracy zostały poruszone kwestie nieodpowiedzialnego modelu biznesowego fast 

fashion i nowych możliwości, jakie w tym zakresie może stworzyć rozwijająca się 

moda cyfrowa. Część rozważań została oparta o zmiany, jakie nastąpiły w przemyśle 

odzieżowym na przestrzeni ostatnich trzech lat. Punktem wyjścia stał się rok 2018, 

w którym norweska firma Carlings wprowadziła na rynek pierwszą na świecie kolekcję 

ubrań wyłącznie w wersji cyfrowej. Wiodące marki, takie jak Nike czy Gucci, podjęły 

współpracę z przemysłem gier komputerowych, wprowadzając cyfrowe wersje swoich 

produktów. Pojawienie się sklepów z odzieżą cyfrową było podstawą stwierdzenia, że 

istnieje zapotrzebowanie na produkt tego typu. Potrzeba dużych zmian w przemyśle 

odzieżowym pod względem odpowiedzialności ekologicznej sprawia, że moda cyfrowa 

to temat warty szerszego zbadania.  

2. Moda cyfrowa w zarysie 

2.1. Definicja digital fashion 

Digital Fashion to wizualna reprezentacja odzieży, zbudowanej przy użyciu techno-

logii komputerowych i oprogramowania 3D. Moda cyfrowa to także wzajemne oddzia-

ływanie technologii cyfrowej i sztuki krawiectwa. 

  

                                                                   
1 dorota.kuzniarska@gmail.com, Katedra Ubioru, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, Uniwersytet 

Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, www.uap.edu.pl. 
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2.2. Proces powstawania 

Nad powstawaniem mody cyfrowej pracuje przynajmniej jeden projektant odzieży 

i jeden grafik 3D lub nawet sam projektant, jeśli posiada również umiejętności pracy 

w programach przeznaczonych do projektowania 3D. Pracując na specjalnym oprogra-

mowaniu do tworzenia cyfrowych ubrań, np. CLO3D, projektant ma do dyspozycji 

dwa pola pracy. Jedno pole przeznaczone jest do pracy na płaskich wykrojach kra-

wieckich, dokładnie jak to ma miejsce w przypadku konstruowania realnej odzieży. 

Drugie pole pracy pozwala na dopasowanie wszystkich elementów projektu do wybranej 

sylwetki wirtualnej modelki czy modela oraz wirtualne szycie. Należy podkreślić fakt, 

że przy realizacji takiego projektu nie pozostają odpady tkanin i innych materiałów, co 

ma miejsce przy produkcji fizycznych ubrań. To rozwiązanie zaczyna funkcjonować 

już w przemyśle odzieżowym przy realizacji prototypów ubrań oraz wstępnej wizua-

lizacji projektów wprowadzanych do produkcji. 

2.3. Produkt (model 3D) 

Produktem odzieży cyfrowej jest wirtualny model konkretnego ubioru lub akceso-

riów, wygenerowany w programach do grafiki trójwymiarowej. Produktem mody 

cyfrowej proponowanym przez sklepy z cyfrową odzieżą jest również dwuwymiarowa 

reprezentacja obiektu 3D „nałożona” na zdjęcie przez grafika i dopasowana do 

sylwetki osoby widniejącej na fotografii. 

3. Przemysł odzieżowy w XXI wieku 

Przemysł odzieżowy jest obecnie jednym z największych sektorów gospodarki, który 

generuje ogromną ilość odpadów. Pochodzą one zarówno z samej produkcji, jak i pow-

szechnego współcześnie modelu biznesowego określanego mianem fast fashion. Nowe 

technologie, takie jak modelowanie i druk 3D, grafika cyfrowa, rzeczywistość rozsze-

rzona i filtry AR wymuszają zmiany w całym sektorze, począwszy od projektowania, 

przez produkcję, aż po nowe strategie marketingowe i sprzedaż. Zmiany są konieczne 

ze względów ekologicznych i zmiany stylu życia współczesnego społeczeństwa, gdzie 

coraz większą jego część przenosi do rzeczywistości wirtualnej. 

3.1. Fast Fashion 

3.1.1. Definicja fast fashion 

Fast fashion (szybka moda) jest modelem biznesowym, dla którego rozwój mody 

zależy od większej (masowej) produkcji i jednocześnie niższych jej kosztów. Zakłada 

on jak najszybsze kopiowanie trendów promowanych na wybiegach lub w magazynach 

o modzie, a następnie dostarczanie ich do klientów w postaci gotowego produktu, 

często z tkanin gorszej jakości. Zamiast kolekcji, które ukazują się cztery razy w roku, 

niektóre marki szybkiej mody wprowadzają nowe produkty nawet kilka razy w tygodniu, 

zachęcając klientów do regularnego aktualizowania garderoby przez cały rok. Z punktu 

widzenia konsumenta, fast fashion składa się z trzech elementów: jest tania, modna 

i jednorazowa. Dzięki temu kupowanie pod wpływem impulsu jest łatwe i niedrogie [1]. 
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3.1.2. Jak doszło do powstania fast fashion 

Do początku XIX wieku moda zmieniała się powoli. Wraz z rewolucją przemy-
słową i wynalezieniem nowej technologii (maszyny do szycia) ubrania stały się łatwiej-
sze, szybsze i tańsze w produkcji. Powstały sklepy krawieckie, które zaopatrywały klasę 
średnią w nowe ubrania. Wiele z tych sklepów korzystało z usług szwalni lub chałup-
ników, w celu wytworzenia większej ilości produktów dla swoich klientów. Mniej 
więcej w tym czasie pojawiły się pierwsze sklepy z odzieżą gotową (ang. ready to 
wear). W latach 60. i 70. młodzi ludzie kreowali nowe trendy, a odzież stała się formą 
osobistej ekspresji. Na przełomie lat 90. i 2000. tania moda osiągnęła swoje apogeum. 
Zaczęły rozwijać się zakupy online, a sklepy z odzieżą gotową, takie jak H&M czy 
Zara, „przejęły ulice”. Marki te kopiowały projekty z najlepszych domów mody 
i odtwarzały je szybko i tanio. W ten sposób moda wysoka (ang. high fashion) stała się 
ogólnie dostępna [2]. 

3.1.3. Problemy fast fashion 

Fast fashion polega na jak najszybszym wdrożeniu najnowszych trendów na rynek 
odzieżowy, aby kupujący mogli je nabyć, gdy wciąż są u szczytu popularności, a na-
stępnie wyrzucić i kupić kolejne. Wiąże się to z ideą, że ponowne założenie tego samego 
ubioru jest modowym faux pas i, aby tego uniknąć, należy zaopatrywać się w naj-
nowsze stylizacje, gdy tylko się pojawią. Fast fashion stanowi kluczową część systemu 
nadprodukcji i konsumpcji, który uczynił modę jednym z największych producentów 
odpadów na świecie [3]. 

Problemy, z jakimi się mierzy to m.in.: 

 emisja gazów cieplarnianych; 

 tkaniny z poliestru, który jest zaliczany do plastiku; 

 syntetyczne barwniki; 

 etyka pracy; 

 wysypiska i odpady. 
Agencja Ochrony Środowiska podaje, że odpady tkaninowe zajmują około 5% świa-

towych wysypisk. Wiele marek spala nadwyżki swoich ubrań, ponieważ ich sprzedaż 
po bardzo obniżonej cenie „wpłynęłaby negatywnie na wizerunek marki” [4]. Według 
badań przeprowadzonych przez organizację charytatywną Hubbub, 41% wszystkich 
18-25-latków odczuwa presję, by nosić inny strój za każdym razem, gdy wychodzą, 
a dla młodych kobiet odsetek ten wzrasta do 47%. Co szósta młoda osoba nie założy 
już stroju, jeśli widziano go w mediach społecznościowych [5]. 

3.1.4. Zmiany w strategii 

Strategia fast fashion okazała się nieodpowiedzialna etycznie i ekologicznie, ale 
w branży odzieżowej można zauważyć już zmiany strategii. Grupa aktywistów i artystów 
działająca pod nazwą Converse All Stars we współpracy z firmą Converse, otworzyła 
wirtualny sklep marki, który mieści się na Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci (rys. 1). 
Oferowane produkty to limitowane prototypy butów, w większości wykonane z mate-
riałów pozyskanych z recyklingu. Oferowanych produktów nie można kupić, można je 
otrzymać za darmo, wpłacając datek na organizację zajmującą się likwidacją Plamy, na 
której „stoi” sklep. Jak podaje Grupa All Stars, będzie on funkcjonował, aż do „wielkiego 
zamknięcia”, czyli zupełnej likwidacji Plamy [6]. 
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Rysunek 1. Wirtualny sklep marki Converse na Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci [6] 

3.2. Nowe technologie w modzie 

Pod wpływem technologii przemysł rozwija się i przekształca. Początek wieku XXI 

to silny rozwój technologii komputerowych, sztucznej inteligencji i sprzętów z zakresu 

„smart”. W przemyśle odzieżowym coraz większe znaczenie zyskują: smart mirrors, 

wirtualne przymierzalnie i aplikacje wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. 

3.2.1. Rzeczywistość wirtualna (VR) i rozszerzona (AR) 

Rzeczywistość rozszerzona urozmaica rzeczywistość poprzez dodanie do niej ele-

mentów cyfrowych i zmianę rzeczywistego wyglądu rzeczy czy miejsc. Popularne plat-

formy social mediowe typu Instagram czy Snapchat już od pewnego czasu korzystają 

z możliwości, jakie daje rzeczywistość rozszerzona. Poprzez filtry użytkownik może 

„ubrać” cyfrowe okulary, uszy królika, zmienić fryzurę lub całkowicie przeobrazić się 

w mówiącą cytrynę. Zastosowania AR w mediach społecznościowych nie ogranicza 

się natomiast wyłącznie do publikowania zabawnych postów. Marki wykorzystują 

rzeczywistość rozszerzoną do dostarczania swoim klientom coraz lepszych doświad-

czeń zakupowych. 

Przykładem może być firma Gucci, która wprowadziła własną aplikację, korzy-

stając z której, klienci mają możliwość wirtualnego przymierzenia produktów marki, tj. 

wybranych modeli butów. Co istotne, obraz cyfrowych butów nie jest płaską nakładką, 

ale pełnowymiarowym obiektem 3D, który na ekranie smartfona czy tabletu obraca się 

razem z ruchem stopy, potęgując wrażenie rzeczywistego przymierzania. 

Innym przykładem mogą być rozwiązania stosowane przez sklepy kosmetyczne, 

które umożliwiają w ten sposób wirtualne przymierzenie makijażu lub przetestowanie 

konkretnych produktów [7]. 

3.2.2. Smart mirrors 

Smart mirror (wirtualne lustro lub inteligentne lustro) to dwukierunkowe lustro 

z elektronicznym wyświetlaczem za szkłem. Wyświetlacz może pokazywać widzowi 

różnego rodzaju informacje w formie widżetów, takie jak pogoda, godzina, data i aktu-
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alizacje wiadomości [8]. Smart mirror to również urządzenie składające się z kamery 

i ekranu, które wyświetla własny obraz użytkownika, tak jakby ten ekran był lustrem. 

Niektóre wersje zawierają dodatki rozszerzonej rzeczywistości do wyświetlania wideo 

lub wykorzystują całkowicie wirtualny, graficzny awatar użytkownika [9]. Inteligentne 

lustra są wykorzystywane przez sklepy odzieżowe i kosmetyczne jako wirtualne przy-

mierzalnie, dając tym samym możliwość sprawdzenia kroju, koloru czy wzoru „na 

sobie” czego konsekwencją może być bardziej świadomy wybór i mniej zwrotów 

w przypadku zakupów online (rys. 2). Smart mirrors zbierają dane o potrzebach klienta, 

jakie produkty „przymierzają”, jakie kolory tych produktów, w jakich rozmiarach i na 

jakie ostatecznie się decydują, takie informacje mogą zostać wykorzystane do lepszego 

dopasowania propozycji zakupowych kolejnych klientów danego sklepu [10]. 

Wersje podstawowe smart mirror wykorzystują wirtualny awatar i dopasowują jego 

ruchy do użytkowników za pomocą kamery i algorytmów rozpoznawania obrazu. 

Bardziej zaawansowane wersje wykorzystują algorytmy rozpoznawania obrazu do 

umieszczania zdjęć produktu na rzeczywistym obrazie użytkownika (AR) [11]. 

Sklepy kosmetyczne zaczęły wprowadzać do swoich salonów lustra rzeczywistości 

rozszerzonej, które mogą symulować kosmetyki na twarzy użytkownika zarówno 

w czasie rzeczywistym, jak i 3D. Korzystając z technologii firmy ModiFace, lustro śledzi 

lokalizację rysów twarzy użytkownika i nakłada kosmetyk bezpośrednio za pośred-

nictwem sygnału wideo z kamery. Korzystając z lustra, klienci mają możliwość wypró-

bowania różnych odcieni kosmetyków, jedynie dotykając palety na ekranie, a także 

oglądać zaaplikowany produkt pod różnymi kątami, poruszając głową na boki [12]. 

 
Rysunek 2. Smart mirror jako wirtualna przymierzalnia, za pomocą której można sprawdzić krój, kolor i styl 

wybranego ubioru „na sobie” [37] 

3.2.3. Aplikacje – wirtualna szafa/symulator zakupowy 3D 

Pojawiające się w ostatnim czasie nowe aplikacje z odzieżą, coraz bardziej przyzwy-
czajają konsumentów do obcowania z cyfrową wersją ubrań. Przykładem niech będzie 
aplikacja Stylebook. Jest to cyfrowa garderoba, do której użytkownik może w prosty 
sposób wprowadzić zdjęcia posiadanych przez siebie ubrań, a następnie, zestawiając je 
ze sobą, planować całe stylizacje do wykorzystania w kolejnych dniach lub na 
specjalne okazje [13]. Z kolei Visageo to modowa platforma zakupowa z 2015 roku, 
która wizualizowała produkty w 3D. Użytkownicy Visageo mieli możliwość stworzyć 
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awatara dopasowanego do ich konkretnych wymiarów ciała, aby stworzyć dokładne 
symulacje przymierzania odzieży. Podobnie jak w grach na smartfony czy tablety 
o tematyce modowej, przedmioty zapisane w wirtualnej szafie użytkownika można ze 
sobą zestawiać, dopasowywać i tworzyć nowe stylizacje, a następnie nabyć wybrane 
produkty bezpośrednio ze stron sprzedawców. Oprócz korzyści dla konsumentów, 
platforma zwracała się ku sprzedawcom, którzy mogli zaistnieć na platformie, aby 
ułatwić kupującym interakcję z ich produktami [14]. 

3.2.4. Wirtualny asystent / stylista 

Wirtualny stylista pomaga klientom zdefiniować ich „osobisty styl”. Styliści osiągają 
ten cel, wybierając ubrania i dodatki, które pasują do klienta, mieszczą się w jego 
budżecie i odpowiadają jego gustom. Według Leanne Luce, autorki książki „Artificial 
Intelligence for Fashion. How AI is Revolutionizing the Fashion Industry”, na pod-
stawie cyfrowej szafy i zapisanych własnych stylizacji, to sztuczna inteligencja będzie 
mogła dobrać i zaprezentować stylizację do pogody, humoru czy okazji wyjścia [15]. 
W przyszłości, asystent wirtualnej szafy będzie w stanie dopasować oraz wyszukać na 
stronach sklepów i marek odzieżowych, dostępne do zakupów online, pasujące do 
użytkownika i podanej okazji ubrania, na podstawie zapisanych zdjęć w smartfonie 
i/lub udostępnionych na kontach social media, takich, które klient posiada w swojej 
szafie, na podstawie stylizacji obserwowanych przez użytkownika blogerów czy influ-
encerów modowych [16]. 

4. Gry 

„Czy kupiłbyś ubranie, które nie istnieje?” Tym pytaniem reklamują swoje produkty 
i usługi twórcy odzieży cyfrowej. W przemyśle gier komputerowych kupowanie ubrań 
czy „skórek” dla swoich awatarów, za prawdziwe pieniądze, to nic nowego. Jak twierdzi 
Matthew Drinkwater, szef Agencji Innowacji z London College of Fashion: Pieniądze 
wydawane na wirtualne treści w branży gier są ogromne, a branża mody dopiero 
zaczyna zdawać sobie sprawę, że może być tam szansa [17].  

4.1. The Sims i Moschino 

Jedną z marek, które podjęły współpracę z branżą gier jest Moschino. Jest to włoska 
marka odzieżowa, której styl definiowany jest jako kampowy, żartobliwy i mocno 
osadzony w popkulturze. W kwietniu 2019 roku marka Moschino, z dyrektorem 
kreatywnym Jeremym Scottem na czele, podjęła współpracę z The Sims, w efekcie 
czego, powstała kapsułowa kolekcja inspirowana światem gry. Kolekcja składała się 
z ekskluzywnych, gotowych do noszenia ubrań i akcesoriów z charakterystycznymi 
elementami marki (kurtki motocyklowe i złote łańcuchy) w pikselowej grafice, wraz 
z motywami z serii The Sims (zielony diament, który unosi się nad postaciami Simów) 
i Lodówkowym Króliczkiem. Kampania „Moschino X The Sims” prezentowała, wypo-
sażonych w ubrania z kolekcji, modeli (Stella Maxwell, Aiden Curtiss i Denek K) 
w uniwersum przypominającym środowisko gry The Sims [18]. Integralną częścią gry 
w The Sims jest tworzenie tożsamości własnego awatara, w tym poprzez jego 
garderobę, co było dodatkową inspiracją dla Scotta [19]. Oprócz kapsułowej kolekcji 
ubrań Moschino inspirowanej grą, powstała mini kolekcja ubrań dla avatarów The 
Sims z logiem marki Moschino (rys. 3) [20]. 
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Rysunek 3. Projekty odzieży marki Moschino dla avatarów w The Sims [20] 

4.2. Fortnite i Nike 

Fortnite to wieloplatformowa gra wideo, wydana w 2017 roku. Gra jest darmowa 

dla graczy, swoje zyski generuje poprzez mikropłatności, które gracze przeznaczają na 

ulepszenia, m.in. nowe kostiumy. W 2019 roku firma podjęła współpracę z gigantem 

Nike, który udostępnił swoje produkty dla graczy. Ekskluzywne stroje Nike Air Jordan 

były dostępne w zestawie „Hang Time Bundle”, który można było kupić w sklepie 

w grze. Zestaw zawierał dwa stroje o nazwie „Grind and Clutch” oraz kultowe buty 

sportowe „Nike Air Jordan 1s” [21]. 

Fornite w pierwszym roku od premiery wygenerował 5 mld dolarów, a w latach 

2018-2019 9 mld dolarów. Firma współpracuje z wieloma znanymi markami, takimi 

jak Marvel czy Star Wars, oraz osobowościami ze świata sportu czy kultury [22]. Jej 

wysokie przychody, biorąc dodatkowo pod uwagę, że gra jest darmowa, wskazują na 

dużą popularność, jaką cieszą się gry wideo. 

4.3. Pokemon Go i Gucci 

Pokemon Go to popularna gra mobilna powstała w 2016 roku, korzystająca z tech-

nologii rozszerzonej rzeczywistości. Gucci to włoski dom mody luksusowej, założony 

we Florencji w 1921 roku. Na początku roku 2021 doszło do kolaboracji tych dwóch 

marek.  

Gucci we współpracy z The North Face stworzył serię kurtek, butów, plecaków 

i czapek inspirowanych oryginalnymi projektami firmy The North Face z lat 70. Wy-

brane projekty z tej kolekcji pojawiły się w Pokemon Go (rys. 4), a gracze mogli zdobyć 

przedmioty, wykonując standardowe akcje w wybranych miastach świata. Po pewnym 

czasie gra umożliwiła zdobycie przedmiotów wszystkim graczom, niezależnie od ich 

lokalizacji, za pomocą specjalnych kodów [23]. W 2020 roku, jako reakcję na pande-

miczną rzeczywistość, gra Pokemon Go wprowadziła wirtualne maseczki, które można 

założyć na twarz swojego avatara.  



 

Digital fashion – ekologiczna alternatywa dla fast fashion  

 

131 

Rysunek 4. Projekty odzieży marki Gucci dla awatarów w Pokemon Go [23] 

4.4. Fashion game – Balenciaga „The Afterworld” 

Kiedy dom mody Balenciaga wypuścił swoją jesienną kolekcję 2021 w formie gry 

wideo, prasa modowa i gracze stwierdzili, że to przełomowy moment w uświado-

mieniu sobie ekscytujących możliwości łączenia luksusu i wirtualnego świata. Projekt 

był wynikiem współpracy różnych studiów (Dimension Studio, Substance & Inhalt 

oraz Streamline). Pracując w Paryżu podczas lockdownu, Dimension Studio użyło 

ciężarówki scenicznej Polymotion (wyposażonej w 106 kamer) do sfotografowania 50 

modeli i modelek, zamieniając je w awatary do gry [24]. 

Gra wideo „The Afterworld: The Age of Tomorrow” składa się z pięciu różnych 

poziomów lub „stref”, przez które gracz po prostu musi przejść, podążając z góry 

określoną ścieżką świecących strzał. Przygoda osadzona jest w mieście w 2031 r. 

a sama gra rozpoczyna się w sklepie Balenciaga, gracze podróżują, mijając po drodze 

awatary w ubraniach z ww. kolekcji. Gra sprowadza się do przedstawienia świata i po-

staci, w której to ubrania są punktem wyjścia do stworzenia mocnego obrazu (rys 5). 

Początkowo do gry wideo, zamiast uczestnictwa w pokazie na wybiegu, zaproszona 

została tylko wybrana grupa osób (do tych osób, przebywających w różnych miejscach 

na świecie, zostały przesłane zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczywistości). Obecnie 

dostęp do wideo gry dostępny jest dla każdego [25]. 

5. Początki digital fashion (2018-2021) 

Branża modowa powoli przechodzi z technologii analogowych do cyfrowych. 

Powodem tego przejścia stały się, z jednej strony, coraz większe naciski na branżę, 

żeby stała się bardziej zrównoważona, z drugiej, pandemia koronawirusa, i związane 

z tym, zmieniające się pragnienia konsumentów, i zachowania online. Podczas gdy 

globalne marki się dostosowują, inni wizjonerzy branży modowej wymyślają ją nowo. 
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Rysunek 5. Kadr z gry marki Balenciaga „The Afterworld: The Age of Tomorrow” [24] 

5.1. Pierwsza kolekcja mody cyfrowej 

W 2018 roku, norweska firma Carlings wprowadziła na rynek pierwszą na świecie 

kolekcję ubrań wyłącznie w wersji cyfrowej, zatytułowaną „Neo-Ex”. Składała się z 19 

uniseksowych egzemplarzy odzieży (rys. 6), bez określonego rozmiaru, z których każdy 

został sprzedany za 9-30 funtów. Klienci wysyłali do firmy swoje zdjęcia, aby produkt 

został do nich dopasowany poprzez obróbkę cyfrową. Popyt był tak duży, że cała 

kolekcja wyprzedała się w ciągu jednego tygodnia. Dyrektor generalny Carlings, 

Ronny Mikalsen, wypowiedział się na łamach magazynu Teen Vogue, że „klienci byli 

bardzo różnorodni, od wpływowych modowych maniaków gadżetów po futurystycz-

nych marzycieli” [26]. 

W 2019 roku firma stworzyła graficzną koszulkę z rozszerzoną rzeczywistością. 

Top wykorzystywał technologię Spark AR i smartfon w celu cyfrowej zmiany szaty 

graficznej koszulki. W połączeniu z filtrami na Instagramie i Facebooku, projekt płynnie 

się zmienia. Na stronie marki można znaleźć informacje, że dzięki temu można wy-

świetlać dziesiątki różnych projektów bez konieczności zmiany koszulki [27].  

Rysunek 6. Pierwsza cyfrowa kolekcja mody autorstwa norweskiej firmy Carlings [26] 5.2.  

Pierwszy dom mody cyfrowej 
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Pierwszy dom mody (wyłącznie) cyfrowej o nazwie The Fabricant, z siedzibą 

w Amsterdamie, powstał w 2020 roku. Zorientowany na autoekspresję w modzie, jego 

hasłem promocyjnym jest: „Always digital, never physical”. Marka tworzy hiper-

realną, wirtualną odzież dla marek modowych i sprzedawców detalicznych, takich jak 

Puma i IT Hong Kong. Obecnie współpracują też z innymi firmami odzieżowymi 

tworząc dla nich cyfrowe wizualizacje projektów. The Fabricant sprzedaje również 

odzież cyfrową bezpośrednio klientom ze swojego sklepu internetowego, w tym 

FFROPS (ang. free file drops), które może bezpłatnie pobrać każdy, kto chce użyć tych 

plików do własnych projektów. Do ich osiągnięć można zaliczyć sprzedaż pierwszego 

na świecie „cyfrowego produktu mody luksusowej” (ang. digital couture) [28].  

5.2. Cyfrowa moda luksusowa 

W maju 2020 roku w Nowym Jorku pierwszy na świecie produkt digital couture 

(rys. 7), stworzony przez firmę The Fabricant, został sprzedany na aukcji charyta-

tywnej za 9500 dolarów. Nabywca, Richard Ma, który cyfrowy produkt podarował 

swojej żonie, tłumaczył zakup słowami: „Jest to zdecydowanie bardzo drogie, ale to 

także jak inwestycja… Za 10 lat wszyscy będą „nosić” modę cyfrową. To wyjątkowa 

pamiątka. To znak czasu” [29]. Hiperrealistyczna, polaryzująca sukienka maxi o nazwie 

„Iridescence”, została stworzona przez The Fabricant we współpracy z francuską 

artystką, obecnie mieszkającą w Berlinie, Johanną Jaskowską. Jaskowska znana jest 

z autorstwa popularnego na Instagramie filtru „Beauty3000” (nakładka na twarz), którą 

estetycznie można określić jako cyborg-luxe [30]. 

Rysunek 7. Pierwszy produkt digital couture sprzedany na aukcji charytatywnej za 9500 dolarów [27] 
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5.3. Rekonstrukcje 

Cyfrowe rekonstrukcje odzieży mogą umożliwić przymierzenie historycznych ubio-

rów lub zwiedzenie wystawy i „ubranie się” w znajdujące tam eksponaty. Digital fashion 

może umożliwić interakcję z rzeczami, których nigdy nie będzie można posiadać lub 

mieć do nich dostępu. 

5.4. Okładka Vogue 

Pierwsza w pełni cyfrowo wygenerowana okładka magazynu Vogue (Taiwan) 

powstała w 2020 roku. 

6. Gdzie kupić ubranie cyfrowe? 

Coraz większa popularność cyfrowych ubrań i rosnące zainteresowanie produktami 

tego typu, doprowadziły do powstania pierwszych multibrandowych sklepów z odzieżą 

wirtualną. Ich wygląd jest bardzo podobny do internetowych sklepów, w których 

można kupić odzież fizycznie istniejącą. Różnica polega na tym, że aby otrzymać 

zakupiony produkt, należy przesłać własne zdjęcie w dobrej rozdzielczości (optymalne 

parametry są określone przez sklep), na które zostanie „nałożony” zakupiony produkt. 

Jak podaje sklep Dress-X, po 3-7 dniach od zakupu, gotowe zdjęcie w wersji cyfrowej 

zostanie dostarczone do klienta na podany przez niego adres e-mail. Poza sklepami 

zrzeszającymi wiele marek i indywidualnych projektantów, w sieci funkcjonują również 

samodzielnie niezależne marki mody cyfrowej z podobną ofertą sprzedażową. 

6.1. Dress-X 

Dress-X to multibrandowy sklep z odzieżą cyfrową. Zespół Dress-X, z siedzibą 

w Los Angeles, tworzą współzałożyciele i współwłaściciele Shapovalova i Modenova 

wraz z artystami 2D i 3D oraz projektantami technicznymi. Ich obecna metoda ubie-

rania kupujących jest w dużej mierze ręczna (w celu prawidłowego ułożenia tkanin 

i dopasowania odzieży do obrazu 2D), ale wraz z rozwojem odpowiedniej technologii 

planują ten proces zautomatyzować [31]. 

Instrukcja zakupowa Dress-X krok po kroku  

 Zrób sobie zdjęcie; 

 Wybierz produkt ze sklepu; 

 Prześlij swoje zdjęcie; 

 Krawiec 3D dostosuje obraz do nowego zakupu; 

 Podziel się zdjęciem w social mediach. 

7. Dla kogo? 

Obecnie na cyfrowe ubrania decydują się głównie influencerzy modowi oraz tak 

zwani digital natives. 

7.1. Instagramowi influencerzy 

Influencer (od słowa influence – wpływ) to twórca internetowy, który dzięki utrzy-

mywaniu regularnych interakcji ze swoimi odbiorcami i posiadaniu znacznej liczby 

fanów swoich profili w mediach społecznościowych, może wywierać wpływ na ich 

decyzje czy opinie. Dzięki wpływowi jest w stanie skutecznie promować produkty 
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i usługi, dedykowane danej grupie docelowej [32]. Influencer posiada trwałe relacje 

z masowymi odbiorcami, którzy bardzo silnie się z nim utożsamiają [33]. Instagram to 

jedno z miejsc pracy influencerów o różnych narodowościach, rozmiarach czy budowie 

ciała. Dla nich właśnie moda cyfrowa to świetne rozwiązanie, ponieważ bardzo często 

ich stylizacje wykorzystywane są tylko jeden raz. Dodatkowo cyfrowe ubrania nie 

mają rozmiaru, więc można w nie ubrać każdego. 

7.2. Wirtualni influencerzy (ang. artificial influencers) 

Wirtualni influencerzy to fikcyjne osobowości wygenerowane komputerowo. Ich 

twórcami mogą być zarówno pojedynczy artyści, agencje kreatywne, jak i duże korpo-

racje. Największą popularnością cieszą się wśród odbiorców z pokolenia Z, czyli osób 

urodzonych pod koniec lat 90. i na początku 2000 r. Cyfrowi influencerzy są różno-

rodni pod względem wyglądu, lifestyle’u, i poglądów (rys. 8). Wizualnie część z nich 

hiperrealistycznie przypomina ludzi, podczas gdy inni są zdecydowanie bardziej styli-

zowani na postaci animowane. Można wśród nich znaleźć piosenkarzy, aktorów, modeli 

czy społecznych aktywistów [34]. Do najpopularniejszych wirtualnych influencerów 

należą: hiszpańska 19-latka Lil Miguela (3 mln obserwatorów na instagramie), stwo-

rzona przez niemieckiego grafika Joerga Zubera Noonoouri (374 tys. obserwatorów), 

japońska Imma (330 tys. obserwatorów) czy ciemnoskóra Shudu Gram.  

Brytyjski psycholog konsumencki Paul Marsden tłumaczył coraz większą popu-

larność wirtualnych influencerów: W dziwny sposób wirtualne awatary są bardziej 

autentyczne niż „prawdziwi” influencerzy [35]. 

 

Rysunek 8. Wirtualni influencerzy. Od lewej: Hatsune Miku, Lil Miquela, Shudu Gram [33] 

7.2.1. Polska reprezentantka 

Polska wirtualna influencerka, Sara Kosmos, nie wypracowała dużej popularności 

(1850 obserwatorów). Ostatni, jak do tej pory post, został opublikowany 7 sierpnia 

2020 r.  
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7.3. Digital natives 

Mianem digital natives określa się osoby urodzone pod koniec lat 90. i później, dla 
których przestrzeń wirtualna jest tak samo ważna i realna jak rzeczywisty świat. Osoby 
te nie znają świata bez ogólnie dostępnego internetu i smartfonów. W jednym z wy-
wiadów, Kerry Murphy, założyciel The Fabricant, na pytanie o to, kim jest odbiorca 
mody cyfrowej stwierdził: Nazywamy ich Digi-Sapiens. [...] [To] świadome ekolo-
gicznie, znające się na technologii cyfrowej, wielourządzeniowe, współpracujące istoty. 
Są wyznacznikami trendów, poszukiwaczami trendów i wczesnymi użytkownikami 
każdej technologii, która ulepsza i uwalnia ich istnienie [36]. Społeczność skupiona 
wokół ww. domu mody cyfrowej to, w większości, pokolenie Z i młodzi millenialsi 
(na podstawie obserwatorów na profilu instagram). 

8. Opinie 

W zestawieniu zostały zanalizowane wypowiedzi dwóch grup: internautów komen-
tujących pod wybranym filmem dotyczącym mody cyfrowej oraz studentów projekto-
wania ubioru z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

8.1. Internauci 

Na podstawie opublikowanego w 2019 roku filmu dotyczącego mody cyfrowej i jej 
potencjalnego użytkowania przez instagramowych influencerów „Will You Be Wearing 
Digital Fashion In The Near Future? | i-D” (42112 wyświetleń, 69 komentarzy) można 
było zaobserwować wśród komentujących internautów powtarzające się argumenty 
„za” i „przeciw” [37]. 

Główne argumenty „za” 
1. redukcja fast fashion. 
2. aspekt ekologiczny. 
3. nieskrępowane wyrażanie swojego stylu. 

Główne argumenty „przeciw” 
1. promocja fake culture. 
2. tylko dla influencerów, lajków i zaspokajania próżności. 
3. pieniądze wydane na nieistniejący produkt. 

8.2. Studenci projektowania ubioru 

Grupa 20-stu studentek i studentów projektowania ubioru z Uniwersytetu Artystycz-
nego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, po zapoznaniu się bliżej z tematem 
mody cyfrowej, podczas dyskusji stwierdziła jednogłośnie, że ekologiczny aspekt 
digital fashion jest dla nich wiodącym argumentem przemawiającym za tworzeniem 
cyfrowych ubrań. Na drugim miejscu była dla nich możliwość wolności tworzenia. 

Studenci dyskutowali o digital fashion z pasją i dużym zaangażowaniem. Kilkoro 
z nich stwierdziło, że pomimo wielu zalet, jakie niesie ze sobą projektowanie cyfrowej 
odzieży, nie byliby w stanie, na ten moment, zupełnie zrezygnować z doświadczeń, 
jakie gwarantuje, po żmudnym procesie projektowym, zetknięcie się z wyproduko-
wanym, realnym produktem ich autorstwa. 

Główny argument „za” 

 aspekt ekologiczny. 
Główny argument „przeciw” 

 brak sensorycznego doświadczenia produktu. 
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9. Wnioski 

W wyniku przeprowadzonej analizy rozszerzającego się zjawiska, jakim jest digital 
fashion, biorąc pod uwagę znaczący wzrost przenoszenia części życia współczesnego 
człowieka do rzeczywistości wirtualnej oraz zmiany w świadomości konsumenckiej, 
skierowanej na odpowiedzialność ekologiczną; zwracając uwagę na potrzebę auto-
kreacji pokolenia gier wideo i tzw. digital natives, dla których nowe technologie i świat 
wirtualny jest tak samo ważny i rzeczywisty jak realny; przyglądając się rozwojowi 
i potrzebie zmian w branży odzieżowej, można stwierdzić, że digital fashion jest na 
dobrej drodze do stania się lepszą alternatywą dla problematycznego modelu fast fashion. 

10. Podsumowanie 

Digital fashion stanowi dynamicznie rozwijający się, nowy sektor w przemyśle 
odzieżowym. Cyfrowa odzież tworzona jest w technologii komputerowej i programach 
do grafiki 3D, w związku z czym, do jej wytworzenia, nie zużywa się fizycznych 
materiałów. Producenci odzieży zaczęli korzystać z możliwości, jakie daje cyfrowe 
prototypowanie ubrań i coraz więcej firm decyduje się na wymianę analogowego 
procesu produkcji na cyfrowy. W konsekwencji znacząco zmniejsza się ilość genero-
wanych odpadów. Obecny model biznesowy określany mianem fast fashion, pomimo, 
iż przyczynił się do rozwoju mody jako nowej formy ekspresji, wymaga dużych zmian, 
m.in. w zakresie nadprodukcji i jednorazowości swoich produktów. Na tym polu digital 
fashion wydaje się być dobrą alternatywą. Zainteresowanie modą cyfrową istnieje już 
od kilku lat a globalna pandemia koronawirusa COVID-19 i związane z tym, prze-
niesienie części codziennego życia społeczeństwa do przestrzeni wirtualnej, znacząco 
to zainteresowanie wzmożyło. Dodatkowo, marki odzieżowe musiały przenieść się do 
wirtualnych sklepów i wydarzeń online, aby pokazać swoje najnowsze projekty. Rozwój 
inteligentnych technologii pozwolił na eksplorację nowych form doświadczeń zaku-
powych, w postaci sprzętów typu smart mirror i aplikacji z rzeczywistością rozsze-
rzoną. Kupowanie zaś cyfrowych ubrań, nie jest tematem zupełnie nowym. W przemyśle 
gier wideo, płacenie prawdziwymi pieniędzmi za wirtualne treści, funkcjonuje od 
dawna. Marki, takie jak Moschino, Gucci czy Nike, zdążyły już zauważyć potencjalne 
korzyści, jakie może przynieść współpraca z branżą gamingową i podjęły ją z takimi 
tytułami jak: The Sims, Pokemon Go i Fortnite. W świecie, w którym odzież staje się 
coraz bardziej formą sztuki dla mediów społecznościowych, a instagramowi influencerzy 
traktują postowane stylizacje jednorazowo, digital fashion może zastąpić wiele fizycz-
nych stylizacji bez negatywnych konsekwencji dla środowiska. Cyfrowa odzież to 
kreatywne narzędzie do wyrażania własnego stylu w formie zdjęć, niejednokrotnie 
w sposób, który byłby niemożliwy do realizacji w świecie rzeczywistym, np. z elemen-
tami zaprzeczającymi prawom fizyki. Oczywiście istnieją również pewne zagrożenia, 
np. promowanie tak zwanej fake culture i wszelkie konsekwencje z tym związane. 
Digital fashion nie jest produktem fizycznym, ale w taki sam sposób, w jaki ludzie 
używają zdjęć, angażują się w nie, komentują i dzielą się nimi ze znajomymi, konsu-
mują jej produkt. Podczas gdy kupowanie projektu dla pojedynczego zdjęcia może 
wydawać się nierozsądne, ograniczenie odpadów tekstylnych sprawia, że warto to dalej 
badać. W przyszłości, odzież cyfrowa może stać się tak droga, jak fizyczna, a użyt-
kownicy będą za nią płacić, aby pokazać się w limitowanych, cyfrowych ubraniach, 
które w oczach przeciętnego użytkownika Instagrama byłyby nie do odróżnienia od 
tych fizycznych. 
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Digital fashion – ekologiczna alternatywa dla fast fashion 

Streszczenie 
Digital fashion to nowa, rozwijająca się gałąź przemysłu odzieżowego, która w przeciwieństwie do obec-
nego modelu biznesowego fast fashion, nie generuje odpadów tekstylnych, będących jednym z głównych 
problemów ekologicznych obecnych czasów. Za digital fashion uznaje się cyfrowe odwzorowania ubrań, 
przygotowane w technologii komputerowej przy użyciu programów do grafiki 3D. Wiek XXI to czas 
szybkiego rozwoju technologii komputerowych i sztucznej inteligencji. W przemyśle odzieżowym coraz 
większe znaczenie zyskują: smart mirrors, wirtualne przymierzalnie i aplikacje wykorzystujące rzeczy-

wistość rozszerzoną. Marki modowe i kosmetyczne oferują klientom nowe doświadczenia zakupowe 
w postaci wirtualnego przymierzenia swoich produktów. Pojawiają się wirtualni styliści, gotowi do stwo-
rzenia, zarówno fizycznej, jak i wirtualnej garderoby. W przemyśle gier wideo, cyfrowe ubrania awatarów, 
które można kupić za prawdziwe pieniądze, istnieją od dawna, a nowe możliwości i korzyści płynące ze 
współpracy branży gier i odzieżowej, zauważyły już takie marki jak Moschino, Nike czy Gucci. Ekscy-
tującą perspektywę, dla obu branż, wynikającą z połączenia luksusu i świata wirtualnego przedstawił dom 
mody Balenciaga, w swojej kampanii z tego roku, która przybrała formę modowej gry wideo. Ważną histo-
rycznie datą dla digital fashion jest rok 2018, w którym norweska firma Carlings wprowadziła na rynek 
pierwszą na świecie kolekcję ubrań wyłącznie w wersji cyfrowej. Dwa lata później powstał pierwszy dom 
mody cyfrowej o nazwie The Fabricant, który do swoich sukcesów może zaliczyć sprzedaż pierwszego na 
świecie obiektu digital couture za 9500 dolarów. Ogólnoświatowa pandemia, lockdown i związany z nimi, 
intensywny przeskok w rzeczywistość wirtualną, spowodował zwiększenie zainteresowania cyfrowymi 
ubraniami. Doprowadziło to do powstania pierwszych multibrandowych sklepów z odzieżą wirtualną. Jak 
do tej pory, produkty mody cyfrowej, największą uwagę zyskały wśród influencerów oraz pokolenia 
digital natives. Cyfrowe ubrania można nabyć przesyłając swoje zdjęcie, na które wybrany produkt zostaje 
wirtualnie dopasowany do sylwetki klienta. W wyniku zestawienia opinii grupy studentów projektowania 
ubioru oraz internautów komentujących wybrane materiały filmowe, odnoszące się do mody cyfrowej, 

zostało stwierdzone, że digital fashion ma szansę stać się nowym sektorem w branży odzieżowej, stając się 
ekologiczną alternatywą dla fast fashion. 
Słowa kluczowe: digital fashion, fast fashion, rzeczywistość rozszerzona, gry wideo, influencer 

Digital fashion – an ecological alternative to fast fashion 

Abstract  
Digital fashion is a new, developing branch of the clothing industry which, contrary to the current fast 
fashion business model, does not generate textile waste, which is one of the main environmental problems 
of the present day. Digital fashion is considered to be digital reproductions of clothes, prepared in computer 

technology with the use of 3D graphics programs. The 21st century is a time of rapid development of 
computer technologies and artificial intelligence. In the clothing industry, smart mirrors, virtual fitting 
rooms and applications using augmented reality are gaining more and more importance. Fashion brands 
offer customers a new shopping experience in the form of a virtual try-on of their products. Virtual stylists 
appear ready to create both physical and virtual wardrobe. In the video game industry, digital avatar clothes, 
that can be bought for real money, have been around for a long time, and the new opportunities and 
benefits of cooperation between the gaming and clothing industries have already been noticed by brands 
such as Moschino, Nike and Gucci. The Balenciaga fashion house presented an exciting perspective for 
both industries, resulting from the combination of luxury and the virtual world, in its campaign from this 
year, which took the form of a fashion video game. A historically important date for digital fashion is 2018, 
when the Norwegian company Carlings launched the world's first collection of clothes exclusively in 
digital version. Two years later, the first digital fashion house called The Fabricant was founded, which has 
among its successes the sale of the world's first digital couture for $ 9,500. The worldwide pandemic, 
lockdown and the associated intense leap into virtual reality caused increased interest in digital clothing, 
leading to the creation of the first multi-brand virtual clothing stores. So far, digital fashion products have 
gained the greatest attention among influencers and the digital natives generation. Digital clothes can be 
purchased by sending your photo, on which the selected product is virtually matched to the customer's 
figure. As a result of a compilation of the opinions of a group of clothing design students and Internet users 
commenting on selected film materials relating to digital fashion, it was concluded that digital fashion has 
a chance to become a new sector in the clothing industry, becoming an ecological alternative to fast fashion. 
Keywords: digital fashion, fast fashion, augmented reality, video games, influencer 
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Rozwój zrównoważony w aspekcie ekonomii 

zrównoważonego rozwoju 

1. Wstęp 

Widzenie gospodarki przez pryzmat koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także 

organizowanie jej w zgodzie z zasadami tej idei staje się dzisiaj koniecznością. Rynek 

w ekonomii reguluje wiele zjawisk w sposób bardzo pozytywny, konkurencja załatwia 

wiele problemów cenowych i jakościowych, niestety jednak nie może zapewnić 

ochrony świata zwierząt, roślin i ludzi. Do tego istnieje potrzeba czegoś więcej, czegoś 

co dzisiaj można nazwać ekonomią zrównoważoną czy rynkiem zrównoważonym,  

a w nim korzystnie zaimplementować człowieka zrównoważonego (homo socio-

oeconomicus). 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozwoju gospodarczego w formie 

zrównoważonej na tle ekonomii zrównoważonego rozwoju, a także wniosków i pers-

pektyw związanych z dalszymi badaniami w tym kierunku. Przedmiotem opracowania 

jest zrównoważony rozwój, a podmiotem homo oeconomicus. 

Podstawową metodą badawczą użytą w badaniach związanych z tym artykułem jest 

analiza dokumentów i literatury, na tle której najbardziej wyróżnia się: Gullstrand i in. 

(2016), Howaniec i in. (2016), Kozar (2017), Latoszek i in. (2016), Pawłowski (2008), 

Sadowski (2003), Żukowska (2016). Nie mniej istotne okazały się materiały źródłowe, 

takie jak: Deklaracja z Rio (1992, Raporty i Komunikaty Komisji Unii Europejskiej 

(2007-2013), a także opracowania GUS. W niniejszym opracowaniu szczególne znacze-

nie nadano alternatywnym modelom konsumpcji, społecznej odpowiedzialności biznesu, 

zielonej gospodarce, zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska naturalnego. 

Artykuł składa się z pięciu części, z których w pierwszej ujęto pojęcia, istotę i rys 

historyczny zrównoważonego rozwoju, w części drugiej określono jego cele i zasady, 

a w trzeciej porównano ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją. Dwie ostatnie części 

poświęcono ekonomii zrównoważonego rozwoju w aspekcie człowieka ekonomicznego. 

2. Pojęcie, istota i rys historyczny zrównoważonego rozwoju 

Pojęcie „zrównoważony rozwój” po raz pierwszy zostało użyte przez H.C. von 

Carlowitza na początku XVIII wieku i oznaczało właściwy sposób zarządzania lasem. 

Można było wyciąć tylko tyle drzew, ile posadzono [1]. Jednak realna myśl rozwoju 

zrównoważonego i rozwój ekonomii zrównoważonego rozwoju, są obiektem zainte-

resowania polityków, naukowców i biznesu od czasu Konferencji ONZ w 1972 roku, 

która odbyła się w Sztokholmie [2]. W roku 1987 powstał Raport Światowej Komisji 

do spraw Środowiska przy ONZ: „Nasza Wspólna Przyszłość” [3], który w sposób dość 

ogólny ukształtował rozumienie analizowanego pojęcia, jako rozwój zaspokajający 

potrzeby obecne, ale nie pozbawiający przyszłych pokoleń możliwości realizowania 
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swoich potrzeb. Miał to być rozwój stabilny, który uwzględniałby procesy zmian 

w taki sposób, aby eksploracja zasobów, inwestowanie, zmiany instytucjonalne i postęp 

techniczny – pozostawały ze sobą w harmonijnej relacji [1]. Elementami składowymi 

tak pojmowanego zrównoważonego rozwój miały być: rozwój ekonomiczny, trwałość 

ekologiczna i sprawiedliwość społeczna [4]. 

Efektem tej konferencji była też pierwsza próba zdefiniowania koncepcji zrówno-

ważonego rozwoju w następującej formie: zrównoważony rozwój polega na zaspoko-

jeniu potrzeb społeczeństwa współczesnego, lecz bez uszczerbku dla przyszłych 

pokoleń [3]. W prawodawstwie polskim przyjęto „rozwój zrównoważony” [5-7]. 

Wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, według przepisów krajowych, 

oznaczają następujące zasady [8]: 

 ustalania warunków wprowadzania różnych środków albo energii do środowiska 

oraz warunków ochrony zasobów środowiska, a także kosztów korzystania ze 

środowiska; 

 związane z obowiązkami poszczególnych organów administracji; 

 związane z odpowiedzialnością oraz sankcjami. 

Jedno z głównych wydarzeń dla zwrócenia uwagi na niezrównoważony rozwój 

miało miejsce w Rio de Janeiro (1992) – na Szczycie Ziemi (Konferencja Narodów 

Zjednoczonych na temat Rozwoju i Środowiska). To właśnie na tej konferencji 

uznano, iż przyczyną narastania problemów rozwojowych jest niezrównoważona kon-

sumpcja i produkcja [9]. W efekcie prac tam podjętych sformułowano 27 zasad, które 

odnosiły się do zrównoważonego rozwoju, między innymi takich jak [10]: 

 człowiek jest uprawniony twórczego i zdrowego życia w harmonii z przyrodą; 

 państwa posiadają suwerenne prawo do wykorzystywania swoich zasobów natu-

ralnych, jednak z zachowaniem odpowiedzialności za spowodowanie zniszczenia 

środowiska; 

 warunkiem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest, aby ochrona środowiska 

stanowiła nierozłączny element wszelkich procesów rozwojowych; 

 warunkiem zrównoważonego rozwoju jest likwidacja ubóstwa i zmniejszenie różnic 

w poziomie życia ludzi na świecie; 

 państwa muszą wyeliminować modele produkcji oraz konsumpcji, które zakłócają 

harmonijny rozwój, powinny też powodować pogłębianie wiedzy naukowej w tym 

zakresie i w sposób rzeczywisty zapewnić obywatelom dostęp do informacji 

z zakresu środowiska, a także pogłębiać świadomość społeczną w tej dziedzinie. 

W następstwie Szczytu Ziemi z roku 1992, odbył się Światowy Szczyt Zrówno-

ważonego Rozwoju [11], na którym powołano do życia Deklarację z Johannesburga 

dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz planów działań w zakresie zwalczania 

ubóstwa z zachowaniem zasobów naturalnych Ziemi [12]. 

Kolejnym znaczącym wydarzeniem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju był 

Światowy Szczyt w Rio de Janeiro w 2012 roku, którego najważniejszym wynikiem 

było przyjęcie deklaracji pod nazwą „Przyszłość, jaką chcemy mieć” oraz decyzja 

o otwarciu procesu na rzecz opracowania wytycznych do nowych Celów Zrówno-

ważonego Rozwoju [13]. Podjęto wówczas inicjatywę zmierzającą do intensyfikacji 

działań zinstytucjonalizowanych, wskazując na potrzebę rozwoju administrowania 
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środowiskiem w ramach promowania zrównoważonej integracji gospodarczej, cywilnej 

i zrównoważonego rozwoju [14]. 

W nawiązaniu do Światowego Szczytu z 2012 roku, we wrześniu 2015 roku w No-

wym Jorku odbyło się posiedzenie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Przyjęto 

tam dokument, który określił 17 podstawowych Celów Zrównoważonego Rozwoju [15]. 

W prawodawstwie europejskim zasada zrównoważonego rozwoju znalazła się po 

raz pierwszy w Traktacie o Funkcjonowaniu UE [16], w którym rozwój społeczny, 

gospodarczy i zrównoważony regionów miał stanowić jedna całość. Rozwinięciem 

i uzupełnieniem tych założeń były kolejno [17]: Strategia Goeteborska [18] oraz Stra-

tegia Zrównoważonego Rozwoju [19]. Obecny wiek stanowi odwrót od trosk społecz-

nych dla bardziej zamożnych narodów. Mimo to specjaliści alarmują w związku 

z pilnymi i złożonymi problemami, które dotyczą wielu niepokojących zjawisk, takich 

jak: zagrożenie dla warstwy ozonowej, ocieplający się klimat czy pustynie zalegające 

grunty rolne. Instytucje rządowe i lokalne zupełnie nie są przygotowane na tego 

rodzaju wyzwania. W tej sytuacji nie tylko Światowa Komisja Środowiska zajęła się 

zrównoważonym rozwojem, ale też Unia Europejska, opracowując nową strategię pod 

nazwą „Europa 2020” [20]. 

Strategia obejmuje trzy następujące priorytety [20]: 

 rozwój gospodarki opartej na innowacji i na wiedzy (rozwój inteligentny); 

 rozwój gospodarki opartej na innowacji i na wiedzy (rozwój inteligentny); 

 wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku (rozwój zrównoważony); 

 wspieranie gospodarki zapewniającej spójność społeczną oraz terytorialną, o wyso-

kim poziomie zatrudnienia (rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). 

Z wymienionych wyżej rozważań wynika, iż racjonalność gospodarowania albo 

zrównoważony rozwój powinien być mierzony nie tylko efektami ekonomicznymi, ale 

przede wszystkim stopniem zapewnienia właściwej jakości życia, która określana jest, 

jako bezpieczeństwo, partycypacja w zarządzaniu, stan samorealizacji i stan jakości 

środowiska naturalnego. Odzwierciedleniem takiej polityki mogą być zmiany w ekolo-

gicznych ruchach społecznych i zmiany w polityce gospodarczej, które polegają na 

przesunięciu nacisku z ochrony przyrody na antropogeniczne aspekty ochrony środo-

wiska naturalnego, traktowane jako środowisko życia człowieka. 

3. Cele i zasady zrównoważonego rozwoju 

Cele i zasady zrównoważonego rozwoju w mniejszym lub większym stopniu zostały 

przedstawione we wszystkich wyżej wymienionych dokumentach. Najbardziej istotne 

(chronologicznie) można uznać te zawarte w Deklaracji z Johannesburga, gdzie 

w punkcie jedenastym stwierdzono, iż wykorzenienie ubóstwa, ochrona, a także zarzą-

dzanie zasobami naturalnymi oraz zmiana wzorców konsumpcji czy produkcji, powinny 

być dla rozwoju społecznego i gospodarczego celem nadrzędnym i ważnym warun-

kiem, który spełniałby zrównoważony rozwój [12]. Efektem realizacji tych celów miało 

być partnerstwo na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju w postaci tak zwanego 

trójkąta, w którym wystąpią: rządy państw, biznes lokalny i globalny oraz organizacje 

ekologiczne pozarządowe [21]. 

W dokumentach Deklaracji z Johannesburga pojawiły się konkretne cele, które 

podzielono na następujące obszary tematyczne [22]: 
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1. Sfera społeczna:  

 zmniejszenie o połowę ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa (za jednego dolara 

dziennie); 

 zmniejszenie o 50% liczby osób żyjących bez dostępu do wody o odpowiedniej 

jakości, a także do urządzeń sanitarnych; 

 dokonanie poprawy standardu życia mieszkańców slumsów. 

2. Strefa zasobów naturalnych, ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej: 

 opracowanie zintegrowanych koncepcji gospodarki wodnej (do 2005 roku); 

 znaczące osłabienie tempa wymierania chronionej fauny i flory (do 2010 roku); 

 odnowienie zasobów ryb w morzach i oceanach (do 2015 roku); 

 zaprzestanie produkcji i stosowania środków chemicznych, które maja negatywny 

wpływ na ludzi i środowisko (do 2020 roku). 

Kolejnym ważnym wydarzeniem, obfitującym w cele związane ze zrównoważonym 

rozwojem był szczyt ONZ w roku 2000 [23]. Opublikowano wówczas, tak zwaną De-

klarację Milenijną. W projekcie tym przedstawiono osiem następujących celów [22]: 

 likwidacja skrajnego ubóstwa oraz głodu; 

 zapewnienie powszechnej edukacji przynajmniej na poziomie podstawowym; 

 wprowadzenie równouprawnienia; 

 zmniejszenie zgonów wśród dzieci; 

 poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami; 

 przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych; 

 zapewnienie zrównoważonego środowiska; 

 integracja krajów w obszarze harmonijnego rozwoju. 

Realizacja wymienionych celów przebiegała różnie. W ujęciu globalnym wyko-

nanie celu pierwszego doprowadziło do zmniejszenia liczby osób żyjących w ubóstwie 

o ponad połowę, a odsetek osób niedożywionych spadł o połowę. Zapewnienie pow-

szechnej edukacji zrealizowano w 83%. Promowanie równości płci przyczyniło się do 

wzrostu liczby dziewcząt uczęszczających do szkół podstawowych o ponad 30%, 

a udział pracujących kobiet zwiększył się o 11%, ponadto odnotowano zwiększenie 

liczby kobiet mogących mieć wpływ na politykę o 100%, chociaż nadal wynosi on 

zaledwie 20% ogólnej liczby polityków. Ograniczenie umieralności dzieci sprowadziło 

się do ograniczenia umieralności dzieci do piątego roku życia z 90 do 43 zgonów na 

1000 urodzeń. Poprawa opieki zdrowotnej matek wzrosła o połowę, a współczynnik 

okołoporodowej śmiertelności zmniejszył się o 64%. Ograniczenie rozprzestrzeniania 

się chorób zakaźnych doprowadziło do spadku zakażeń wirusem HIV o około 40%, 

a wskaźnik umieralności na gruźlicę spadł o 45%. Zapewnienie zrównoważonego 

środowiska spowodowało to, że z polepszonych źródeł wody korzysta ponad 90% całej 

światowej populacji. Dostęp do nowoczesnych urządzeń sanitarnych zwiększył się 

o połowę. Udało się też wyeliminować substancje niszczące ozon. Odsetek mieszkańców 

żyjących w slumsach zmniejszył się o 10%. Stworzenie globalnych porozumień na 

rzecz rozwoju spowodowało zwiększenie pomocy rozwojowej o 66%. Zwiększył się 

też dostęp do Internetu o 27% [22]. W dalszym ciągu istnieją jednak ogromne różnice 

ekonomiczne pomiędzy krajami, regionami i gospodarstwami domowymi.  
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W tym samym czasie polityka UE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju również 

nabrała tempa. W ramach obszaru związanego ze środowiskiem naturalnym przyjęto 

następujące cele [16]: 

1. ochrony zdrowia ludzkiego, zachowania jakości środowiska, ostrożnego oraz 

racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, zwalczania zmian klimatu, 

2. zachowanie różnorodności fauny i flory w różnych regionach UE. Działania zapo-

biegawcze mają polegać na zasadzie, która mówi o tym, że „zanieczyszczający 

płaci”, co podlega unijnej procedurze kontrolnej, 

3. polityka UE w dziedzinie środowiska naturalnego powinna uwzględniać: 

 warunki środowiska naturalnego; 

 dostępne dane naukowo-techniczne; 

 społeczny i gospodarczy rozwój UE jako całości, a także zrównoważony rozwój jej 

regionów; 

 wszelkie koszty i potencjalne korzyści, które mogą wynikać z działań lub ich 

zaniechań. 

4. Państwa Członkowskie UE powinny współpracować z państwami trzecimi oraz 

organizacjami międzynarodowymi. 

W ramach obszaru związanego z ochroną środowiska naturalnego obowiązkiem 

Parlamentu Europejskiego i Rady stało się uchwalanie [16]: 

 przepisów o charakterze fiskalnym w zakresie ochrony środowiska; 

 wielkości środków, które mają wpływać na zarządzanie zasobami wodnymi i zago-

spodarowanie przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju; 

 zasad zagospodarowania i przeznaczenia gruntów w harmonii ze środowiskiem 

naturalnym; 

 wielkości środków wpływających na strukturę zaopatrzenia w energię. 

Od tej daty obowiązkiem Państw Członkowskich miało być finansowanie polityki 

w zakresie środowiska naturalnego. Wśród istotnych przyczyn przeszkadzających 

w dotychczasowym realizowaniu zasad i celów zrównoważonego rozwoju na terenie 

Unii Europejskiej, wymienia się [24]: 

 pogoń za wydajnością produkcji oraz konsumpcji; 

 gloryfikację postępu naukowego; 

 wzmocnienie konkurencji; 

 brak rzeczywistej czy autentycznej woli politycznej; 

 uprzedmiotowienie pragnień ludzi. 

Inni autorzy zauważają przede wszystkim brak układu instytucjonalnego, który 

byłby w stanie promować i realizować jednolitą politykę ekorozwoju, opartą na wypra-

cowanych zasadnych [25], a także poważne sprzeczności wynikające z malejącej możli-

wości kontrolowania procesów rozwojowych zorganizowanych światowych koncernów 

przemysłowych czy korporacji, które coraz częściej burzą istniejący ład światowy [26]. 

W tym kontekście zrównoważony rozwój może być alternatywą dla postępu cywili-

zacyjnego, jeśli zyska akceptację światowych liderów i otrzyma wsparcie w postaci 

konkretnych i konsekwentnych działań, co łączy się z właściwym finansowaniem 

i utworzeniem instytucji umożliwiających wcielanie do praktyki założeń idei dotyczącej 

zapewnienia ochrony naturalnego środowiska otaczającego każdego człowieka [27]. 
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W polityce ekologicznej odpowiadającej za wdrażanie zasad zrównoważonego 

rozwoju, konieczne jest uwzględnienie następujących zasad [28]: 

 traktowania ochrony środowiska jako obszaru prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki; 

 respektowania bezpieczeństwa i komfortu użytkowania produktów na wszystkich 

etapach ich życia; 

 ustanowienia informacji dotyczących ochrony środowiska głównymi czynnikami 

ekorozwoju; 

 powiązania użyteczności ekologicznej z wielkością dochodów, jakie się uzyskuje 

z pracy; 

 opanowania umiejętności prognozowania i wartościowania pracy oraz skutków jej 

wykonywania dla otoczenia; 

 stworzenia podstaw eko-społecznie użytecznego gospodarowania; 

 opanowania umiejętności rozpoznawania jakości funkcjonowania człowieka 

w sferze eko-rozwojowej, 

 opanowania umiejętności sterowania przebiegiem procesów zachodzących w przy-

rodniczym środowisku człowieka. 

Skutecznym sposobem wprowadzania do praktyki wymienionych zasad zrówno-

ważonego rozwoju, może być proces ekologizacji gospodarki [29]. 

Cele i założenia rozwoju zrównoważonego w zakresie ubóstwa, nie niszcząc środo-

wiska naturalnego Ziemi wymagają zastosowania mechanizmu, w którym rządy poprzez 

instrumenty prawne oraz ekonomiczne, a także biznes poprzez kapitał, jak również 

organizacje pozarządowe poprzez rozeznanie w lokalnych oraz regionalnych potrze-

bach ekologicznych, projektując ekorozwojowy związek, będą kluczowym wsparciem 

do walki ze współczesnym kryzysem ekologicznym. 

4. Zrównoważony rozwój a zrównoważona produkcja i konsumpcja 

Realizacji wymienionych celów służy zrównoważona produkcja i konsumpcja,  

a w szczególności [20]: 

 zwiększenie nakładów na badania i rozwój powyżej 3% PKB Unii; 

 zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym powyżej 75%; 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30%; 

 zmniejszenie liczby osób żyjących lub zagrożonych ubóstwem; 

 ograniczenie liczby osób bez wykształcenia do 10% i zwiększenie ich liczby 

z wyższym wykształceniem do 40%. 

Głównym źródłem wzrostu gospodarczego powinna być gospodarka oparta przede 

wszystkim na wiedzy, efektywnie wykorzystująca dostępne zasoby, przyjazna środo-

wisku naturalnemu, uwzględniająca potrzeby społeczne i aktywizująca społeczność 

lokalną. Ekonomia zrównoważonego rozwoju nie powinna koncentrować się jedynie 

na ograniczaniu eksploatacji zasobów naturalnych. Powinna natomiast łączyć i obej-

mować następujące trzy wymiary zrównoważenia: ekonomiczny, społeczno-kulturowy 

i ekologiczny – tabela 1. 
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Tabela 1. Zrównoważone cele rozwoju gospodarczego 

Cele ekologiczne Cele ekonomiczne Cele społeczno-kulturowe 

Ochrona atmosfery Stabilność gospodarek Demokracja i praworządność 

Przyroda wolna od szkód 
celowych 

Zaspokojenie potrzeb ludzi przez 
zrównoważone produkty 

Wyeliminowanie ubóstwa 
i zapewnienie bezpieczeństwa 

Używanie zasobów 
w sposób zrównoważony 

Dekoncentracja władzy, stabilność 
cen, internalizacja kosztów 

Integracja społeczna i równość 
szans. Bezpieczeństwo 

Zdrowe warunki życia Sprawiedliwy podział dochodów Ochrona jakości życia człowieka 

 Źródło: [30] 

Istotą rozwoju zrównoważonego będzie więc utrzymanie produkcji i konsumpcji 

w zgodzie i w granicach przestrzeni ekologicznej. Podstawowym warunkiem, który 

umożliwi realizację wymienionych celów będą: zrównoważona produkcja, a także 

zrównoważona konsumpcja. W tej sytuacji sustainable production może oznaczać 

wszelkie działania skierowane na wytworzenie dóbr i usługi w taki sposób, by procesy 

te nie wypływały ujemnie ani na społeczeństwo, ani na środowisko przyrodnicze [31]. 

Zrównoważoną produkcję można zdefiniować następująco: generowanie dóbr i usług 

przez zastosowanie systemów i procesów, które oszczędnie wykorzystują energię 

i zasoby naturalne, charakteryzują się przy tym niską emisją zanieczyszczeń, są dla pra-

cowników i konsumentów oraz zadawalające dla ludzi ze względu na swą kreatywną 

orientację [32]. 

Global Compact [33] i Lowell Center [34], wskazując zrównoważoną produkcję 

wyróżniają sześć do dziesięciu jej elementów, takich jak: zużycie energii i materiałów, 

sprawiedliwość społeczną i rozwój, środowisko przyrodnicze, ekonomiczną wydajność 

i produkty. Zasady zawarte w Global Compact (tab. 2) wynikają z następujących 

dokumentów [35]: 

 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 

 Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy; 

 Deklaracji z Rio; 

 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. 

Tabela 2. Zasady Global Compact 

Kategoria Zasady 

Prawa człowieka 

 

Przestrzeganie praw człowieka zaakceptowanych przez społeczność 

międzynarodową 

Eliminowanie przypadków naruszania praw człowieka przez biznes 

Standardy pracy 

 

Eliminacja pracy przymusowej 

Poszanowanie wolności zrzeszania się 

Przeciwdziałanie dyskryminacji w obszarze zatrudnienia 

Zniesienie pracy dzieci 

Środowisko naturalne 

 

Promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej 

Prewencyjne podejście do ochrony środowiska naturalnego 

Rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku 

Przeciwdziałanie korupcji Przeciwdziałanie wymuszeniom, korupcji i łapówkarstwu 

 Źródło: [36] 
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Zrównoważona konsumpcja nie jest pojęciem nowym, Jej definicja powstała 
w 1995 roku (sustainable consumption) w Oslo i brzmi następująco: jest to takie 
korzystanie z dóbr oraz usług, które odpowiada zaspokojeniu prymarnych potrzeb 
i przynosi poprawę jakości życia, minimalizując zużycie zasobów naturalnych, a także 
materiałów toksycznych i emisji odpadów czy zanieczyszczeń po to, aby nie zagrozić 
zaspokajaniu potrzeb przyszłych pokoleń [37].  

Chodzi więc przede wszystkim o minimalizowanie niekorzystnych efektów spoży-
wania dóbr czy usług konsumpcyjnych poprzez racjonalizację czynników wytwór-
czych i zmniejszenie wytwarzania odpadów. 

Natomiast zrównoważona konsumpcja, to według J. Moisandera i S. Pesonena taka, 
której forma oraz wielkość wyznaczają zestaw pewnych wartości proekologicznych 
i postaw konsumenckich, które prowadzą do świadomości ekologicznej, a przede 
wszystkim do odpowiedzialnego ekologicznie procesu podejmowania decyzji bizne-
sowych [38]. Zrównoważona konsumpcja jest formą współistnienia człowieka z naturą, 
w taki sposób, że poszczególne układy czy zależności, w ramach różnych struktur, 
umożliwiają realizację zasady zrównoważonego rozwoju [39]. Zrównoważona kon-
sumpcja będzie więc świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów natu-
ralnych, a także z dóbr i usług przez wszystkie struktury społeczne, od jednostki po 
rządy krajowe i międzynarodowe [36]. 

Konsumpcja zrównoważona, podobnie jak rozwój, powinna być trwała w czasie, to 
znaczy, że zrównoważona forma procesów konsumpcji powinna funkcjonować w jak 
najdłuższej perspektywie czasowej [40]. Zasady konsumpcji powinny zawierać okre-
ślone mechanizmy, które będą w stanie minimalizować ryzyko ich zaburzeń, natomiast 
zrównoważenie konsumpcji powinno polegać na uwzględnieniu następujących ob-
szarów [41]: 

 ekologicznego – maksymalizując satysfakcję czerpaną z konsumpcji zachowuje się 
jakość i użyteczność zasobów naturalnych; 

 ekonomicznego – ustalając proporcję między bieżącą konsumpcją a przyszłą, nie 
zaburza się istotny równowagi gospodarczej (preferowanie konsumpcji najmniej 
uciążliwej dla środowiska naturalnego); 

 psychologicznego – ustalając optymalną równowagę konsumpcji materialnej 
i niematerialnej, ukształtuje się właściwy system wartości i świadomości; 

 społecznego – rozkładając równomiernie konsumpcję pomiędzy wszystkich jej 
uczestników, preferuje się konsumpcję jak najmniej problemową społecznie; 

 przestrzennego – zaspokajając właściwie, w sposób zrównoważony potrzeby 
społeczne, nie narusza się ładu przestrzennego. 

Dla zabezpieczenia praw przyszłych generacji, konieczne jest dostosowanie bieżącej 
konsumpcji do poziomu, który mógłby zapewnić utrzymanie pożądanego stanu wyżej 
wymienionych obszarów w aspekcie zasobów społecznych, ekonomicznych, kultu-
rowych i naturalnych. Tak pojęta zrównoważona konsumpcja niewątpliwie będzie 
wpływała na poziom życia mieszkańców danego regionu czy kraju, stąd należy pod-
kreślić rolę różnych polityk w tym zakresie. Na przykład, analizując politykę słabo 
zrównoważonej konsumpcji, w sytuacji braku rozwiązań ze strony nowych technologii, 
stwierdza się, iż większość obywateli danego regionu będzie żyła w nędzy. Natomiast, 
analizując politykę silnie zrównoważonej konsumpcji, w sytuacji zastosowania nowych 
technologii do rozwiązywania problemów, stwierdza się, iż większość obywateli danego 
regionu będzie żyła w dobrobycie – rysunek 1. 
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Rysunek 1. Wpływ polityk zrównoważonej konsumpcji i technologii na poziom życia [42] 

W rozumowaniu tym ważne staje się pytanie o sposób oceny stopnia zrównowa-

żenia konsumpcji i metody upowszechnienia jej wzorców. 

Wśród typów zrównoważonej konsumpcji wymienia się: konsumpcje przyjazną 

ekologicznie i społecznie odpowiedzialną, które następnie dzielą się odpowiednio na 

zorientowaną na ochronę klimatu oraz zasobów, oszczędność energii, recykling oraz na 

nabywanie produktów, konsumpcję filantropijną i konsumpcję polityczną – rysunek 2. 

Ocena konsumpcji mogłaby odbywać się za pośrednictwem rzeczywistych efektów 

w porównaniu do zamierzonych [43]. Natomiast ocena stopnia zrównoważenia kon-

sumpcji wiąże się z ryzykiem osiągnięcia skutków negatywnych dla społeczeństwa 

i środowiska. Metoda upowszechnienia wzorców zrównoważonej konsumpcji wymaga 

oceny stopnia zrównoważenia konsumpcji, według następujących zasad [44]: 

 efekt wytwórczy związany z doskonaleniem sprawności ekologicznej rozwiąże 

problemy sfery konsumpcji dzięki mechanizmom rynkowym (optymizm techno-

logiczny) – słabo zrównoważona konsumpcja; 

 obniżenie poziomu konsumpcji w krajach rozwiniętych oraz uproszczenie stylu 

życia jest możliwe dzięki innowacjom społecznym (pesymizm technologiczny) – 

silnie zrównoważona konsumpcja. 

 Na terenie Unii Europejskiej monitorowanie postępów zrównoważonego rozwoju 

jest oparte również na systemie wskaźników, które pogrupowano w dziesięć na-

stępujących obszarów tematycznych: rozwój społeczno-gospodarczy, zrównowa-

żona konsumpcja i produkcja, włączenie społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie 

publiczne, zmiana klimatu i energia, zrównoważony transport, zasoby naturalne, 

globalne partnerstwo, dobre rządzenie (tab. 3). 
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Rysunek 2. Typy zrównoważonej konsumpcji [45] 

Tabela 3. Obszary zrównoważonego rozwoju i odpowiadające im wskaźniki wiodące 

Obszary tematyczne Wskaźnik wiodący 

Rozwój społeczno-gospodarczy Realny PKB na mieszkańca 

Zrównoważona konsumpcja i produkcja Wydajność zasobów 

Włączenie społeczne Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Zmiany demograficzne Wskaźnik zatrudnienia pracowników w starszym wieku 

Zdrowie publiczne Oczekiwana długość życia w zdrowiu 

Zmiana klimatu i energia Emisja gazów cieplarnianych i zużycie energii 

Zrównoważony transport Zużycie energii w transporcie w relacji do PKB 

Zasoby naturalne Występowanie pospolitych gatunków ptaków 

Globalne partnerstwo Oficjalna pomoc rozwojowa w relacji do PKB 

Dobre rządzenie Brak wskaźnika wiodącego 

 Źródło: [48, 49] 
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Ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją związany jest zrównoważony marketing, 

który obejmuje niemal wszystkie inicjatywy marketingowe zwiększające konkuren-

cyjność firm – aktualnie zorientowany jest wyłącznie na wzrost konsumpcji. Przejście 

do marketingu odgrywającego kluczową rolę w rozwiązywaniu zagadnień związanych 

z ochroną zasobów Ziemi może spowodować to, że marketing stanie się procesem 

tworzenia i dostarczania różnych dóbr klientom w sposób, który umożliwiałby wzmoc-

nienie kapitału środowiskowego oraz społecznego pod każdym względem [46]. 

Każdy z obszarów tematycznych został dodatkowo podzielony na poziomy związane 

z produktywnością zasobów i wskaźnikami kontekstowymi (tab. 4). 

Tabela 4. Zestawienie wskaźników SCP (Zrównoważona Konsumpcja i Produkcja) 

Wskaźnik wiodący Cele operacyjne Działania 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Produktywność 

zasobów  

Wykorzystanie zasobów i odpady 

 

 
Wytwarzanie odpadów, 

z wyłączeniem głównych 

odpadów mineralnych 

Składowe zużycia materiałów 

Krajowe zużycie materiałów 

Przetwarzanie odpadów 

Wytwarzanie odpadów  

Emisja tlenków siarki (SOx) 

Emisja tlenków azotu (NOx) 

Emisja lotnych zw. organicznych 

Emisja amoniaku (NH3) 

Wzorce konsumpcji 

Zużycie energii 

elektrycznej przez 

gospodarstwa 
domowe 

Końcowe zużycie energii 

Spożycie niektórych artykułów spożywczych 

na mieszkańca 

Wskaźnik motoryzacji 

Wzorce produkcji 

 

 
Organizacje i miejsca 

zarejestrowane w EMAS 

Licencje oznakowania ekologicznego 

Powierzchnia pod zobowiązaniem rolno-

środowiskowym 

Powierzchnia pod rolnictwo ekologiczne 

Indeks zagęszczenia zwierząt gospodarskich 

Wskaźniki 
kontekstowe 

Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, w kategoriach 
spożycia. Liczba osób w gospodarstwach domowych 

 Źródło: [48, 50] 

Przedsiębiorstwa zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego marketingu 

lepiej radzą sobie na rynku, o czym świadczy posiadanie szerszego instrumentarium 

oddziaływania na rynek pozwalającego osiągać cele ekonomiczne, ale także kształ-

tować potrzeby społeczeństwa w zakresie działań zrównoważonej konsumpcji [47]. 

Problemy związane ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją są na tyle poważne, 

że wiele krajów, w tym Polska, zobowiązało się do pomiaru postępów w tym zakresie 

z wykorzystaniem zebranych danych ilościowych. Opracowano szereg systemów 

wskaźnikowej metody oceny zrównoważonego rozwoju w układach lokalnych, krajo-

wych i międzynarodowych, jak też z podziałem na różne gałęzie gospodarki [51-54]. 

Wzorce zrównoważonej konsumpcji oraz produkcji mają podstawowe znaczenie dla 

zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, a przy tym wyższą 

jakość życia, rządy państw powinny wyeliminować niezrównoważone wzorce produkcji 

oraz konsumpcji [55]. 
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5. Pojęcie i istota ekonomii zrównoważonego rozwoju 

Ekonomia zrównoważonego rozwoju staje się powoli nauką, której istotą jest 

badanie procesów produkcji, wymiany oraz konsumpcji. Naukowcy zajmujący się tą 

dziedziną wiedzy zadają sobie pytania związane z przyczynami i skutkami relacji: 

gospodarka-środowisko-człowiek. Relacje te wprzęga się w ekonomię zrównoważonego 

rozwoju na gruncie dorobku wielu innych rodzajów ekonomii, takich jak: środo-

wiskowej, ekologicznej, instytucjonalnej, społecznej czy ewolucyjnej [56]. 

Ekonomia zrównoważonego rozwoju odnosi się więc do wielu obszarów ludzkiego 

życia, takich jak: społeczno-gospodarczy, ekologiczny, transportu, zdrowia publicznego. 

Jednak pojęcie to nie stanowi dokładnie zdefiniowanej kategorii, na przykład F. Piontek 

zauważa ponad czterdzieści interpretacji jej istoty [57], natomiast A. Pawłowski – 

pięćdziesiąt [58], G. Zabłocki dostrzegł ich ponad sześćdziesiąt [59], a P. Jeżowski 

ponad sto [60]. Brak jednoznacznego tłumaczenia terminu sustainable (nienaruszający 

równowagi ekologicznej, odnawialny, zachowawczy, zrównoważony, trwały) i deve-

lopment (zagospodarowanie, rozwój, rozbudowa, rozwinięcie, zabudowa) oraz łącznie 

sustainable development (zrównoważony rozwój, zrównoważone warunki) jest źródłem 

wielu nieporozumień. Tego rodzaju wielość znaczeń nie sprzyja prawidłowemu rozu-

mieniu istoty tego zjawiska, ponieważ każda interpretacja może być dobierana według 

potrzeby podmiotu dobierającego [61], co sprzyja krytyce ze strony innych osób zainte-

resowanych [8]. 

W ocenie wielu autorów ekonomia ekologiczna razem z ekonomią zrównowa-

żonego rozwoju powinny akceptować to, że istnieje określony, akceptowalny poziom 

zanieczyszczeń, które powstają w wyniku procesów produkcyjnych oraz konsump-

cyjnych [62, 63, 30]. W opozycji do tej koncepcji stoi tak zwana zielona ekonomia, 

która opiera się na założeniu, iż można tak zreformować procesy produkcji i konsumpcji, 

aby powstawanie zanieczyszczeń zostało wyeliminowanie na każdym etapie istnienia 

produktu, konsumpcji czy usługi [64] – tabela 5. 

Tabela 5. Cechy charakterystyczne opozycyjnych ekonomii 

Brązowa ekonomia Zielona ekonomia 

Nieograniczony wzrost gospodarczy Oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów 

Nieskończoność zasobów Ograniczone zasoby 

Nieodnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii 

Intensywne zużywanie zasobów naturalnych Efektywność energetyczna 

Emisja gazów cieplarnianych Czysta produkcja 

Niszczenie bioróżnorodności Ochrona bioróżnorodności 

Globalne nierówności społeczne Sprawiedliwość międzypokoleniowa i międzyregionalna 

Nieograniczona konsumpcja Zrównoważona konsumpcja 

Brak odpowiedzialności Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i inwestorów 

Osłabienie zaufania społecznego Rosnące zaufanie społeczne 

 Źródło: [62] 

Niektórzy autorzy dodają przy tym, że tradycyjna ekonomia nie wyciągnęła do tej 

pory żadnych wniosków z tego, iż stan środowiska ulega przeobrażeniom w kierunku 

degradacji [30]. 

Wprowadzanie do ekonomii tradycyjnej nurtu ekologicznego wynika jedynie z tego, 

że dawne teorie nie odpowiadają zaistniałej rzeczywistości, trzeba więc tworzyć nowe. 
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W aspekcie tego rodzaju rozumowań powstała tak zwana zielona ekonomia, która wraz 

z pozostałymi nurtami ekonomii proekologicznej jawi się, jako ekonomia oparta na 

bardzo kosztownych odnawialnych źródłach energii, czystej produkcji, bioróżnorod-

ności i zrównoważonej konsumpcji, w przeciwieństwie do tak zwanej ekonomii brązo-

wej, która opiera się na eksploatacji paliw kopalnych i zasobach nieodnawialnych. 

Zielona gospodarka została więc ułożona z czterech następujących obszarów [62]: 

 zielone zarządzanie i czystszą produkcją; 

 rozwój sieci eko-przemysłu; 

 rozwój parków przemysłu ekologicznego; 

 tworzenie oraz rozwój eko-społeczności. 

Jak widać z cytowanych fragmentów tekstów różnych autorów wdrażanie koncepcji 

ekonomii zrównoważonego rozwoju czy ekonomii zielonej nie odbywa się bezproble-

mowo. H. Rogall przedstawił główne wyzwania w formie trzech wymiarów zrówno-

ważenia (ekologiczny, ekonomiczny i społeczno-kulturowy). Przy każdym z nich 

podał pięć sfer działalności ludzkiej [30] – tabela 6. 

Tabela 6. Obszary problemowe ekonomii zrównoważonego rozwoju i ich kryteria 

Wymiar ekologiczny Wymiar ekonomiczny Wymiar społeczno-kulturowy 

Ocieplenie klimatu Brak stabilności 

gospodarki (bezrobocie) 

Niezadowalające urzeczywistnienie 

zasad demokracji 

Niszczenie ekosystemów Niezadowalające 

zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 

Ubóstwo, brak bezpieczeństwa 

socjalnego, problemy 
demograficzne 

Stopniowe wyczerpywanie zasobów  Inflacja Nierówności społeczne 

Przesadna eksploatacja zasobów 

odnawialnych 

Niedorozwój, zależność 

od dostaw surowców 

Zagrożone bezpieczeństwo, 

rywalizacja o korzyści 

Zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego 

(promieniowanie, hałas) 

Zadłużanie państwa, 

niesprawiedliwy podział 
dochodów 

Wysokie obciążenia dla zdrowia 

oraz jakości życia 

 Źródło: [30] 

Wymiar ekologiczny dotyczy nadmiernego wykorzystywania ekosystemów i zaso-

bów, wymiar ekonomiczny skupia się na bezrobociu, inflacji i rozregulowanej gospo-

darce, a wymiar społeczno-kulturowy – na braku praworządności, ubóstwie, problemach 

demograficznych i nierównościach społecznych. Zaniedbania w każdym z tych wy-

miarów mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia przyszłych mieszkańców 

planety. Alternatywą dla wymienionych zagrożeń ma być, zauważona przez Ł. Kozara, 

koncepcja zielonej ekonomii, która powinna opierać się na obiegu zamkniętym, 

w którym wszystkie zasoby, w tym naturalne, wykorzystywane są w sposób optymalny, 

a ich zarządcą staje się tak zwany człowiek ekonomiczny [65]. 

6. Człowiek ekonomiczny na tle ekonomii zrównoważonego rozwoju 

Koncepcje łączące sferę gospodarczą ze społeczną znane są od połowy XVIII 

wieku, kiedy to człowiek w sferze gospodarczej traktowany był jak egoista dążący do 

osiągania własnych korzyści, kosztem innych [66]. Działo się tak, ponieważ każde 

przedsiębiorstwo podejmuje swoje działania dla osiągnięcia zysku, chociaż niektóre 

z nich, zwane przedsiębiorstwami społecznymi, oprócz zysku starają się wspierać orga-
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nizacje pozarządowe czy wręcz konkretne społeczności lokalne. Początkowo łączenie 

wyżej wymienionych sfer miało rozwiązać się samoczynnie, za pomocą „niewidzialnej 

ręki rynku” [67]. 

Według teorii A. Smitha człowiek ekonomiczny, to jednostka obdarzona instynk-

tem samozachowawczym. Instynkt ten sprawia, że zachowuje się w sposób egoistyczny, 

lecz jest również obdarzony sumieniem i rozumem, które nadają mu określony sposób 

zachowania, czyli posiada świadomość tego, co wolno i tego, co nie wolno [68]. Według 

tego autora zachowanie człowieka, nakierowane na realizację swojego interesu, 

w gospodarce prowadzi do osiągnięcia dobrobytu społecznego, zapewniając dostępu 

do usług i dóbr, których wymiana powoduje bogacenie się społeczeństwa [69]. 

Po wielu przemianach homo oeconomicus został potraktowany jako model czło-

wieka maszyny, który opiera się na następujących założeniach [70]: 

 cechą główną ludzkiego działania jest racjonalne zachowanie; 

 determinantami są koszty i korzyści; 

 preferencje niezależne od wpływu innych osób; 

 maksymalizacja posiadania – „więcej to lepiej niż mniej”; 

 wyważone zachowanie konsumenckie. 

W ten sposób ukształtowany model człowieka był podstawą dla klasycznej teorii 

ekonomii, a następnie dla neoklasycznej oraz wpłynął na wnioskowanie o całej gospo-

darce [71]. 

Odmiennego zdania na temat homo oeconomicus, są autorzy zainteresowani teorią 

T. Veblena, który przyjął za wzór procesów gospodarczych – instytucję [72]. Według 

tego autora instytucja posiada trwałe, prawne, organizacyjne oraz zwyczajowe ogra-

niczenia i uwarunkowania dla pewnych powtarzalnych ludzkich zachowań, a także 

interakcji, których główną funkcją jest zapewnienie przewidywalności zachowań 

ludzkich [73]. Większość instytucjonalistów widzi homo oeconomicusa w formie jedno-

stki społecznej, która w pierwszej kolejności będzie dążyła do osiągnięcia korzyści 

własnych, ale uwzględni też w swoim zachowaniu powszechnie obowiązujące reguły 

oraz normy społeczne, które nabyła w procesie socjalizacji [74]. 

Zgodnie z tą teorią powstał model homo oeconomicus institutionalis zakładający, iż 

warunki, w których podejmuje się decyzje, kształtowane są też przez samego decydenta. 

Z tego powodu cele jednostki powinny uwzględniać różne ograniczenia kulturowe, 

w których ona żyje, a które wpływają na jej postawę, poglądy czy system wartości. 

Interakcje między ludźmi muszą więc być zinstytucjonalizowane, natomiast jednostki 

postępują zawsze zgodnie z regułami minimalizacji kosztów i optymalizacji użytecz-

ności [75]. 

Kolejnym etapem zmian postrzegania homo oeconomicus była koncepcja „dualnego 

ja” [76]. Tego rodzaju dualizm budzi pewne konflikty interesów między stroną ego-

istyczną człowieka a jego stroną społeczną, co w efekcie daje podwójny system kształ-

towania się preferencji ludzkich. A. Sen przedstawił dwa rodzaje takich preferencji: tak 

zwanego niższego ja oraz wyższego ja. Na podstawie takiego podziału stworzył model 

człowieka o nazwie homo bio-economicus, u którego występują potrzeby niższe 

ograniczone potrzebami wyższymi (przepisy prawa, poczucie sprawiedliwości) [77]. 

Na gruncie ekonomii instytucjonalnej wyrosła idea homo sociologicusa, to znaczy 

jednostki doskonale uspołecznionej, która mogłaby wystąpić na tle ekonomii zrówno-
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ważonego rozwoju [78]. Człowiek został potraktowany jako część grupy, ignorowane 

są indywidualne aspiracje jednostek. Zachowanie jednostek jest ograniczane warto-

ściami, wzorcami i normami społecznymi. Wśród najważniejszych cech homo 

sociologicus wymienia się [75]: 

 pełnienie funkcji pod presją społeczną w zakresie poglądów, idei, przekonań, religii; 

 nie może być jednostką zupełnie niezależną; 

 sam sobą stanowi zespół różnych ról społecznych; 

 cechuje się konformizmem i pasywnością zachowania; 

 podatność na zmiany wewnętrzne na skutek zmian społecznych; 

 niewywieranie żadnego wpływu na otoczenie społeczne. 

Aby człowiek ekonomiczny mógł zaistnieć w ekonomii zrównoważonego rozwoju, 

powinien mieścić w sobie jej podstawowe atrybuty (atrybuty człowieka zrównowa-

żonego), takie jak [62]: 

 urzeczywistnianie zasad demokracji i praworządności; 

 dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego innych ludzi; 

 eliminowanie nierówności społecznych; 

 eliminowanie rywalizacji o korzyści; 

 zmniejszanie obciążeń dla zdrowia oraz jakości życia. 

W końcowej fazie przemian człowieka ekonomicznego pojawiła się koncepcja 

zaproponowana przez E.J. O’Boyle, pod nazwą homo socio-oeconomicus (człowiek 

społeczno-ekonomiczny) [79]. Model ten powstał i rozwija się w dzisiejszym społe-

czeństwie informacyjnym, technologicznym i społeczeństwie mediów komunika-

cyjnych. Wydaje się, że koncepcja człowieka wyrażona w tym modelu, najbardziej 

wypełnia rolę człowieka ekonomicznego w rozumieniu ekonomii zrównoważonego 

rozwoju, ponieważ model ten posiada zarówno cechy osoby społecznej, posiadającej 

wszystkie wcześniej wymienione atrybuty człowieka zrównoważonego, jak też indy-

idualnej. Łączenie tych cech wcześniej postrzegane było jako niemożliwe, sprzeczne 

z naturą człowieka [80]. 

Człowiek ekonomiczny na tle ekonomii zrównoważonego rozwoju będzie więc 

jednostką, której działanie determinowane jest przez kulturę, świadomość społeczną, 

ale również przez symbole, mity, religię. Będzie jednostką o ograniczonej racjonalności, 

starającą się podejmować optymalne decyzje w otoczeniu różnych ograniczeń. Tak 

rozumiany człowiek ekonomiczny zrównoważony może być też symbolem firmy odpo-

wiedzialnej za środowisko, która będzie cieszyła się bardzo dobrą opinią i z tego po-

wodu stanie się bardziej konkurencyjną, a klienci doceniający taką postawę, będą jej ufać. 

7. Wnioski/Podsumowanie 

Wielu ekonomistów, psychologów i socjologów, badaczy natury ludzkiej, zadaje 

sobie różne pytania dotyczące zachowania człowieka. W szczególności właściciele 

firm, menedżerowie chcieliby je poznać, ponieważ opłacalność funkcjonowania ich 

przedsiębiorstw zależy właśnie od tego, w jakim stopniu potrafili odczytać, zbadać 

i zastosować najnowsze rozwiązania związane z ekonomią zrównoważonego rozwoju, 

zrównoważoną produkcją i konsumpcją, a także związane z aktualnie funkcjonującym 

modelem człowieka ekonomicznego czy społeczno-ekonomicznego. 
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Z przeprowadzonego badania wynika, iż rozwijanie ekonomii w kierunku zrówno-

ważonego rozwoju jest konieczne i powinno odbywać się z poszanowaniem praw 

człowieka oraz ochroną środowiska naturalnego. Dzisiejsze potrzeby ukierunkowania 

gospodarek na rozwój zrównoważony, wynikające z konieczności przedefiniowania 

dotychczasowych paradygmatów i modeli działania, muszą spowodować powstanie 

nowej postawy człowieka, człowieka społeczno-ekonomicznego, zrównoważonego, 

a przy tym zostać zaimplementowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu 

instytucji samorządowych i rządowych. 

W prezentowanym artykule zwrócono szczególną uwagę na cele i zasady zrów-

noważonego rozwoju, a także na ekonomię z tym związaną. Społeczność, która 

zostanie wyedukowana i nabierze doświadczenia w procesach związanych z ekonomią 

zrównoważonego rozwoju będzie stanowiła lokalne prawo i zalecenia skierowane do 

społeczności lokalnej. Ta społeczność, w postaci ludzi ekonomiczno-społecznych, 

będzie mogła wywierać presję na osoby omijające zasady zrównoważonego rozwoju. 

Należy również zauważyć głosy wielu przedsiębiorców i ekonomistów, którzy 

traktują ekonomię zrównoważonego rozwoju w kategoriach nierealnych idei, które 

w rzeczywistości są nikomu do niczego niepotrzebne, a ich stosowanie w praktyce 

powoduje przyrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, co ze względu na ograni-

czoną objętość tego opracowania nie zostało odniesione wprost do tego rodzaju badań. 

Inni odnoszą się do poruszanych tutaj problemów w sposób jeszcze bardziej 

przesadny, twierdząc iż kryzysy ekologiczne, zagrożenia środowiskowe, ocieplenie 

klimatu – są kreowane sztucznie. Z tego powodu dalsze badania naukowców powinny 

zmierzać w kierunku rozwiązywania problemów badawczych odnoszących się do 

hipotez sprawdzających słuszność poglądów głoszonych przez zwolenników, jak 

i przeciwników zrównoważonego rozwoju w aspekcie lokalnym i globalnym. 

Prezentowane opracowanie daje możliwość wykorzystania w badaniach empirycz-

nych usystematyzowaną wiedzę teoretyczną na temat rozwoju zrównoważonego 

w aspekcie ekonomii zrównoważonego rozwoju. 
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Rozwój zrównoważony w aspekcie ekonomii zrównoważonego rozwoju 

Streszczenie 

Można sobie zadać pytanie: czy rozwijanie ekonomii w kierunku zrównoważonego rozwoju jest konieczne, 

czy jej tworzenie z poszanowaniem praw człowieka jest wykonalne, czy rozwój ekonomiczny może iść 
w parze z ochroną środowiska?  

Jeśli przyjmie się za aksjomat to, że ekonomia zrównoważonego rozwoju jest konieczna, należałoby znacząco 

uprościć zasady wykorzystywania środowiska naturalnego do celów gospodarczych, w taki sposób, by 

były one zrozumiałe dla każdego człowieka, samorządu czy kraju.  
Naprzeciw tym zjawiskom wychodzi ekonomia socjologiczna, skorelowana z ekonomią zrównoważonego 

rozwoju, czyli wiedza społeczna, którą można kształtować przez partycypację oraz praktyczne działalnie 

w zespołach i edukacja ekologiczna, która stwarza warunki do pożądanego wartościowania środowiska, 

w tym dóbr ekologicznych. Ekonomia zrównoważonego rozwoju, w ramach określonych dla niej celów 
i zasad, może odegrać bardzo pozytywną rolę dla wielu gospodarek i państw, a przede wszystkim dla zdrowia 

i życia człowieka, pod warunkiem, że rozwój ten będzie kompatybilny z produkcją, usługami, konsumpcją, 

w otoczeniu, w którym zaistnieje współczesny człowiek ekonomiczny, człowiek zrównoważony. 

Tego rodzaju wnioski i perspektywy rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomii zrównoważonego 

rozwoju powinny w przyszłości skupić się na stworzeniu modelu współczesnego człowieka ekonomicz-

nego, który w tym artykule został nazwany roboczo człowiekiem zrównoważonym. 

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ekonomia, człowiek ekonomiczny 

Sustainable development in the aspect of the economics of sustainable development 

Abstract 

The topic of developing sustainable economies is modern and adequate, where questions can be posed 
around the necessity of developing sustainable economies, the feasibility of such venture while respecting 

Human Rights, and around the protection of the natural environment that does not necessarily go hand in 

hand with economic growth.  

Assuming that developing sustainable economies is necessary, one would need to significantly simplify the 
rules surrounding the use of the natural environment for commercial purposes, in order for these to be 

easily comprehendible for anyone, be it an individual, a local government or country as a whole.  

Socioeconomics correlated with economies of sustainable development combat such phenomena through 

building social awareness, shaped potentially through participation in team activities and through educating 
the society on ecological matters. This could lead to building the right system of environmental values, 

including the appreciation for natural goods. The economy of sustainable development, within the frame-

work of its objectives and principles, could play a very positive role for many economies and countries, but 

above all, it could contribute to the health and safety of people, provided that such development was 
compatible with the production, servicing and consumption trends present in the environment of a modern 

economically homo oeconomicus. 

In the future, such conclusions and perspectives surrounding certain aspects of the economy of sustainable 

development should focus on creating a model of a modern economically sustainable man, who within this 
paper has been tentatively referred to as a sustainable man. 

Keywords: sustainable development, economy, homo oeconomicus 
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Kaizen jako narzędzie doskonalenia organizacji 

1. Wprowadzenie  

Zagadnienia innowacyjności organizacji należą dziś do najbardziej aktualnych 
i często podejmowanych przez współczesnych teoretyków i praktyków zarządzania. 
Zapewne związane jest to z kluczową rolą innowacji w rozwoju i budowaniu przewagi 
konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [1]. Współczesne przedsiębiorstwa 
poszukują także stale rozwiązań zapewniających optymalne gospodarowanie posia-
danymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi.  

Uświadomienie, zrozumienie i podjęcie działań w obszarze budowania innowacyj-
ności oraz tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi nowych idei ma współcześnie 
ogromne znaczenie dla rozwoju MŚP [2], a wszelkie propozycje działań wspierających 
tworzenie klimatu i kultury innowacji w organizacjach dedykowane sektorowi MŚP są 
szczególnie cenne [3]. 

Wśród popularnych koncepcji koncentrujących się na procesie budowania wartości 
dodanej dla klienta przy gruntownej eliminacji strat wyróżnić można Lean Manu-
facturing. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty, ogólnej charakterystyki koncepcji Kaizen 
oraz korzyści zastosowania systemu sugestii pracowniczych opartych na Kaizen na 
przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. 

2. Istota i ogólna charakterystyka Kaizen  

Koncepcja Lean Manufacturing oferuje wiele narzędzi umożliwiających doskona-
lenie różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in.: SMED, 5S, TPM, 
kanban, Poka-Yoke. W tym artykule skupiono się na filozofii Kaizen jako narzędziu 
doskonalenia przedsiębiorstwa.  

Tematyka filozofii Kaizen jest stosunkowo często podejmowana w literaturze przed-
miotu. Spotykane terminy opisujące Kaizen to system Kaizen, Kaizen Management 
System, system sugestii pracowniczych, system pomysłów pracowniczych czy system 
wniosków racjonalizatorskich itp. Jednak należy zaznaczyć, że opracowania mogące 
posłużyć za wskazówki w projektowaniu systemu sugestii pracowniczych czy konkretne 
przykłady wdrożenia systemu odnoszące się do polskich realiów nie są tak często 
spotykane. 

W dosłownym tłumaczeniu Kaizen oznacza: kai (zmiana), zen (dobrze). Kaizen to 
sposób myślenia i sposób zarządzania [4-6]. Kaizen to najbardziej rozpoznawalny 
symbol ciągłego doskonalenia działań, procesów i zasobów w organizacjach. Koncen-
truje się na nieustannym poszukiwaniu okazji do usprawnienia swojego miejsca pracy 
i sposobu jej wykonywania, a w efekcie do eliminacji niezgodności oraz zmniejszania 
marnotrawstwa. Dąży do sytuacji, w której czas pracy każdego pracownika jest prze-
znaczony wyłącznie na tworzenie wartości dodanej [7]. 
                                                                   
1 sabina.motyka@pk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, 
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Filozofia Kaizen jest oparta na otwartym dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą 
i pracownikami oraz wykorzystywaniu technik ciągłego ulepszania. Kaizen to ciągłe 
doskonalenie wykonywanej pracy, własnej wydajności dotyczące zarówno pracowni-
ków, jak i kierownictwa [8]. 

Kaizen często mylone lub porównywane jest z działalnością innowacyjną, jednak 
filozofia ta różni się od typowego podejścia innowacyjnego w organizacjach. Główne 
różnice pomiędzy tymi podejściami przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Kaizen a innowacje 

Lp. Kaizen Innowacje 

1. Usprawnienie Kreatywność 

2. Przywiązanie wagi do szczegółów Przywiązanie wagi do spraw głównych 

3. Praca zespołowa Indywidualizm 

4. Zorientowanie na ludzi Zorientowanie na technikę 

5. Efekty w długim okresie Efekty w krótkim okresie 

6. Informacje ogólnodostępne Informacje dla wtajemniczonych 

7. Zmiany stopniowe, ale ciągłe Zmiany radykalne 

8. Bazowanie na istniejących technologiach Kreowanie nowych technologii 

9. Konwencjonalna wiedza Zaawansowana wiedza 

10. Zorientowanie na wszystkich pracowników Zorientowanie na specjalistów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9] 
 

Do ogólnych etapów w stosowaniu systemu Kaizen w organizacji należą: 

 sformułowanie problemu do rozwiązania oraz planu działania; 

 rozwiązanie problemu; 

 wdrożenie rozwiązania; 

 zebranie wyników i ocena działania; 

 standaryzacja i dokumentacja. 
W literaturze przedmiotu część badaczy skupia się na Kaizen jako narzędziu dosko-

nalenia oraz na określeniu czynników wspomagających osiągnięcie sukcesu w trakcie 
wdrażania koncepcji ciągłego doskonalenia [10-12]. Inni ukazują pomysły pracow-
nicze jako szczególne wewnętrzne źródła innowacji w organizacjach [13]. Ich analiza 
często oparta jest na wywiadach z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie systemami 
pomysłów pracowniczych w badanych firmach. Istnieją publikacje ukazujące przykłady 
konkretnych firm np. z branży motoryzacyjnej jak: system sugestii stosowany w firmie 
Faurecia [14] czy System Kaizen w Toyota Motor Manufacturing Poland [15]. Główne 
korzyści z stosowania systemu oraz możliwe problemy, z jakimi spotykają się pracow-
nicy w codziennej pracy podczas wdrożenia działań Kaizen Management System, 
oparte na opiniach menadżerów z 64 firm przedstawia [16]. Z raportu badania na temat 
funkcjonowania systemów pomysłów pracowniczych w Polsce opracowanego przez 
Ł. Dekier wynika, że programy sugestii pracowniczych są chętnie wykorzystywane 
przez polskie przedsiębiorstwa zainteresowane koncepcją szczupłego zarządzania – 
82,8% z 249 badanych firm, które wdrożyły lub były w trakcie wdrażania lean 
management [17].  

W kolejnym rozdziale przedstawiono na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego, efektywność oraz przykłady wdrożonych wniosków w systemie sugestii 
pracowniczych opartym na Kaizen. 
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3. Zastosowanie systemu Kaizen na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

Praktyczne zastosowanie koncepcji Kaizen w postaci systemu sugestii pracowni-

czych obejmuje analizę, charakterystykę i ocenę danych ilościowych dotyczących 

zgłaszanych wniosków w zakładzie produkcyjnym z okolic Krakowa, specjalizującym 

się w druku przemysłowym. Zakład jest średnim przedsiębiorstwem i obecnie zatrudnia 

około 230 pracowników. Historia wdrożenia systemu sugestii pracowniczych w przed-

siębiorstwie sięga marca 2013 roku, a wszelkie wykresy oraz przedstawione opisy 

wniosków pochodzą z lat 2013-2019. Pozwala to na całościową analizę efektywności 

systemu od początku jego istnienia w omawianym zakładzie. 

Na rysunku 1 przedstawiono ilość wszystkich zgłoszonych wniosków w okresie od 

rozpoczęcia funkcjonowania systemu sugestii w analizowanej organizacji do roku 2019. 

 

Rysunek 1. Ilość zgłoszonych wniosków pracowniczych w okresie 2013 do 2019 z podziałem 

na poszczególne lata w analizowanym przedsiębiorstwie [opracowanie własne] 

Na rysunku 2 przedstawiono średnią miesięczną ilość zgłaszanych wniosków 

pracowniczych za lata 2013-2019 w omawianym zakładzie. 

 
Rysunek 2. Średnia miesięczna ilość wniosków pracowniczych zgłaszanych w latach 2013 do 2019 

w analizowanym przedsiębiorstwie [opracowanie własne] 
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Analizując powyższe wykresy, możemy stwierdzić, że system sugestii pracowni-

czych cieszył się rosnącym zainteresowaniem w kolejnych latach działalności firmy. 

Wzrost ten wynikał zarówno z większej świadomości pracowników co do metodologii 

działania, jak i obserwacji zmieniającego się otoczenia, wynikającego z wdrażania 

kolejnych wniosków. Działania te podnosiły świadomość pracowników o tym, że mają 

oni realne narzędzie, dzięki któremu bezpośrednio wpływają na to, jak ich praca będzie 

wyglądać. Szczytowe wartości wykresów przypadające na lata 2016 oraz 2017 są 

następstwem istotnych zmian, jakie miały miejsce w zakładzie pracy w tych latach. Na 

przełomie tych lat nastąpił zakup i instalacja kolejnej maszyny drukarskiej Lemanic, co 

wiązało się z wybudowaniem kolejnej hali produkcyjnej oraz zmianą dotychczasowej 

organizacji działań magazynów. Tak istotne zmiany gwarantowały duży potencjał do 

zgłaszania propozycji przez personel, a w konsekwencji wprowadzenie zmian oraz 

usprawnień. Poza ogólnymi założeniami kierownictwa, to właśnie pracownicy w istot-

nym stopniu dostosowali do swoich oczekiwań nowe środowisko pracy. Duży potencjał 

do optymalizacji oraz usprawniania został doskonale wykorzystany w analizowanej 

firmie. 

3.1. Wpływ poszczególnych działów firmy na rozwój systemu sugestii 

pracowniczych 

Od początku funkcjonowania wspomnianego systemu w podkrakowskiej drukarni 

prowadzono dokumentację obejmującą dane na temat: okresu zgłoszeń, tematyki oraz 

działu, z jakiego zostały nadsyłane wnioski. Zgromadzone informacje pozwalały na 

lepszą analizę efektywności systemu oraz pozwalały wyciągać wnioski, umożliwiające 

wdrażanie usprawnień w samym systemie. Porównanie ilości zgłoszonych wniosków 

z poszczególnych działów pozwoliło określić, w którym obszarze firmy istnieje naj-

większy potencjał do wdrażania usprawnień, a także która grupa pracowników najbar-

dziej przychylnie podchodzi do systemu sugestii.  

Na rysunku 3 przedstawiono ilość zgłoszeń z podziałem na działy, z których 

napłynęły sugestie w latach 2013-2019. 

 

Rysunek 3. Ilość wszystkich zgłoszonych wniosków pracowniczych w latach 2013 do 2019 z podziałem 
na działy z których napłynęła sugestia w analizowanym przedsiębiorstwie [opracowanie własne] 
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Jak wynika z powyższego wykresu w klasyfikacji dominuje Dział Produkcji, który 

od początku działania systemu wiedzie prym pod kątem ilość zgłoszonych sugestii. 

Następne działy to kolejno Magazyny oraz Dział Jakości. Wynik ten nie powinien 

dziwić z uwagi na dwie kwestie. Po pierwsze w Dziale Produkcji zatrudnionych jest 

najwięcej pracowników firmy i stanowią oni ponad połowę personelu zatrudnionego 

w zakładzie. Do tego obszaru należą pracownicy: obsługujący maszyny, pracownicy 

pras i sortowni. Po drugie wielkość hal produkcyjnych oraz ilość wykonywanych prac 

z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu generuje duży potencjał do wprowadzania 

usprawnień. 

Sytuacja przedstawia się całkowicie inaczej, kiedy weźmiemy pod uwagę ilość 

wdrożonych wniosków zgłoszonych przez poszczególne działy organizacji (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Ilość wszystkich wdrożonych wniosków pracowniczych w latach 2013 do 2019 z podziałem 

na działy, które były odpowiedzialne za wdrożenia w analizowanym przedsiębiorstwie [opracowanie własne] 

Dział Utrzymania Ruchu (DUR), który na rysunku 3 zajmował czwarte miejsce, 

w tym zestawieniu wiedzie prym. W przypadku prowadzenia ewidencji wdrożonych 

wniosków nie występuje korelacja pomiędzy zgłoszeniem a wdrożeniem. Nawet jeśli 

wniosek pierwotnie został zgłoszony przez pracownika innego działu, a jego wdrożenie 

wykracza poza zakres jego możliwości lub uprawnień, jego zaadaptowaniem musi się 

zająć dedykowany dział. Oczywiście w przypadku nagrody za zgłoszenie przypada ona 

pomysłodawcy, a pracownicy DUR są niejako pośrednikami w tworzeniu usprawnienia. 

Wiele prostszych lub niewymagających użycia specjalistycznego sprzętu rozwiązań 

zostaje wdrożonych na własna rękę poprzez zgłaszających wniosek, stąd też nie powi-

nien dziwić wysoki wynik Działu Produkcji. 

3.2. Wpływ zgłaszanych usprawnień na poszczególne obszary 

przedsiębiorstwa 

W ramach prowadzonej dokumentacji w przedsiębiorstwie zbierane są informacje 

na temat wpływu zgłaszanych usprawnień na konkretny obszar funkcjonowania firmy. 

Analiza tak zebranych danych, pozwala zarządzającym zakładem na określenie poten-
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cjału usprawnień, jaki drzemie w danej sekcji. Dodatkowo ułatwia to np. oszacowanie 

budżetu, jaki powinien zostać przeznaczony na usprawnienia w danym obszarze firmy. 

Na rysunku 5 przedstawiono rozkład zgłaszanych wniosków z podziałem na obszar 

doskonalenia działalności firmy. 

 

Rysunek 5. Rozkład zgłaszanych wniosków za lata 2013 do 2019 z podziałem na obszar doskonalenia 

działalności firmy w analizowanym przedsiębiorstwie [opracowanie własne] 

Najwięcej wdrożonych wniosków w latach 2013-2019 dotyczyło Efektywności 

pracy (87 wniosków). Pod tym pojęciem kryją się wszelkie zmiany, jakie zostały 

zastosowane w celu podniesienia wydajności, efektywności oraz skrócenia czasu prze-

stojów maszyn. Były to na przykład drobne zmiany w przyjętym procesie produkcyj-

nym, zmiany pozwalające ograniczyć występowanie błędów zarówno ludzkich, jak 

i usterek maszyn, rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu przezbrojeń lub ponow-

nego startu maszyny po koniecznym przestoju.  

Zwiększenie efektywności pracy ma również bezpośredni wpływ na komfort jej 

wykonywania przez – czas który poświęcaliby na wykonanie wyeliminowanych 

działań mogą teraz przeznaczyć na dłuższą przerwę lub odpoczynek. 

Kolejnym dominującym obszarem na wykresie jest bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wbrew obiegowej opinii mówiącej, że pracownicy często chcą chodzić na skróty, 

łamiąc przy tym zasady bhp i narażając się na większe zagrożenia – aż 56 wniosków 

dotyczyło właśnie tego aspektu. Te liczby mogą świadczyć o tym, że pracownicy są 

świadomi zagrożeń, jakie mogą na nich czyhać w pracy i również chcieliby ich za 

wszelka cenę unikać. Klucz tkwi w prawidłowym dostosowaniu działań do specyfiki 

pracy, czyli wdrażania takich zasad, które pozwolą wyeliminować procent niebez-

piecznych zdarzeń z uwzględnieniem realiów panujących w środowisku zakładowym.  

Efektywność pracy oraz bhp stanowią niemal połowę wdrożonych wniosków Kaizen, 

co podkreśla, jak istotną role w tym systemie odrywa możliwość zgłaszania ich przez 

wszystkich członków organizacji. Prawdopodobnie dedykowany dział rozwoju, nigdy 

nie zwróciłby uwagi na drobne problemy, z jakimi na co dzień ścierają się osoby 

pracujące na przykład na produkcji lub w magazynach. 
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3.3. Wybrane przykłady zgłaszanych wniosków w ramach systemu sugestii 

pracowniczych 

W dalszej części tego podrozdziału przedstawiono wybrane złożone i wdrożone 

sugestie pracowników w analizowanym przedsiębiorstwie. 

3.3.1. Nadmierne obciążenie rąk u osób pracujących przy odbiorze wyrobu 

gotowego na maszynie LEM 930 

Jako pierwszy przedstawiony został wniosek dotyczący ergonomii pracy zgłoszony 

przez operatorów nowej maszyny. 

 

Rysunek 6. Zdjęcie maszyny, której dotyczył zgłaszany wniosek [18] 

Problem przedstawiony we wniosku dotyczył nadmiernego obciążenia rąk pracow-

ników odbierających wyrób gotowy z taśmy. Wcześniej, aby uformować prawidłowy 

pakiet musieli oni obracać odpowiednią ilość wyrobu gotowego w dłoni, następnie 

ubić pakiet oraz odłożyć go na wyznaczone miejsce. Był to szczególnie duży problem 

w przypadku większych opakowań. W wyniku zgłoszonej sugestii opracowano specjalne 

metalowe blaszki (rys. 7) stanowiące niejako przedłużenie linii odprowadzającej wyrób 

gotowy, każdy komplet dedykowany do innego formatu artykułu (HL, DC i RC). Umo-

żliwiają one pracownikom odbiór wyrobu gotowego bez konieczności przyjmowania 

pozycji pochylonej w trakcie pracy. Gwarantują większe bezpieczeństwo oraz komfort 

wykonywania codziennych obowiązków. Dodatkowo w przypadku odbierania pro-

duktów większego formatu (DC) eliminują konieczność nachylania się w celu przeno-

szenia znacznie cięższego pakietu. Warto zauważyć, że koszt wdrożenia wyniósł 

jedynie 620 złotych, co stanowi stosunkowo niską wartość szczególnie z uwagi na to, 

że rozwiązanie wykorzystywane jest już prawie dwa lata bez konieczności napraw lub 

jego korekt. 
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Rysunek 7. Zdjęcie maszyny po wdrożeniu wniosku Kaizen [18] 

3.3.2. Niestabilna drabina służąca do wejścia na podest UV lub do wnętrza 

suszarek maszyny LEM 636 

Zgłoszony przez pracowników produkcyjnych wniosek Kaizen, dotyczył braku 

stabilności podczas wykonywania prac na dedykowanej drabinie (rys. 8) umożliwia-

jącej dostanie się pracownika pomiędzy piece maszyny oraz do kamery UV. Niedosko-

nały element w tym przypadku stanowiły podkładki zamontowane u spodu drabiny. 

 

Rysunek 8. Zdjęcie drabiny, której dotyczył zgłaszany wniosek [18] 

Problem ten można było zaobserwować jedynie na nowej hali pomimo zastoso-

wania identycznych drabin na terenie całego zakładu. Szybko udało się powiązać wątki, 

które pozwoliły wywnioskować, że przyczynę problemu stanowi podłoga.  
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Na terenie nowej hali zdecydowano się na zastosowanie posadzki wykonanej 

z nowoczesnego materiału, który posiadał wiele zalet: 

 mniej przenosił drgania;  

 był wytrzymalszy; 

 był prostszy w konserwacji; 

 umożliwiał łatwiejsze pozbywanie się plam na podłodze po odpryskach farb. 

Jego wadą była natomiast większa śliskość, niestanowiąca przeszkody w codzien-

nych pracach, za to stanowiąca zagrożenie jak to przedstawiono w opisanym przykładzie. 

Rozwiązanie okazało się bardzo proste. Podklejono stopki drabiny podkładkami 

z miększej gumy, która zapewniała lepszą przyczepność do posadzki (rys. 9). 

 

Rysunek 9. Zdjęcie drabiny po wdrożeniu zmiany [18] 

Zastosowana zmiana wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w obrębie nowej hali 

produkcyjnej. 

3.3.3. Brak regularnego usuwania usterek osprzętu maszyn drukarskich 

Kolejny wniosek pracowniczy motywowany był brakiem opracowanej instrukcji 

zgłaszania uszkodzonych elementów. W trakcie wykonywanej pracy wielokrotnie do-

chodziło do uszkodzeń pojawiających się w sprzęcie. Jest to normalne zjawisko i trudne 

do przewidzenia. Jednak, gdy do niego dojdzie, należy jak najszybciej zawiadomić 

odpowiednie działy, aby zajęły się tym problemem. W przypadku awarii maszyny 

organizacja ma gwarancję, że mechanicy w jak najszybszym czasie rozwiążą problem, 

gdyż każda minuta opóźnienia to poważne straty dla firmy. Kiedy dochodziło do 

mniejszych usterek lub gdy ich skala pozwalała na dalszą eksploatację, wielokrotnie 

problem był bagatelizowany rozwiązanie zostawiano informacje na skrawku kartki lub 

przekazywano takie informacje słownie po zakończeniu zmiany. Metody te determino-

wały pomyłki i pominięcia, które były szczególnie niebezpieczne w systemie zmiano-

wym – kolejna zmiana również musiała się mierzyć z tym samym problemem. 

Efektem zgłoszenia wniosku Kaizen nr 405 było pojawienie się nowych, rzuca-

jących się w oczy karteczek na tablicy cieni. 
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Rysunek 10. Zdjęcie miejsca, którego dotyczył zgłaszany wniosek [18] 

Ich gumowe sznurki pozwalały na przymocowanie ich na wiele sposobów, a spory 
obszar poniżej pozwalał na opis usterki, co dodatkowo ograniczało czas pracy w warsz-
tacie. Ta sugestia to bardzo dobrze przyjęte rozwiązanie, które istotnie wpłynęło na 
ograniczenie tego typu problemów na produkcji. 

3.3.4. Różne długości śrub dociągających siłowniki do kaset tłoczących 

Kolejny przykład usprawnienia dotyczył generowania oszczędności i minimalizacji 
strat w przedsiębiorstwie. Zgłoszenie z listopada 2020 roku było odpowiedzią na poja-
wiające się problemy z właściwym dociskiem cylindrów tłoczących, który czasem trzeba 
było korygować w maszynie. Problemy te mogą wynikać z różnych długości śrub docią-
gających siłowniki do korpusów kaset. Zbyt długa śruba powoduje powstanie luzu 
między siłownikiem i kasetą. Chcąc go wyeliminować, niektórzy pracownicy nadmiernie 
dociągali śrubę bardziej niż pozwala na to korpus. Sytuacja ta poza samym przecią-
ganiem się czasu przestoju maszyny niosła dodatkowo ryzyko uszkodzenia kompletu 
cylindrów tłoczących, których wartość to około 40 000 euro. 

 

Rysunek 11. Zdjęcie elementu, którego dotyczył zgłaszany wniosek [18] 
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Dzięki kilku technicznym zmianom udało się ustandaryzować długości śrub do 

wszystkich wózków z cylindrami tłoczącymi. Wyeliminowało to problem uszkadzają-

cych się samoczynnie w trakcie pracy tłoczeń niemalże całkowicie. 

3.3.5. Nierówne pakiety użytków na maszynie LEM 930 

Kolejny wniosek Kaizen również dotyczy najnowszej maszyny w podkrakowskim 

zakładzie, a motywowany była zarówno komfortem pracy na stanowisku odbierającym 

oraz pojawiającymi się reklamacjami. 

Problem z prawidłowym odbieraniem surowca gotowego na LEM 930, wynika ze 

specyfiki drukowanego arkusza oraz z położenia, w jakim układają się wyroby na taśmo-

ciągu. Kombinacja tych dwóch czynników wyklucza zastosowanie sztaplarek, czyli 

maszyn służących do liczenia użytków i odmierzania zadanych pakietów gotowych do 

ułożenia na palecie. W przypadku LEM 930 proces ten musi zostać wykonany przez 

ręczny odbiór z taśmociągu określonej ilości użytków. 

 

Rysunek 12. Zdjęcie miejsca, którego dotyczył zgłaszany wniosek [18] 

Pomimo, że maszyna uwzględnia ilość wyrobu gotowego w pakiecie, tworząc 

rozsunięcia w pasmie użytków z uwagi na skomplikowanie procesu oraz tempo druku, 

często są to działania nieprecyzyjne. Różnice w wysokości pakietów przyczynić się 

mogą do niestabilności palety, co może być istotnym problemem w czasie transportu. 

Dodatkowo różnica pomiędzy zamówioną ilością przez klienta, a tą, którą finalnie 

otrzyma jest niepożądana. 

W ramach wniosku, zasugerowano dodanie widocznych na poniższym zdjęciu  

(rys. 13) czarnych podkładek regulowanych linijek, które umożliwią dostosowanie 

wysokości pakietu do określonej przez klienta ilości w pakiecie. Pierwotny pakiet 

wzorcowy opracowuje się odliczając dokładną ilość użytków, jaka powinna się znaleźć 

w pakiecie. 
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Rysunek 13. Zdjęcie miejsca po wdrożeniu zmian [18] 

Dzięki wdrożeniu tego usprawnienia, pracownicy odbioru mogą wizualnie porównać 

pakiet wzorcowy z tym, który udało im się zebrać z taśmy. Czynność ta może odbywać 

się dla wielu pakietów, bez konieczności sprawdzania i korygowania tego bezpośrednio 

przy palecie. Jest to ogromna oszczędność czasu, a także dodatkowe zabezpieczenie 

przed otrzymaniem reklamacji od klienta np. za krzywe ułożenie palety. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Kaizen jest systemem doskonalenia, pozwalającym na usprawnianie przedsię-

biorstwa dzięki aktywizacji wszystkich pracowników – niezależnie od stanowiska, działu 

firmy oraz charakteru wykonywanej pracy. System ten pozwala na wymierne korzyści 

zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla każdego zaangażowanego pracownika. Jak to 

pokazały powyżej przedstawione dane statystyczne w opisywanym systemie sugestii 

pracowniczych, każdy pracownik może mieć istotny wpływ na usprawnienie własnego 

stanowiska pracy, polepszenie bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy.  

Do głównych cech systemu Kaizen należy przede wszystkim nastawienie na akty-

wizację wszystkich pracowników organizacji oraz realizowane w firmie procesy. Przez 

włączanie pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa czują się oni ważniejsi, 

dowartościowani, a przez to bardziej identyfikują się ze swoim miejscem pracy. 

Dodatkowo ważnym aspektem, jaki niesie za sobą wdrożony i żywy system Kaizen 

w organizacji, jest rozwój wiedzy i kwalifikacji pracowników, poprawa komunikacji 

pomiędzy personelem, rozwiązywanie problemów oraz zaangażowanie zespołów. 

Efekty wdrożonych w analizowanym przedsiębiorstwie zmian nie są tak przełomowe 

jak działania innowacyjne, jednak mają istotny wpływ na stopniowe doskonalenie 

wielu obszarów funkcjonowania organizacji. Wdrożenie w istocie prostych rozwiązań 

może z czasem okazać się znaczącym krokiem rozwojowym organizacji. Przedstawione 

wyniki dotyczą jednego przedsiębiorstwa z sektora MŚP (drukarni) i obejmują okres 

od 2013 do 2019, jednak należy zaznaczyć, że tego typu opracowania zasilają bazę 

wiedzy naukowej i mogą być cennym przykładem dla organizacji zainteresowanych 
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doskonaleniem z wykorzystaniem systemu Kaizen, a przedstawione wyniki poddawane 

porównaniom. Propagowanie rozwiązań opartych na Kaizen w przedsiębiorstwach 

przyczynia się zarówno do ich doskonalenia, wzrostu konkurencyjności, a w długo-

falowym wymiarze prowadzi do wzrostu innowacyjności gospodarki. 
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Kaizen jako narzędzie doskonalenia organizacji 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty, ogólnej charakterystyki oraz korzyści zastosowania metody Kaizen 

we współczesnych przedsiębiorstwach na tle innych popularnych metod doskonalenia. Do głównych zadań 
filozofii Kaizen należy wdrażanie udoskonaleń oraz standaryzacja i utrzymanie aktualnych standardów, to 

narzędzie aktywizujące obok kadry zarządzającej również szeregowych pracowników. Bazując na ogólno-

dostępnej wiedzy na temat współczesnych narzędzi doskonalenia organizacji, ze szczególnym uwzględnie-

niem Lean Management, jak i danych pozyskanych z konkretnego przedsiębiorstwa produkującego opako-
wania, przeanalizowano i przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań wynikających z wdrożenia 

systemu Kaizen w tej organizacji. Opracowane wyniki wskazują na stopniowy wpływ pracowników różnych 

działów organizacji na doskonalenie i rozwój przedsiębiorstwa w wielu zaprezentowanych obszarach 

takich jak: efektywność pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, 5S oraz redukcja kosztów. 
Słowa kluczowe: Lean Manufacturing, Kaizen, innowacje, przedsiębiorstwo, doskonalenie organizacji 

Kaizen as an organization improvement tool 

Abstract 

The main purpose of the following article is to present the essence, general characteristics and benefits of 

Kaizen implementation in modern organizations against other popular improvement techniques. The main 

scope of Kaizen philosophy includes the implementation of improvements, standardisation and maintenance 
of current standards. This system activates employees at all levels of an enterprise. Based on scientific 

knowledge about modern organization improvement tools, especially Lean Management, and data obtained 

from the particular packaging company, the examples of practical solutions resulting from Kaizen imple-

mentation in this organization were analysed and presented. The results indicate gradual impact of employees 
from multiple departments on improvement and development in many areas, such as employee efficiency, 

occupational health and safety, 5S and cost reduction.  

Keywords: Lean Manufacturing, Kaizen, innovations, enterprise, improvement of the organization 
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Ocena znajomości koncepcji Kaizen 

wśród kierownictwa w organizacjach 

1. Wstęp 

W czasach gwałtownych zmian, które mają miejsce na rynku światowym poszuki-

wane są odpowiednie metody zarządzania, które sprostają narastającym oczekiwaniom 

klientów. Stanowią one bardziej odpowiedni kierunek rozwoju dla przedsiębiorstw, co 

skutkuje lepszą konkurencyjnością między innymi organizacjami z branży. Metody 

zarządzania obecnie cieszą się narastająca popularnością. Dotyczy ona nie tylko rozwi-

niętych organizacji, ale także tych dopiero rozwijających się. Dodatkowo odpowiednie 

metody zarządzania oprócz poprawy wizerunku wśród konkurencji przyczyniają się do 

poprawy ich innowacyjności. Dzięki innowacjom przedsiębiorstwo lepiej dopasowuje 

się do otoczenia, w którym funkcjonuje. Zatem przez rosnące tempo zmian będące 

skutkiem procesów globalizacyjnych warunkuje potrzebę ciągłego doskonalenia nie 

tylko różnych obszarów funkcjonowania biznesu, jak i narzędzia wspomagające dążenie 

do doskonałości organizacyjnej [1]. Dla wielu firm dzisiejsze środowisko biznesowe 

jest wyzwaniem do funkcjonowania. Muszą one utrzymywać najwyższe standardy 

wśród rosnącej konkurencji w poszczególnych branżach [2]. Ponadto powinny skupić 

się na zrozumieniu potrzeb klientów i ich analizie. Jednakże utrzymanie klientów 

i jednoczesne zaspokajanie potrzeb interesariuszy to także kwestia przetrwania. Firmy 

napotykają sprzeczne wymagania klientów, którzy wymagają tańszych produktów 

i wysokiej jakości obsługi [3]. Przedsiębiorstwa aktywnie szukają cały czas takich 

metod i koncepcji zarządzania, które pozwolą na zorganizowanie sprawnego i efektyw-

nego przepływu produktów, komponentów i informacji. 

Wszelkie ewentualnie zmiany, jakie podejmują się przedsiębiorstwa są inkremen-

talne [4]. Polegają one na niewielkiej poprawie organizacji i jej procesów, która może 

przynieść pożądane efekty w postaci większej efektywności. Z racji tego, że są to 

drobne zmiany, nie wymagają one dużych nakładów finansowych. Wdrażanie tych 

zmian w sposób systematyczny przynosi oczekiwane rezultaty i w konsekwencji bardzo 

dobre wyniki. Na tego typu zmiany decyduje się większość przedsiębiorców. Wyróżnia 

się również zmiany radykalne, które inaczej można nazywać zmianami skokowymi. 

Prowadzą one do rekonstrukcji organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Ponadto jako 

źródło mniejszych czy też większych zmian uznaje się naturalne ludzkie dążenia do 

poprawy stanu istniejącego [5]. 

Każde przedsiębiorstwo chce wytworzyć produkt, który będzie wysokiej jakości, 

w odpowiednim czasie oraz we właściwej ilości, czyli zgodnej z zapotrzebowaniem, 

ponosząc jak najniższe koszty [6]. Kaizen jest koncepcją, która zrewolucjonizowała 

                                                                   
1 aletom007@utp.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, Wydział Zarzą-

dzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, https://wz.utp.edu.pl/. 
2 annand@utp.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, https://wz.utp.edu.pl/. 
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gospodarkę, zwłaszcza japońską. Miało to miejsce na przestrzeni ostatnich 30 lat. Wśród 

innych państw koncepcja ta zyskała popularność w momencie wydania książki autora 

Masaaki Imai pod tytułem „Kaizen – The Key to Japanese Competetive Success” [7]. 

Jeżeli chodzi o działania Kaizen w polskich przedsiębiorstwach, to cieszą się coraz 

większym powodzeniem i są odnoszone sukcesy na tym polu. Wielu menedżerów 

zauważyło, że drobne usprawnienia każdego dnia i pełne zaangażowanie pracowników 

prowadzi do wyeliminowania wszelkich czynności, które nie tworzą wartości dodanej 

z punktu widzenia klienta. Ponadto zmiana sposobu myślenia według zasad Kaizen 

znacznie ułatwia rozwiązywanie pojawiających się problemów, co sprzyja pozytyw-

nemu nastawieniu do wprowadzania wszelkich, nawet najmniejszych zmian [8]. Współ-

cześnie coraz większa ilość menadżerów nie wyobraża sobie rozwoju firm bez stałego 

rozwijania procesów, ponieważ organizacje, które nie stawiają na rozwój – cofają się. 

2. Istota koncepcji Kaizen 

Kaizen jest jedną z wielu koncepcji zarządzania. Odnosi się zarówno do wymiaru 

życia codziennego, jak również do czynności wykonywanych w ramach organizacji. 

Kaizen w ujęciu stylu życia zakłada ciągłą zmianę na lepsze. Natomiast w ramach 

organizacji wspomniana koncepcja odnosi się do stopniowego udoskonalania firmy na 

co dzień. Japońskimi firmami, które stosowały tą koncepcje zarządzania są między 

innymi: Toyota, Mazda, Honda, Nissan czy Mitsubishi. W dosłownym tłumaczeniu, 

termin Kaizen oznacza działania, które polegają na usprawnianiu usterek. Koncepcja 

Kaizen może poprowadzić firmy do doskonałości dzięki nieustannym drobnym zmia-

nom każdego dnia i w każdym miejscu, które powinny odbywać się powoli. W ramach 

tego procesu, korzyści i zaplanowane cele są osiągane w dłuższej perspektywie 

czasowej. Powodem tego jest zakładany przez tę koncepcję nacisk na proces. Jest to 

zarazem cecha charakterystyczna koncepcji Kaizen. Od kierownictwa wymaga się, aby 

dołożyli wysiłku na rzecz usprawnienia pracy pozostałych pracowników. Wynika to, 

z tego, że proces jest zorientowany na sposoby myślenia i zarządzania [9].  

Aby nauczyć pracowników wdrażania projektów Kaizen, stosuje się określoną 

metodę. Ta metoda polega na tym, że daje się możliwość pracownikom, aby tworzyli 

nowe lub nawet lepsze standardy, dzięki którym rozwijają nie tylko poczucie własnej 

wartości, ale rozwijana jest także dyscyplina, która staje się niezbędna, aby stosować 

się do wspomnianych standardów. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy, bez wyjątków 

nie bali się nadchodzących zmian. Ważne jest również, aby pracownicy posiadali pod-

stawową wiedzę i świadomość dotyczącą koncepcji Kaizen. Wówczas dzięki takiemu 

podejściu, firma może osiągnąć różnorodne korzyści, między innymi: 

 większą wydajność wykonywanej pracy; 

 większą efektywność wykonywanej pracy; 

 niskie koszty wprowadzenia i stosowania koncepcji Kaizen; 

 likwidacja marnotrawstwa w procesach. 

Poprzez większą wydajność wykonywanej pracy rozumie się wzrost konkurencyj-

ności na rynku. Jest ona istotna, ponieważ świadczy o danej organizacji i jej zdolności 

do przetrwania. Dzięki stosowaniu „małych kroków” firmy są lepiej przygotowane do 

różnych sytuacji. Wynika to z tego, że nieustanne udoskonalanie owocuje większym 

doświadczeniem. 
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Większa efektywność wykonywanej pracy, oznacza wykorzystane czasu w jak 

najbardziej produktywny sposób. 

Niska odpowiedzialność polega na tym, że wszystkie zmiany bądź pomysły są 

konsultowane, zatem odpowiedzialnością nie jest obciążony bezpośrednio tylko jeden 

pracownik. Niskie koszty wprowadzenia i stosowania koncepcji Kaizen wynikają 

z faktu, że firmy mogą skupić się przede wszystkim na swoich pracownikach, np. na 

organizacji odpowiednich szkoleń dla pracowników i budowaniu przyjaznej atmosfery. 

Jako ostatnia zaleta została wymieniona likwidacja marnotrawstwa w procesach. 

Cechuje się ona tym, że w organizacjach nie ma niepotrzebnych zastojów podczas 

wykonywanej przez nich pracy. Pracownicy są zajmowani różnymi obowiązkami, 

dzięki czemu czują się potrzebni oraz przydatni [10]. 

Niestety jak każda koncepcja zarządzania, ta również nie jest bez wad, mimo 

dopasowania do przedmiotu działalności. Możemy do nich zaliczyć: 

 powolny proces zmian, który jest długotrwały; 

 drobiazgowość; 

 brak radykalnej zmiany istniejącego stanu; 

 braki dotyczące odpowiedniej kultury organizacyjnej w wielu europejskich przed-

siębiorstwach [11]. 

Powolny i długotrwały proces zmian bywa niekiedy powodem, dla którego nie 

każda firma może zdecydować się na wykorzystanie tej koncepcji. Dotyczy to w dużej 

mierze przedsiębiorstw, które są niewypłacalne i jedynie drastyczna zmiana pomogłaby 

w ich niepewnej sytuacji finansowej. Drobiazgowość charakteryzuje się tym, że przed-

siębiorstwa muszą zwracać uwagę na wszystkie detale. Konieczne wtedy staje się 

spostrzegawczość i odpowiednio duże skoordynowanie. Należy uważać na chaos infor-

macyjny. Istotne również jest, aby nadmierna drobiazgowość nie doprowadziła do 

zajmowania się sprawami, które są niepotrzebne oraz aby nie znajdować dodatkowych 

problemów, które utrudniają procesy zarządzania. Kolejną wadą jest brak radykalnej 

zmiany istniejącego stanu. Polega to na tym, że drobne zmiany są odpowiedzialne za 

stopniową poprawę, ponieważ koncepcja ta nie zakłada przebudowy całego przedsię-

biorstwa tylko poprawę stanu już istniejącego. Jako ostatnia wada zostały wymienione 

braki dotyczące odpowiedniej kultury organizacyjnej w wielu europejskich przedsię-

biorstwach. Może to także być przyczyną pewnej bariery. Od kultury organizacyjnej 

zależy w dużej mierze stopień przyswajania i rozumienia koncepcji Kaizen. Zatem im 

bardziej odpowiednia kultura organizacyjna, tym większe szanse na prawidłowe wdro-

żenie wspomnianej koncepcji. 

Co więcej koncepcja ta wywodzi się z nauk Konfucjusza oraz z wartości buddyzmu 

zen [12]. Kaizen w naukach o zarządzaniu powinno się rozpatrywać przede wszystkim 

jako w pełni sformalizowaną koncepcję zarządzania, charakteryzującą się wytycznymi 

oraz normami [13]. 

Aspekt kulturalny Kaizen uwidacznia się w próbie przetłumaczenia słowa, co nie 

jest łatwym zadaniem, ze względu na kontekstowość języka japońskiego. Słowo 

pochodzi od: 

 kai tłumaczonego jako zmiana; 

 zen tłumaczonego dobry, poprawa; 

 kaizen tłumaczonego jako ciągłe doskonalenie [14]. 
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W literaturze jest wiele definicji, wyjaśniających znaczenie Kaizen. W polskiej 

publikacji Vademecum jakości kaizen znaleźć można definicję, która określa to pojęcie 

w następujący sposób; „stopniowe i uporządkowane oraz ciągłe ulepszanie, podno-

szenie wartości, poprawa” [15]. 

Warto zwrócić uwagę na występowanie wyrazów bliskoznacznych, takich jak: „lean” 

czy „innowacja”. Często w literaturze oddziela się te podejścia, ale w rzeczywistości są 

one bliskoznaczne. Połączenie słów kaizen oraz lean to ciągłe doskonalenie procesów 

przedsiębiorstwa po to, aby stawały się one bardziej szczupłe i zredukowały marno-

trawstwo w miejscu, gdzie jest to uzasadnione. Granica między kaizen a innowacją jest 

również stosunkowo niewielka. Kaizen to niewielkie udoskonalenia istniejącego stanu, 

będące rezultatem ciągłych działań, natomiast innowacja to znaczące udoskonalenie 

istniejącego stanu, które przeważnie powstaje w rezultacie większej inwestycji czy 

nakładu [16]. 

Pierwszy raz koncepcja została opisana w książce autorstwa Masaaki Imai: 

„Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii” w 1986 roku. Według Imai 

kaizen to stan, w którym nigdy nie jest się zadowolonym ze status quo, nigdy niekoń-

czące się dążenie do doskonalenia, które rozpoczyna się od rozpoznania problemów 

[17]. Pojęcie to odniósł nie tylko do obszaru społecznego, ale także innych obszarów 

życia takich jak: rodzinne, społeczne oraz osobiste. W roku 1997 Imai wydał kolejną 

książkę [18]. Stwierdził on, że każdego dnia w firmie powinno być przynajmniej nie-

wielkie udoskonalanie. Dotyczyło ono wybranego obszaru w organizacji. Zatem według 

jego koncepcji, nawet jeden dzień nie mógł być dniem bez drobnego ulepszenia. Defi-

nicja koncepcji Kaizen oparta jest na kluczowych jej elementach. Elementy Kaizen 

i powiązane artefakty oraz zachowania zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Kluczowe elementy koncepcji Kaizen 

Kluczowe elementy 

koncepcji Kaizen 
Opis Artefakty i zachowania 

Harmonizacja 

Harmonizacja działań ma na  

celu osiągnięcie wspólnego 

długoterminowego efektu. 

Pełne pasji poddanie się ciągłemu 

doskonaleniu, długoterminowa inwestycja 

w ludzi oraz wspólnotę. 

Bezpieczeństwo 

Fizyczne, emocjonalne i zawodowe 

bezpieczeństwo, środowisko, 
w którym nie szuka się winnych, 

atakowanie błędów, a nie ludzi. 

Zarządzanie wizualne, dwustronna 
komunikacja, standardy, 5S. 

Szacunek Szacunek dla ludzkości i jednostek. Rozwój ludzi, liderzy w roli nauczycieli. 

Proces 

Zrozumienie, na czym polegają 

procesy, w celu projektowania, 

wykonywania i udoskonalania pracy. 

Mapowanie strumienia wartości, robienie 
więcej z mniejszymi zasobami, 

standaryzowana praca, proces 

rozwiązywania problemów. 

Powiązanie 

Powiązanie i zgranie ludzi, procesów, 

przepływu informacji i materiałów 

w celu pokonania barier, 
uwidocznienia problemów i lepszego 

służenia klientom. 

Myślenie zgodne ze strumieniem 
wartości, zarządzanie wizualne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [19] 



 

Ocena znajomości koncepcji Kaizen wśród kierownictwa w organizacjach 

 

179 

Zwracając uwagę na artefakty, które znajdują się wszędzie, można dowiedzieć się 

o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wartości są przyczynami tego, co pracownicy 

robią [20]. 

Dodatkowo ważne jest rozwiązywanie poszczególnych problemów tam, gdzie 

występują. Nie można rozwiązywać ich „zza biurka”, tylko należy pójść, zobaczyć, 

ocenić oraz znaleźć przyczynę problemu. Jednak, aby tak się stało, to powinno się 

utrzymać bliski kontakt z tzw. gemba, czyli rzeczywistym miejscem. Dobry menedżer, 

aby to zrealizować, powinien w swojej pracy stosować wprowadzonych przez M. Imai 

pięć złotych zasad zarządzania gemba przedstawionych w tabeli 2. 

Tabela 2. Pięć złotych zasad zarządzania gemba 

Lp. Zasada 

1. Kiedy pojawiają się problemy, najpierw trzeba udać się do gemba, zobaczyć problem – zasada ta ma 
wymusić na menedżerach poznanie szczegółowo rzeczywistego miejsca, którym zarządzają. Każdy 

menedżer, kierownik czy osoba zarządzająca powinni wypracować nawyk odwiedzania gemba, 

obserwowania, gdyż tylko taka rutyna pozwoli rozwiązywać specyficzne problemy, jak również 

umożliwi tworzenie pomysłów. 

2. Należy obserwować znajdujące się w gemba rzeczywiste przedmioty, tzw. gembutsu; w razie 

pojawienia się problemu, należy nie bać się pytania „dlaczego”, a zastosowanie zdroworozsądkowego, 
nisko kosztowego podejścia pozwoli na wskazanie przyczyny problemu. 

3. Należy od razu podejmować tymczasowe środki zaradcze, które szybko usuną przyczynę problemu, 
aby później móc przejść do kolejnej zasady, która pozwoli z kolei znaleźć prawdziwą przyczynę 

problemu. 

4. Powinno się znaleźć przyczynę źródłową problemu, zadając kilkakrotnie pytania „dlaczego?” 

5. Należy wprowadzić i opracować odpowiedni standard, który pozwoli zapobiegać ponownemu 
wystąpieniu problemu, gdyż brak standaryzacji może prowadzić do nieustannego „gaszenia pożarów” 

przez pracowników; standaryzacja zapewnia nieustanność efektów ciągłego doskonalenia Kaizen. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [20] 

Według M.R. Hamela kaizen łączy w sobie kilka elementów. Należy do nich 

metodyka, narzędzia analizy oraz narzędzia wdrażania, czynniki kulturowe oraz filozofia 

oparta na dziesięciu plus jeden zasadach przedstawianych w tabeli 3. 

Tabela 3. Dziesięć plus jedna zasada 

Lp. Zasada 

1. Myśl zgodnie z cyklem PDCA („Zaplanuj-Zrób-Sprawdź –Działaj”) oraz SDCA („Standaryzuj-Zrób-

Sprawdź-Działaj”). 

2. Idź do gemba, rzeczywistego miejsca i obserwuj, dokumentuj rzeczywistość. 

3. Stosuj metodę 5 Why – pytaj pięć razy „dlaczego?”, żeby zidentyfikować przyczyny źródłowe 
problemów. 

4. Nigdy nie bądź zadowolony ze status quo, z obecnego stanu rzeczy, bo zawsze mogło być lepiej. 

5. Doskonal to, co istotne. 

6. Bądź nastawiony na działanie. 

7. Doskonalenie metodą małych, częstych kroków powoduje duże i trwałe zmiany na lepsze. 

8. Bądź kreatywny, nie używaj pieniędzy. 

9. Kaizen jest zadaniem wszystkich członków organizacji. 

10. Nie ma transformacji bez transformacji przywództwa. 

11. Plus: Wszystko, co robisz, rób z pokorą i szacunkiem dla jednostki. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [21] 
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Twórcą wyżej podanej metody 5 Why jest Japończyk Taiichi Ōno. Metoda zakłada 

powtarzanie pytania „dlaczego?” tak długo, aż uzyskamy odpowiedź, która wskaże na 

przyczynę źródłową problemu. Metoda 5 Why najskuteczniej sprawdza się, w przy-

padku, kiedy problem dotyczy błędu ludzkiego lub współpracy między działami. Metoda 

używana jest także do codziennej pracy [22]. W tabeli 4 został przedstawiony przykład 

zastosowania tej metody. 

Tabela 4. Przykład Metoda 5 Why 

Pytanie Odpowiedź 

1. Pytanie: Dlaczego wyrzuca Pan trociny 

na podłogę?  

Odpowiedź pracownika: Ponieważ podłoga jest śliska 

i zagraża bezpieczeństwu. 

2. Pytanie: Dlaczego podłoga jest śliska 

i zagraża bezpieczeństwu?  

Odpowiedź pracownika: Jest na niej olej. 

3. Pytanie: Dlaczego jest na niej olej?  Odpowiedź pracownika: Maszyna przecieka. 

4. Pytanie: Dlaczego maszyna przecieka?  Odpowiedź pracownika: Olej spływa przez złączkę. 

5. Pytanie: Dlaczego to się dzieje? Odpowiedź pracownika: Ponieważ osłonka złączki się zużyła. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [23] 

Stosowanie koncepcji Kaizen może się przejawiać poprzez każde działanie, które 

prowadzi do osiągnięcia przez proces lepszego stanu niż wyjściowy. Jest to dosko-

nalenie małymi kroczkami opierające się przede wszystkim na wykazywaniu przez 

wszystkich pracowników dążenia do poprawy jakości produktów i środowiska pracy. 

Praktyka wskazuje, że to właśnie małe zmiany są lepiej akceptowane i efektywniejsze 

niż zmiany duże [24]. Sugestie pracowników mogą być użytecznym narzędziem dla 

przedsiębiorstw starających się stworzyć organizację uczącą się, tj. nastawioną na 

ciągłe ulepszanie procesów, powiększanie kapitału intelektualnego i współpracę między-

wydziałową zamiast rywalizacji [25]. Przedsiębiorstwo generujące wiedzę to takie, 

którego punkt ciężkości stanowią nieustanne innowacje wynikające ze stwarzanej 

wiedzy [26]. W procesie weryfikacji wiedzy dochodzi do przekształcania wiedzy ukrytej 

w jawną i powstanie nowej wiedzy, która jest ujęta w formie umożliwiającej jej roz-

powszechnianie wewnątrz organizacji. Pracownicy dzielą się wiedzą ukrytą oraz 

pomysłami [27]. Kaizen jest to proces ciągłego doskonalenia, czyli podnoszenia jakości 

we wszystkich obszarach firmy, który dodatkowo zakłada zaangażowanie wszystkich 

pracowników [28]. 

Deming opracował czternaście zasad transformacji, które stały się podstawą szkoleń 

dla japońskiej kadry kierowniczej. Odnoszą się nie tylko do wielkich korporacji, ale 

i tych mniejszych przedsiębiorstw. Zasady transformacji zostały zebrane i przedstawione 

w poniżej tabeli 5. 

Tabela 5. Czternaście zasad transformacji Deminga 

Lp. Nazwa zasady transformacji 

1. Zapewnij stałość celów w odniesieniu do poprawy jakości produktu i usług, ukierunkowanych 

na zyskanie przewagi konkurencyjnej. 

2. Przyjmij nową filozofię. 

3. Skończ z zależnością od masowych kontroli. 

4. Zaprzestań praktyki przyznawania zamówień wyłącznie na podstawie kryterium ceny. 

5. Ulepszaj nieustannie i bez końca system produkcji i oferowaną usługę. 

6. Wprowadź szkolenia. 
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7. Zastosuj i ustanów przywództwo. 

8. Zneutralizuj strach. 

9. Zburz bariery między wydziałami. 

10. Wyeliminuj slogany, napomnienia i cele skierowane do personelu. 

11. Wyeliminuj normy ilościowe narzucane pracownikom oraz wyeliminuj liczbę celów dla kadry 
zarządzającej. 

12. Usuń bariery, które odbierają pracownikowi prawo do dumy ze swej fachowości. 

13. Zachęcaj każdego do kształcenia się i samodoskonalenia. 

14. Podejmij działania służące dokonaniu transformacji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [29-30] 

3. Wyniki badań empirycznych dotyczących stopnia znajomości 

koncepcji Kaizen 

Podmiotem przeprowadzonego badania własnego była grupa kadry kierowniczej 
i właścicieli firm różnej wielkości, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety zbadano znajomość 
koncepcji Kaizen wśród kadry kierowniczej. Do zebrania danych wykorzystano ankietę 
internetową z wykorzystaniem instrumentu pomiarowego, jakim jest kwestionariusz. 
Internetowy kwestionariusz ankietowy składał się z siedemnastu pytań. Pytania dzieliły 
się na zamknięte, otwarte oraz metryczkowe. Pytania metryczkowe pozwoliły na 
identyfikacje badanej grupy na podstawie wybranej cechy społeczno-demograficznych. 
W przypadku badania została wykorzystana cecha „płeć”. W badaniu zastosowano 
nielosowy dobór próby o charakterze kwotowym. Badana grupa respondentów została 
podzielona między innymi na podstawie kryterium, jakim było zajmowane stanowisko. 
Badanie zostało przeprowadzone od 6 lutego 2021 roku do 7 czerwca 2021 roku. Grupa 
badawcza liczyła 220 osób i powstała poprzez wysyłania i udostępniania wiadomości 
z linkiem do kwestionariusza na portalach społecznościowych. Autorskie badanie 
powstało przy pomocy przeglądu literatury oraz konsultacji eksperckich. W badaniu 
nie została przeprowadzona analiza trafności.  

3.1. Charakterystyka kadry zarządzającej 

Kwestionariusz był skierowany do kierownictwa i właścicieli firm w różnym wieku. 
Grupę docelową stanowili mieszkańcy dużych miast powyżej 100 000 tysięcy miesz-
kańców (45,9%). Nieco mniejszą grupę stanowiły osoby ze średnich miast 99-50 tys. 
mieszkańców (25,5%) i małych miast do 49 tys. mieszkańców (20,9%). Najmniejszą 
grupę respondentów liczyły osoby, które mieszkają na wsi (7,7%). Większą część 
badanych stanowiły kobiety (54,1%). Mężczyzn było nieznacznie mniej (45,9%). 

Wśród badanych największą grupę stanowili respondenci w wieku 36-45 lat (32,7%). 
Druga w kolejności była grupa respondentów w wieku 26-35 lat (30,5%). Następna 
grupa była w wieku do 25 lat (17,7%) oraz grupa w wieku 46-55 lat (17,7%). Naj-
mniejszą grupę stanowiła liczba respondentów powyżej 55 lat (1,4%). 

W przypadku wykształcenia największa liczba respondentów odpowiedziało, że ich 
wykształcenie jest na poziomie średnim (44,5%). Jako następna jest nieco mniejsza 
grupa z wykształceniem wyższym (38,6%). Najmniej liczące grupy dotyczyły osób 
odpowiednio z wykształceniem zawodowym (12,6%), z wykształceniem podstawowym 
(1,8%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym (1,8%). 
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Z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa, najwięcej odpowiedzi dotyczyła dużego 
przedsiębiorstwa liczącego ponad 250 osób (26,8%). Natomiast największy procen-
towy udział obejmowanych stanowisk przez respondentów wiązał się ze stanowiskiem 
kierownika najniższego szczebla (28,2%). Z kolei najmniejsza liczba odpowiedzi 
dotyczyła stanowisk związanych z odpowiedziami „inne” (1%). Dane zostały przed-
stawione w tabeli 6. 

Tabela 6. Cechy społeczno-demograficzne kadry kierowniczej 

Cechy kadry kierowniczej % 

Płeć 
Kobieta 54,1 

Mężczyzna 45,9 

Wiek 

Do 25 lat 17,7 

26-35 lat 30,5 

36-45 lat 32,7 

46-55 lat 17,7 

Powyżej 55 lat 1,4 

Miejsce zamieszkania 

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (Duże miasto) 45,9 

Miasto 99-50 tys. mieszkańców (Średnie miasto) 25,5 

Miasto do 49 tys. mieszkańców (Małe miasto) 20,9 

Wieś 7,7 

Wykształcenie 

Podstawowe i gimnazjalne 3,6 

Zawodowe 13,2 

Średnie 44,5 

Wyższe 38,6 

Stanowisko pracy 

Właściciel firmy 16,4 

Zarząd/Dyrektor/Prezes 8,2 

Kierownik średniego szczebla 20,9 

Kierownik najniższego szczebla 28,2 

Zastępca dyrektora/kierownika 25,5 

Inne 1 

Źródło: badanie własne 

Przeprowadzenie szczegółowego badania ankietowego zostało rozpoczęte od 
sprawdzenia czy kadra kierownicza słyszała o pojęciu koncepcji Kaizen. Ponad połowa 
badanych (62,7%) nie słyszała o wspomnianej koncepcji. Pozostała część badanych 
osób odpowiedziała twierdząco (37,3%). Dane procentowe zostały umieszczone na 
wykresie 1. 

 

Wykres 1. Znajomość koncepcji Kaizen. Źródło: badanie własne 

[WARTOŚĆ] 

[WARTOŚĆ] 

Czy Pan/Pani słyszał/a o pojęciu koncepcji Kaizen? 

Tak Nie 
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Powyższe pytanie zostało przeanalizowane pod względem wybranej cechy spo-

łeczno-demograficznej, jaką była płeć badanych respondentów. Otrzymano następujące 

wyniki. Zdecydowanie więcej kobiet (42%) niż mężczyzn (31,6%) słyszało o pojęciu 

koncepcji Kaizen. Z kolei ponad połowa mężczyzn (68,4%) nie słyszała o pojęciu kon-

cepcji Kaizen. Grupa kobiet nieznającego tego pojęcia była nie wiele mniejsza (58%). 

Dane przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Zależność znajomości koncepcji Kaizen względem płci respondentów 

Odpowiedź w % 

Czy Pan/Pani słyszał/a o pojęciu koncepcji Kaizen? 

Płeć 

Kobieta Mężczyzna 

Tak 42% 31,6% 

Nie 58% 68,4% 

Źródło: opracowanie własne 

Kadrę kierowniczą zapytano również czy stosowano koncepcję Kaizen w ich miejscu 

pracy. Większość badanych odpowiedziała przecząco na pytanie. Grupa ta liczyła 79,5%. 

Z kolei odpowiedź twierdzącą zadeklarowało jedynie 20,5%. Odpowiedzi na pytanie 

prezentuje wykres 2. 

 

Wykres 2. Stosowanie koncepcji Kaizen w miejscu pracy respondenta. Źródło: badanie własne 

Jednym z zasadniczych zagadnień poruszonych podczas badania był obszar funkcji 

personalnych koncepcji Kaizen w miejscu pracy respondentów, która wywarła naj-

większy wpływ. Na pytania odpowiadały wyłącznie osoby, które wskazały, że w ich 

miejscu pracy była lub jest stosowana koncepcja Kaizen. Najwięcej odpowiedzi doty-

czyło obszaru związanego z motywowaniem (41,6%). Następne w kolejności były 

szkolenia (29,9%). Niewiele mniej badanych wybierało komunikację (28,6%). Dane te 

przedstawia wykres 3. 

20,50% 

79,50% 

Czy w Pana/Pani miejscu pracy była lub jest stosowana koncepcji 
Kaizen? 

Tak Nie 
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Wykres 3. Obszar funkcji personalnych, w których koncepcja Kazein wywarła największy wpływ. 
Źródło: badanie własne 

Dodatkowo poruszono kwestię, czy zdaniem ankietowanych osób implementacja 

koncepcji Kaizen wpływa pozytywnie na efektywne zarządzanie organizacją. Według 

uzyskanych odpowiedzi największa grupa, bo aż 34,5% odpowiedziało „Trudno powie-

dzieć”, deklarujących „Raczej tak” było 26,4% oraz „Zdecydowanie tak” odpowie-

działo tylko 19,5%. W przypadku innych odpowiedzi, dane prezentowały się następująco: 

12,3% odpowiedziały „Raczej nie” oraz 7,3% odpowiedziało „Zdecydowanie nie”. 

Dane zostały zaprezentowane na wykresie 4. Podobne wyniki otrzymały A. Piasecka-

Głuszak i E. Karaś w badaniu dotyczącym Kaizen. Autorki umieściły odpowiedzi 

respondentów na pytanie, czy zgadzają się z tym, że Kaizen wpływa istotnie na 

poprawę działalności przedsiębiorstwa. Żadna z ankietowanych osób nie wskazała na 

odpowiedź negatywną. 89,58% ankietowanych, odpowiedziało pozytywnie, co może 

świadczyć o tym, że każdy z respondentów spotkał się z korzyściami, jakie przyniosło 

w ich przedsiębiorstwie wprowadzenie koncepcji [31]. W badaniu własnym jak również 

w przytoczonym badaniu A. Piasecka-Głuszak i E. Karaś widoczne są pozytywne 

aspekty wprowadzenia Kaizen zauważalne przez respondentów. 

 

Wykres 4. Ocena implementacji koncepcji Kaizen przez kadrę kierowniczą. Źródło: badanie własne 

[WARTOŚĆ] 

[WARTOŚĆ] 

[WARTOŚĆ] 

W którym obszarze funkcji personalnych koncepcja Kaizen w 
Pana/Pani firmie wywarła największy wpływ? 

Motywowanie Szkolenia Komunikacja 

7,30% 

12,30% 

19,5% 

26,4% 

34,5% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 

Zdecydowanie nie 

Raczej nie 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Trudno powiedzieć 

Czy Pana/Pani zdaniem implementacja koncepcji Kaizen wpływa 
pozytywnie na efektywne zarządzanie organizacją? 



 

Ocena znajomości koncepcji Kaizen wśród kierownictwa w organizacjach 

 

185 

Respondenci mieli wyrazić opinię na temat rozpowszechniona w przyszłości 

koncepcji Kaizen wśród organizacji. Według uzyskanych odpowiedzi największa 

grupa (33,2%) odpowiedziało „Raczej tak”, deklarujących „Zdecydowanie tak” było 

25,5%, „Trudno powiedzieć” odpowiedziało tylko 23,6%. W przypadku innych odpo-

wiedzi, dane prezentowały się następująco: 13,2% odpowiedziało „Raczej nie” oraz 

4,5% odpowiedziało „Zdecydowanie nie”. Dane zostały przedstawione na wykresie 5. 

 

Wykres 5. Rozpowszechnienie koncepcji w przyszłości. Źródło: badanie własne 

4. Zakończenie 

Na podstawie wyników prac innych autorów przytoczonych w pracy oraz przepro-

wadzonego badania własnego można stwierdzić, że znajomość koncepcji Kaizen 

wśród kadry kierowniczej jest na niewielkim poziomie. W przypadku zestawienia 

badań z analizą teoretyczną literatury można wyciągnąć wnioski dotyczące podejścia 

ankietowanych. 

Warto zwrócić uwagę, że ponad połowa przebadanych nie słyszała nawet o wspom-

nianej koncepcji Kaizen. Na podstawie analizy cechy społeczno-demograficznej, jaką 

była płeć badanych otrzymano wyniki świadczące o większej nieznajomości koncepcji 

wśród mężczyzn. W przypadku osób znających koncepcje Kaizen sytuacja była 

odwrotna. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn słyszało o pojęciu omawianej 

koncepcji. Przyczyna nieznajomości omawianej koncepcji przez badanych może tkwić 

w kilku obszarach. Może to być brak chęci ze strony kadry zarządzającej na wpro-

wadzenie zmiany, brak wystarczającej edukacji a nawet uprzedzenia. Należy pamiętać, 

że analizowana jest koncepcja jest stosunkowo nowa metodą, co w pewnym stopniu 

mogło się przyczynić do braku jej znajomości. Ponadto kierownictwo, które stosuje lub 

stosowało wspomnianą koncepcję odczuwa największe korzyści w obszarze funkcji 

personalnych, jakim było motywowanie. Jest to bardzo istotna funkcja, ze względu na 

to, że reguluje ona zachowania ludzkie w taki sposób, aby pracownicy mogli osiągać 

zamierzone cele. 

Właściciele i kadra kierownicza, którzy stosują omawianą koncepcję, nie są 

w stanie stwierdzić jej pozytywnego wpływu. Przyczyną braku określonego stanowiska 

może być brak dostrzeżenia wszystkich pozytywnych aspektów, które daje wdrożenie 

koncepcji. Na uwagę zasługuje także zaznaczenie przez większą grupę badanych, która 

4,5% 

13,2% 

23,6% 

25,5% 

33,2% 

Zdecydowanie nie 

Raczej nie 

Trudno powiedzieć 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 

Czy według Pana/Pani koncepcja Kaizen w przyszłości będzie 
rozpowszechniona wśród organizacji? 
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zgodziła się co do tego, że koncepcja Kaizen będzie w przyszłości rozpowszechniona 

wśród organizacji. 

Zatem trudne jest jednoznaczne określenie tylko jednej przyczyny braku znajomości 

omawianej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem przez kadrę kierowniczą oraz 

właścicieli firm. Zaleca się w tym przypadku udział w szkoleniach i kursach poświę-

conych tematyce dotyczącej nowoczesnych koncepcji zarządzania, dofinansowywaniu 

studiów I stopnia dla kadry kierowniczej z wykształceniem średnim oraz studiów 

podyplomowych dla osób z wykształceniem wyższym bądź opracowanie indywidual-

nych programów dla zainteresowanych przedsiębiorstw dotyczących wdrażania 

koncepcji Kaizen. Program ten byłby dopasowany do działalności każdej firmy, co 

zapewniałoby sprawniejsze wprowadzenie zmian. 
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Ocena znajomości koncepcji Kaizen wśród kierownictwa w organizacjach 

Streszczenie 

W dzisiejszych czasach organizacje, które chcą osiągać jak najwyższe standardy powinny skupiać się na 

analizie oczekiwań klientów oraz zrozumieniu ich potrzeb. Aby mieć konkurencyjną pozycję rynkową firmy 
stosują różnorodne koncepcje. Jedną z nich jest koncepcja Kaizen, według której systematyczna praca małymi 

krokami daje możliwość wprowadzenia istotnych zmian, a to z kolei przekłada się na podwyższenie jakości 

oferowanych dóbr i usług, niższe koszty oraz lepszą terminowość. Celem artykułu jest przedstawienie opinii 

kadry zarządczej na temat znajomości koncepcji Kaizen. Badanie przeprowadzono na grupie kadry kierow-
niczej i właścicieli firm różnej wielkości. Do zebrania danych wykorzystano ankietę internetową z wykorzy-

staniem instrumentu pomiarowego, jakim jest kwestionariusz. Uczestnicy badania byli pytani między innymi 

o to, czy znają koncepcję Kaizen, jak ją rozumieją lub czy stosują ją w swoich organizacjach. Wyniki badania 

pokazują, że znajomość koncepcji Kaizen jest niska. Właściciele i kadra kierownicza powinna kłaść większy 
nacisk na naukę nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. 

Słowa kluczowe: koncepcje zarządzania, Kaizen, poziom wiedzy, kadra kierownicza, organizacja 
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Assessment of the knowledge of the Kaizen concept among management 

in organizations 

Abstract 

Nowadays, organizations that want to achieve the highest standards should focus on analyzing customer 

expectations and understanding their needs. In order to have a competitive market position, companies use 

a variety of concepts. One of them is the Kaizen concept, according to which systematic work in small 
steps gives the opportunity to introduce significant changes, which in turn translates into an increase in the 

quality of goods and services offered, lower costs and better timeliness. The aim of the article is to present 

the opinion of the management staff on the knowledge of the Kaizen concept. The study was conducted on 

a group of managers and owners of companies of various sizes. An online questionnaire was used to collect 
the data with the use of a measuring instrument such as a questionnaire. The participants of the study were 

asked, inter alia, whether they know the concept of Kaizen, how they understand it, or whether they apply 

it in their organizations. The survey results show that the knowledge of the Kaizen concept is low. Owners 

and management should place greater emphasis on learning modern management methods and concepts. 
Keywords: management concepts, Kaizen, level of knowledge, management, organization 
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Marketing społecznie zaangażowany –  

ocena postaw i zachowań młodych konsumentów 

wobec marek społecznie zaangażowanych  

1. Wstęp 

Współczesny rynek charakteryzuje się produktami o podobnej jakości, cenie i ob-

słudze. W obliczu stale rosnącej potrzeby wyróżnienia swoich produktów i usług 

w wysoce konkurencyjnym środowisku przedsiębiorstwa wykorzystują narzędzia komu-

nikacji marketingowej oparte na praktyce marketingu społecznie zaangażowanego 

(ang. Cause Related Marketing – CRM) [1]. CRM opiera się na partnerskiej działal-

ności przedsiębiorstw i organizacji non-profit, nastawionej na osiągnięcie obustron-

nych korzyści. Jego istotą jest realizacja konkretnych celów, jakie przed sobą stawiają 

współpracujące strony [2]. Generalnie CRM ma służyć poprawie konkurencyjności 

firmy i wsparciu społecznemu. Marketing społecznie zaangażowany leży u podstaw 

filozofii uznającej, że wybór produktów wykracza poza zwykłe wartości funkcjonalne. 

W przeciwieństwie do większości narzędzi marketingowych CRM jest podejściem 

wyjątkowym, wykraczającym poza tradycyjną bierną rolę klientów, dodającym 

wartości do samego produktu [3]. Konsumenci odnoszą dwojakie korzyści związane 

zarówno z cechami użytkowymi produktu, jak i satysfakcję wynikającą z aktywnego 

wspierania społecznych przedsięwzięć [4].  

Można wyróżnić wiele form CRM. Jedną z nich jest promocja sprzedaży, gdzie 

każdy zakup produktu pochodzącego od firmy objętej programem, prowadzi do zasilenia 

konta odpowiedniej organizacji charytatywnej. Instrumentami, które mogą znaleźć 

zastosowanie w budowaniu strategii promocji marketingu społecznie zaangażowanego 

są również reklama, sponsoring, marketing bezpośredni oraz PR [2].  

Obszar CRM jest przedmiotem naukowych zainteresowań wielu krajowych i zagra-

nicznych ośrodków akademickich [5-8]. W literaturze akcentuje się, iż CRM poprawia 

wizerunek firmy, sprzyja pozytywnemu nastawieniu do marki i wzmacnia lojalność 

klientów [9], dlatego jest on stosowany przez wiele marek w różnych kategoriach 

produktów. Konkurowanie o ograniczoną liczbę świadomych społecznie konsumentów 

oraz pojawienie się na rynku nowych pokoleń wymusza ciągłe uzupełnianie wiedzy 

dotyczącej percepcji działań CRM przez konsumentów. Ustalenia te mają znaczenie 

dla menedżerów odpowiedzialnych za kampanie CRM.  

W kontekście przedstawionych zagadnień w niniejszej pracy podjęto próbę: 

 oceny postaw i zachowań młodych konsumentów wobec marek/przedsiębiorstw 

społecznie zaangażowanych;  

 ustalenia, czy wartość społeczna stanowi kryterium wyboru produktów wśród 

młodych konsumentów.  

                                                                   
1 mradz@uwm.edu.pl, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
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2. Podmiot i metodyka badań 

W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych pilotażowych prowadzonych 
w 2021 roku wśród młodych konsumentów, w wieku 21-25 lat będących studentami 
UWM w Olsztynie oraz SGH w Warszawie. Zastosowano technikę nieprobabili-
stycznego wyboru próby – wybór wygodny. Badania przeprowadzono metodą pomiaru 
sondażowego pośredniego on-line, wykorzystując kwestionariusz ankiety umieszczony 
w formularzu Google. Kwestionariusz składał się z dwóch bloków tematycznych. 
W pierwszym zamieszczono stwierdzenia odnoszące się do postaw konsumentów 
wobec marek społecznie zaangażowanych. Dotyczyły one opinii konsumentów na temat 
społecznego zaangażowania biznesu (5 twierdzeń), znajomości marek społecznie 
zaangażowanych, (4 twierdzenia), nastawienia (2 twierdzenia) i zaangażowania wobec 
kwestii społecznych w wyborze produktów (4 twierdzenia) oraz gotowości do zakupu 
produktów wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa społecznie zaangażowane 
(2 twierdzenia). Druga część kwestionariusza odnosiła się do kryteriów wyboru odzieży 
i produktów spożywczych. Lista uwarunkowań wyboru użyta w badaniu została utwo-
rzona na podstawie analizy wyników wcześniej przeprowadzonego badania jakościo-
wego, w którym zastosowano pytania otwarte zaadoptowane z badań Green i Peloza 
[10]. W przeprowadzonych badaniach respondent wyrażał poziom aprobaty lub deza-
probaty, w stosunku do zamieszczonych twierdzeń posługując się 7-stopniową skalą 
Likerta, przy czym zdecydowany brak zgodności ze stwierdzeniem odpowiadał ocenie 1, 
a zdecydowana z nim zgodność ocenie 7. W badaniu wzięło udział 200 osób. Uzyskane 
wyniki poddano analizie statystycznej. Wyznaczono statystyki podstawowe: średnią 
(x), medianę (M), % odpowiedzi.  

3. Omówienie wyników 

Opinie konsumentów odnoszące się do zastosowania przez przedsiębiorstwa kon-
cepcji marketingu społecznie zaangażowanego przedstawiono na rysunku 1. Badania 
wykazały, iż respondenci oczekują wdrażania przez marki/firmy działań w obszarze 
CRM. Zdaniem badanych marki powinny wyraźnie komunikować konsumentom, że 
uczestniczą w inicjatywach społecznych (x = 6,16, M = 6) oraz udzielanie się marek 
w akcje filantropijne powinno być częściej występującym zjawiskiem (x = 6,73. M = 6). 
Młodzi konsumenci uznali za stosowne umieszczanie na opakowaniach produktów 
informacji o działalności filantropijnej (x = 5,92, M = 5).  

 

Rysunek 1. Konsumencka ocena podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań w obszarze CRM  

(opinie wyrażone w 7-stopniowej skali Likerta) [opracowanie własne] 
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W tabeli 1 umieszczono wyniki odnoszące się do postaw i zachowań konsumentów 

względem marek społecznie zaangażowanych. W wyniku przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że większość młodych konsumentów zna marki społecznie zaangażo-

wane (71%). Przeważająca część badanych spotkała się z informacjami o zaanga-

żowaniu społecznym marek na stronach internetowych (77%) oraz na opakowaniach 

produktów (71%). Ponadto, wykazano, iż młodzi cenią produkty marek, które angażują 

się w kampanie społeczne (77,50%). Z deklaracji badanych wynika, iż społeczne 

zaangażowanie przedsiębiorstw jest ważne dla 67,50% badanych. Z kolei 60% badanych 

przy zakupie towarów bierze pod uwagę informacje dotyczące kwestii społecznych 

zawarte na opakowaniach produktów/metkach. Zdecydowanej większości respondentów 

(82,50%) zdarzało się kupować produkty oznaczone symbolem wspierającym jakąś 

akcję społeczną. Natomiast intencję do wspierania marek społecznie zaangażowanych 

wyraziło 81% badanych (M = 6). Badania wykazały jednak, że jedynie nieco ponad 

połowa ogółu respondentów (53%) jest gotowa zapłacić wyższą cenę za towary, 

których producenci są zaangażowani w działalność filantropijną.  

Tabela 1. Postawy i zachowania młodych wobec marek społecznie zaangażowanych 

Zmienne 

 

x M P A N 

% wskazań 

Znam marki zaangażowane społecznie  5,87 6 71,00 9,50 19,50 

Spotkałem/am się z informacjami o zaangażowaniu społecznym 

firm/marek na ich stronach internetowych  

6,45 6 77,00 11,00 12,00 

Spotkałem/am się z informacjami zaangażowaniu społecznym 

firm/marek na opakowaniach produktów  

6,09 6 71,00 11,50 17,50 

Działania przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie są dla mnie 

ważne 

5,69 5 67,50 14,50 18,00 

Cenię produkty marek, które angażują się w kampanie społecznie 5,87 6 77,50 11,50 11,00 

Przy zakupie towarów biorę pod uwagę informacje zawarte 

na opakowaniach produktów lub metkach dotyczące kwestii 

społecznych 

5,64 5 60,00 10,00 30,00 

Kiedy mam wybór między dwoma produktami kupuję ten, ze 

sprzedaży którego jakaś cześć dochodu jest przeznaczona na 
inicjatywy społeczne  

5,50 5 70,50 15,00 14,50 

 Chętnie kupuję produkty marek odpowiedzialnych społecznie  5,87 5 72,00 17,00 11,00 

Zdarzało mi się kupować produkty oznaczone symbolem 
wspierającym jakąś akcję społeczną  

6,44 6 82,50 6,50 11,00 

Jestem gotowa zapłacić wyższą cenę za towary, których producenci 
są zaangażowani w działalność filantropijną  

5,11 5 53,00 22.00 25,00 

 Jestem gotowa kupować produkty oznaczone symbolem 
wspierającym jakąś akcję społeczną 

6,24 6 81,00 9,50 9,50 

Źródło: [opracowanie własne] 
P – procent wskazań odpowiedzi pozytywnych, A – nie wiem, nie mam zdania (postawy ambiwalentne),  

N – procent wskazań odpowiedzi negatywnych. 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono ocenę czynników, które są istotne przy wyborze 

produktów spożywczych i odzieży przez młodych konsumentów. Analizując uzyskane 

wyniki, stwierdzono, iż dla młodego konsumenta przy zakupie zarówno produktów 

spożywczych, jak i odzieży, najistotniejsza jest wartość funkcjonalna związana z jako-

ścią (96% wskazań w przypadku produktów spożywczych, z kolei 95,5% wskazań 
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w przypadku odzieży). Wysokie miejsca w hierarchii czynników zajmują również cena 

(odpowiednio 92% wskazań w przypadku produktów spożywczych i 91% wskazań 

w przypadku odzieży) oraz promocja produktów (85% wskazań w przypadku produktów 

spożywczych i 92% wskazań w przypadku odzieży). Analizując wartość społeczną jako 

kryterium wyboru produktów stwierdzono, iż zaangażowanie producenta w działalność 

charytatywną jest przy zakupie produktów spożywczych ważne dla około 66% ogółu 

badanych, z kolei przy zakupie odzieży istotne dla około 76% ogółu badanych.  

 

Rysunek 2. Konsumencka ocena wartości istotnych w wyborze produktów spożywczych (% wskazań) 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Konsumencka ocena wartości istotnych w wyborze odzieży (% wskazań) [opracowanie własne] 

Dane opublikowane w literaturze przedmiotu ukazują, że działania CRM skutkują 

bardziej pozytywnym nastawieniem konsumentów do firmy, większym prawdopo-

dobieństwem zakupu jej produktów, a tym samym osiągnięciem przez firmę większych 

zysków [4, 11]. Z opublikowanego raportu Nielsen Global Research [12] wynika, że 

ponad połowa (55%) ankietowanych konsumentów na całym świecie była gotowa 

zapłacić dodatkowo za produkty i usługi przedsiębiorstwa, jeśli było ono zaangażowane 

społeczne i środowiskowo. W związku z tym 4900 firm zlokalizowanych w 49 krajach 

na świecie [13] uczestniczy w społecznej odpowiedzialności biznesu, publikuje raporty, 
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które ujawniają ich społeczne działania związane z odpowiedzialnością wobec ogółu 

społeczeństwa.  

W badaniach dotyczących konsumenta społecznie zaangażowanego wykazano 

znaczenie cech psychograficznych w profilowaniu zwolenników CRM. Stwierdzono, 

iż nastawienie konsumentów wobec działań marketingu zaangażowanego było istotnie 

związane z poczuciem osobistej i społecznej odpowiedzialności [14]. Ponadto literatura 

sugeruje, że znaczącym moderatorem efektywności CRM są postawy altruistyczne 

konsumentów [15]. W kontekście CRM altruizm jest uważany za kluczowy czynnik 

zachęcający konsumentów do wspierania spraw społecznych i stania się społecznie 

odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa [16]. W badaniach udowodniono, iż 

altruizm wpływa na nastawienie konsumentów do firmy społecznie zaangażowanej 

oraz na wzmocnienie emocjonalnego przywiązania do kampanii CRM. Stwierdzono, 

że gdy konsumenci mają pozytywne nastawienie do marki, która realizuje CRM, 

wykazują wysoką chęć jej zakupu, a związek między nastawieniem do marki a zamiarem 

zakupu staje się tym silniejszy, im bardziej konsumenci są zaangażowani w społeczne 

inicjatywy [17]. Ustalono również [18], że gdy konsumenci dostrzegają altruistyczną 

motywację marki do unifikowania się ze społeczną inicjatywą, ich chęć jej wspierania 

staje się znacznie silniejsza, a to z kolei pozwala konsumentom przyjmować pozytywne 

nastawienie do marki sponsorującej. Inne badania dowiodły, iż na postawy wobec 

CRM wpływają cechy socjodemograficzne. Podatność konsumentów na wpływy inter-

personalne ma odzwierciedlenie w przypisywanych osobistych wartościach, co z kolei 

oddziałuje na postawy wobec CRM [19]. Z badań przeprowadzonych wśród polskich 

konsumentów wynika, że kobiety opowiadają się bardziej za społecznymi kwestiami 

niż mężczyźni. Konsumenci, szczególnie młodzi, okazują silny niepokój w kierunku 

społecznych kwestii. Konsumenci wolą wspierać działania związane z pomocą dzieciom 

[20]. Szacuje się również, że Polacy w mniejszym stopniu niż obywatele innych państw 

są gotowi ponosić wyższe koszty produktów i usług wspierających cele społeczne. 

Opublikowane badania wykazały, że świadomość polskich konsumentów w obszarze 

programów CSR została zdominowana przez dwa programy: „Podziel się posiłkiem” 

firmy Danone oraz „Podaruj dzieciom słońce” firmy Procter & Gamble [21]. 

4. Podsumowanie  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zdecydowana większość 

młodych konsumentów prezentuje pozytywne nastawienie wobec marek/przedsię-

biorstw społecznie zaangażowanych. Ustalono również, że przeważającej części z nich 

zdarzało się kupować produkty, których dochód ze sprzedaży wspierał inicjatywę 

społeczną. Ponadto, zdecydowany odsetek badanych wyrażał chęć do zakupu marek 

społecznie zaangażowanych w przyszłości. Niemniej jednak, prawie połowa ogółu 

konsumentów prezentowała ambiwalentną bądź negatywną postawę wobec ponoszenia 

wyższych kosztów za zakup towarów, których producenci są zaangażowani w działal-

ność filantropijną. Sugeruje to, iż zdaniem tego segmentu badanych to przedsiębiorcy 

powinni brać odpowiedzialność finansową za podejmowane działania, nie podnosząc 

cen sprzedawanych produktów.  

Wyniki badań wskazują, iż wartość społeczna dla większości badanych stanowi 

jedno z wielu kryteriów wyboru produktów spożywczych oraz odzieży. Troska o innych 

przez dokonywanie zakupów marek zaangażowanych społecznie ma niższą pozycję 
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w hierarchii innych uwarunkowań wyboru, zwłaszcza wartości funkcjonalnych. Świad-

czy to o tym, że wartość społeczna jest korzyścią poboczną w procesie decyzyjnym 

młodych konsumentów.  

Przedstawione badanie ma pewne ograniczenia. Badania prowadzone były w wąskim 

ujęciu podmiotowym, nie można zatem uogólnić otrzymanych wyników na segment 

młodych konsumentów. Zakres prezentowanych badań jest również ograniczony. 

Potrzebne są dalsze badania ustalające profil konsumenta odpowiedzialnego społecznie 

z uwzględnieniem charakterystyki psychograficznej i cech wynikających ze struktury 

społecznej. W przyszłości należałoby również związek między nastawieniem konsu-

mentów do produktów odpowiedzialnych społecznie a ich rzeczywistym zachowaniem.  

Uwagi ogólne 

Publikacja została napisana w wyniku odbywania przez autorkę stażu w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój), zrealizowanego w projekcie Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (POWR.03.05.00-00-Z310/17).  
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Marketing społecznie zaangażowany – ocena postaw i zachowań młodych 

konsumentów wobec marek społecznie zaangażowanych  

Streszczenie  

Konkurowanie o ograniczoną liczbę świadomych społecznie konsumentów oraz pojawienie się na rynku 

nowych pokoleń wymusza ciągłe uzupełnianie wiedzy dotyczącej percepcji działań CRM przez konsu-

mentów. Badania w obszarze marketingu społecznie zaangażowanego mają znaczenie dla menedżerów 

odpowiedzialnych za kampanie CRM. W niniejszej pracy podjęto próbę: – oceny postaw młodych konsumen-

tów wobec marek/przedsiębiorstw społecznie zaangażowanych, – ustalenia, czy wśród młodych konsu-

mentów wartość społeczna jest kryterium wyboru produktów.  

W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych pilotażowych prowadzonych w 2021 roku wśród 
młodych konsumentów, w wieku 21-25 lat będących studentami UWM w Olsztynie oraz SGH w Warszawie. 

W badaniu wzięło udział 200 osób. Zastosowano technikę nieprobabilistycznego wyboru próby – wybór 

wygodny. Badania przeprowadzono metodą pomiaru sondażowego pośredniego on-line, wykorzystując 

kwestionariusz ankiety umieszczony w formularzu Google. Kwestionariusz składał się z dwóch bloków 
tematycznych. W pierwszym zamieszczono stwierdzenia odnoszące się do postaw konsumentów wobec 

marek społecznie zaangażowanych. Druga część kwestionariusza odnosiła się do czynników decydujących 

o wyborze odzieży i produktów spożywczych.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zdecydowana większość młodych konsumentów 
prezentuje pozytywne nastawienie wobec marek/przedsiębiorstw społecznie zaangażowanych. Ustalono 

również, że przeważającej części z nich zdarzało się kupować produkty, których dochód ze sprzedaży 

wspierał inicjatywę społeczną. Ponadto, zdecydowany odsetek badanych wyrażał chęć do zakupu marek 

społecznie zaangażowanych w przyszłości. Niemniej jednak, prawie połowa ogółu konsumentów prezento-
wała ambiwalentą bądź negatywną postawę wobec ponoszenia wyższych kosztów za zakup towarów, 

których producenci są zaangażowani w działalność filantropijną. Sugeruje to, iż zdaniem tego segmentu 

badanych to przedsiębiorcy powinni brać odpowiedzialność finansową za podejmowane działania, nie 

zmieniając cen produktów.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Galan+Ladero%2C+M+Mercedes
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Galera+Casquet%2C+Clementina
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Singh%2C+Jaywant
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Wyniki badań wskazują, iż wartość społeczna dla większości badanych stanowi jedno z wielu kryteriów 

wyboru produktów spożywczych oraz odzieży. Troska o innych przez dokonywanie zakupów marek zaanga-
żowanych społecznie ma niższą pozycję w hierarchii innych uwarunkowań wyboru, zwłaszcza wartości 

funkcjonalnych. Świadczy to o tym, że wartość społeczna jest korzyścią poboczną w procesie decyzyjnym 

młodych konsumentów.  

Słowa kluczowe: marketing społecznie zaangażowany, konsument, wartość społeczna, postawy 

Cause Related Marketing – evaluation of the attitudes and behavior of young 

consumers towards socially engaged brands 

Abstract 

Competing for a socially aware consumers and the emergence of new generations on the market forces 
continuous updating of knowledge about the perception of CRM activities by consumers. Research in the 

area of socially engaged marketing is important for managers responsible for CRM campaigns. The 

following study attemps to: – assess the attitudes of young consumers towards socially engaged companies, 

– determine if the social value among young consumers is a product selection criterion. The article uses the 
results of empirical pilot studies conducted in 2021 among young consumers aged 21-25 who are students 

of UWM in Olsztyn and Warsaw School of Economics. 200 people participated in this study. The 

technique of non-probabilistic sample selection was used – convenient selection. The research was carried 

out using the indirect online survey measurement method, via Google Forms. The questionnaire consisted 
of two thematic blocks. The first one contains statements relating to consumer attitudes towards socially 

engaged brands. The second part of the questionnaire relates to the factors determining the choice of 

clothing and food products.  

As a result of the research, it was found that the vast majority of young consumers have a positive attitude 
towards socially engaged companies. It was also found that the majority of them happened to buy products 

whose sales income supported a social initiative. Moreover, a definite percentage of the respondents 

expressed their will to buy socially engaged brands in the future. Nevertheless, almost half of all consumers 

showed an ambivalent or negative attitude to incurring higher costs for the purchase of goods whose 
producers are involved in philanthropic activities. This suggests that according the opinion of this segment 

of the surveyed is that entrepreneurs should take financial responsibility for the actions taken, without 

changing the prices of products. The research shows that the social value for the majority of respondents is 

one of the many criteria for selecting food products and clothing. Caring for others by purchasing socially 
engaged brands has a lower position in the hierarchy of other determinants of choice, especially functional 

values. This proves that social value is a side benefit in the decision-making process of young consumers.  

Keywords: cause related marketing, consumer, social value, attitudes 
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Nowoczesne rozwiązania i trendy w sprzedaży detalicznej 

1. Wprowadzenie 

Branża handlowa przeszła w minionych latach znaczną transformację, a najbliższy 

czas wydaje się być pełnym wyzwań, a także okazji wykorzystania nowoczesnych 

technologii, w celu poprawy komfortu robienia zakupów oraz ich dostarczania (łańcuchy 

dostaw oraz innowacje zastosowanych rozwiązaniach). Niniejszy artykuł jest opraco-

waniem przeglądowym, mającym na celu dość zwięźle przedstawić i omówić nastę-

pujące procesy mające miejsce na rynku handlowym, przede wszystkim w odniesieniu 

do terytorium Polski: 

 spopularyzowanie hipermarketów wielobranżowych, a następnie formatów sklepów 

o mniejszej powierzchni oraz najbliższe prognozy dotyczące ich udziału w rynku; 
 wzrost znaczenia parków handlowych na rynku jako alternatywa dla galerii 

handlowych; 

 rozwój e-commerce oraz digitalizacja sklepów stacjonarnych; 

 dostawa zakupów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 

 powstanie licznych nowoczesnych centrów logistycznych. 

Zakres tematyczny jest bardzo obszerny, dynamiczny, mocno powiązany ze sobą. 

Jednocześnie jest to temat bardzo przystępny do osobistego zagłębienia się i rozwinię-

cia za pomocą źródeł internetowych etc. Z tego powodu artykuł może spełniać funkcje 

bazy, która zawiera wiedzę samą w sobie, a może być miejscem zainteresowania się 

określoną specjalizacją w zakresie branży handlowej np. w zakresie cyfryzacji, 

ekologii itp. 

2. Znaczenie rynku handlowego dla Polski 

Współcześnie handel postrzegany jest jako kluczowy filar rozwoju gospodar-

czego. Przyczynia się do wzrostu produktu krajowego poprzez wzrost efektyw-

ności gospodarowania oraz prowadzi do korzyści osiąganych dzięki funkcjo-

nowaniu przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku [1]. 

Handel ma bardzo znaczący udział w PKB, na co zwrócono uwagę w artykule [1] 

autorstwa Grażyny Węgrzyn oraz Katarzyny Pieczarki. Z tego powodu rozwój polskiego 

kapitału na rynku jest istotny. Jednocześnie warto zaznaczyć iż ta branża jest bardzo 

sprywatyzowana. Ciekawostką jest to, że podczas prób sprzedaży polskiego oddziału 

TESCO w 2020 roku pojawiły się informacje sugerujące zainteresowanie zakupem 

przez polski rząd. Ostatecznie do tego nie doszło. Poza udziałem w polskim PKB branża 

handlowa ma ogromną część zatrudnienia. Z tego powodu autonomizacja sklepów jest 

potencjalnym zagrożeniem, choć z drugiej strony rozwój centrów logistycznych daje 

nadzieję na zapobieganie fali bezrobocia. 

                                                                   
1 mateuszbrejnak96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Eventus”, Instytut 

Techniczno-Przyrodniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 

www.pwsz.com.pl. 

mailto:mateuszbrejnak96@gmail.com
https://www.pwsz.com.pl/
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Na podstawie danych z GUS dynamika sprzedaży detalicznej na rynku polskim 

w skali roku (od 2018 r.) wyglądała następująco: 

 styczeń 2018 r. wzrost o 7,7% względem stycznia 2017 r.; 

 styczeń 2019 r. wzrost o 5,2% względem stycznia 2018 r.; 

 styczeń 2020 r. wzrost o 3,4% względem stycznia 2019 r.; 

 styczeń 2021 r. spadek o 6% względem stycznia 2020 r. 

Warto zaznaczyć, że od 2017 do 2020 roku dynamika sprzedaży detalicznej 

w Polsce odnotowywała wzrost. Późniejszy spadek może wynikać m.in. ze wzrostu 

cen spowodowanego podwyższeniem podatków, a także problemów spowodowanych 

pandemią COVID-19. Jednak należałoby sprawdzić, czy jest to główny czynnik, gdyż 

izolacja oraz utrudnienia w sprzedaży stacjonarnej mogły wymusić/zachęcić niektórych 

klientów do optymalizacji i zmniejszenia zakupów. 

3. Prolog: Lata 90. i początek XXI wieku w branży handlowej, czyli wolny 

rynek, jarmarki oraz wpływ Europy Zachodniej 

Do 1989 roku rozwój handlu w małych miastach następował według zasad 

narzuconych przez państwo. Na zasady te składały się centralnie tworzone 

ustawy i zarządzenia zajmujących się handlem ministerstw oraz liczne norma-

tywy uzupełniające aspekty funkcjonowania handlu w Polce o bardzo szcze-

gółowe ustalenia dotyczące m.in. lokalizacji, założeń programowych poszcze-

gólnych obiektów, a nawet wytycznych budowlano-wykonawczych. […] Po 

1990 roku sytuacja zmieniła się diametralnie. Wprowadzenie zasad gospodarki 

wolnorynkowej w pierwszych latach transformacji ustrojowej zaowocowało 

niekontrolowanym rozkwitem mobilnych form handlu. Rolę pierwszych ulicz-

nych stoisk handlowych pełniły łóżka polowe. Mieszkańcy miast i miasteczek 

witali je z entuzjazmem, ponieważ sprzedający oferowali tani towar w bardzo 

szerokim asortymencie [2]. 

Jak zaznaczył w swoim artykule [2] Robert Masztalski polski rynek handlowy 

przeżył bardzo znaczny rozkwit w czasie tuż po upadku PRL. Lata 90. i początek XXI 

wieku w handlu wiązały się z ogromną transformacją i wzrostem związanym 

z otwarciem się wolnego rynku. W wielu miastach Polski pojawiały się hipermarkety 

sieci takich jak: Auchan, Real, Tesco będące jednym z symboli nowoczesności 

i rozwoju w owych czasach. Z drugiej strony bardzo popularne w dużych miastach 

były jarmarki umożliwiające zakupy bezpośrednio od lokalnych sprzedawców. Na 

początku można by rzec w „spartańskich” warunkach, z czasem stoiska ulepszano 

przekształcając je w coraz bardziej trwałe obiekty: stoiska, a następnie pawilony. 

Zmiana kreatywna zachodzi wówczas, gdy zagrożenie dotyczy podstawowych 

aktywów. Podstawowa działalność nie zmienia się, firmy muszą nieustannie 

szukać sposobów odnowienia aktywów i jednocześnie chronić istniejące 

związki z klientami i dostawcami [3]. 

To, czym jest zmiana kreatywna wyjaśniły panie Edyta Łyżwa oraz Anna Kana-

brocka w artykule [3]. Polega więc ona na wprowadzeniu zmian przy zachowaniu pier-

wotnej działalności. Ma to miejsce w przemianach zachodzących na rynku handlowym 

np. digitalizacji, zmianie formatu sklepu lub asortymentu itp. 
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Wejście na rynek polski zagranicznych sieci handlowych spowodowało zmiany 

w handlu. Pod wpływem zagranicznych sieci handlowych krajowi przed-

siębiorcy zaczęli budować własne sieci handlowe i integrować rozproszony 

handel [4]. 

Jak wspomniano w artykule [4] autorstwa Stanisława Urbana oraz Marioli Micha-

łowskiej, wpływ zachodnich sieci miał duży wpływ na dalszy rozwój handlu, gdyż 

silna konkurencja wymusiła fundamentalne zmiany wśród rodzimych przedsiębiorców, 

którzy z sukcesem zaczęli integrować rozproszony handel. Następstwem tego są bardzo 

dobrze funkcjonujące sieci takie jak np. Polo i Dino. 

Markety wielkopowierzchniowe nie oferowały asortymentu wielu popularnych za-

chodnich marek odzieżowych, dlatego w dalszej kolejności zaczęły powstawać galerie 

handlowe, ówcześnie oznaczając prestiż dla miejsca swojego powstania. Były bowiem 

dostępne przede wszystkim w największych miastach Polski takich jak: Warszawa, 

Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź etc.. 

Bardziej dostępną alternatywą były pasaże budowane przy sklepach wielkopo-

wierzchniowych oraz parki handlowe. Te pierwsze przechodziły różne etapy rozwoju, 

przekształcając się z czasem w pokaźnych rozmiarów centra handlowe, w konse-

kwencji niejednokrotnie stając się galeriami. Znacząco dotyczy to także obecnych 

czasów, choć swój początek miało w okolicach przełomu lat dziewięćdziesiątych 

i wczesnych dwutysięcznych. Ciekawym przykładem jest jedna z największych sieci 

hipermarketów w Polsce, a mianowicie Auchan. Istnieje firma o nazwie Ceetrus 

zajmująca się centrami handlowymi powstałymi bezpośrednio przy sklepach wspom-

nianej sieci francuskiego pochodzenia. Z resztą samo Auchan jest oznaczane jako CH 

(skrót od centrum handlowe) będące nie tylko hipermarketem ale oferujący także 

nierzadko pokaźnych rozmiarów pasaż, w ramach którego wchodzą nie tylko sklepy, 

ale także strefa restauracyjna, a także rekreacyjna. 

Wspomniany rozwój sklepów (najczęściej zachodnich marek) stopniowo przyczy-

niał się do spadku znaczenia małych sklepów spożywczych lokalnych sprzedawców. 

Drastycznie zmniejszył się udział sprzedaży ze strony jarmarków. Niektóre z nich np. 

jarmark na placu w Wałbrzychu został zmieniony w halę targową, która świetnie 

funkcjonowała chociażby do końcówki pierwszej dekady XXI w. Mimo tych działań te 

sklepy mają bardzo silną konkurencję ze strony międzynarodowych sieci odzieżowych. 

4. Metodologia 

Metodologia niniejszego przeglądu źródeł branżowych polegała głównie na 

obserwacji handlu przede wszystkim przez okres od lata 2019 do marca 2021. 

Dokonywanie czasowego zapoznawania się z informacjami pochodzących stron 

internetowych poświęconych tej tematyce owocowało zaobserwowaniem wyraźnych 

trendów, które wystąpiły w ostatnich latach, ale są konsekwentnym, wyraźnym 

następstwem wcześniejszych zmian zarówno w konkurencji na rynku, nawykach konsu-

mentów, jak i rozwoju technologii. 

Obserwowanie rozwoju branży handlowej na bieżąco jest potencjalnie bardzo inte-

resujące. Podczas dokonanego przeglądu trendów występujących w branży handlowej 

korzystano z następujących stron internetowych: 

 Wiadomości Handlowe: www.wiadomoscihandlowe.pl; 
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 Business Insider: businessinsider.com.pl; 

 SCF News: retailnet.pl; 

 Dla Handlu: www.dlahandlu.pl. 

Taki przegląd wzbogacono o literaturę, która opisuje zaistniałe oraz przedstawione 

zjawiska w sposób naukowy. 

5. Inspiracje postępujących trendów 

Inspiracjami występujących lub prognozowanych trendów w branży handlowej, 

a wymienionych i opisanych w niniejszym artykule są: 

 Styl życia – większość inspiracji jest konsekwencją sposobu funkcjonowania 

społeczeństwa: czasu w ciągu wykonywanych, codziennych obowiązków, a także 

sposobu spędzania wolnego czasu. 

 Warunki dotyczące sieci dostaw: lokalizacja, sieć i stan dróg (natężenie ruchu, ale 

także nawierzchnia), warunki epidemiologiczne. 

 Pogoń za digitalizacją i autonomizacją – wygoda, pionierskość, prestiż, od 2019/20 

(globalnie) przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. 

 Ludzie odpowiedzialni za rozwój sieci oraz cechy ich osobowości 

Dyspozycyjnym czynnikiem mogącym istotnie decydować o orientacji hand-

lowców oraz ich powodzeniu biznesowym jest narcyzm. Dane badawcze 

ujawniają różnorodne i nie zawsze jednoznaczne prawidłowości dotyczące 

związków narcyzmu z zachowaniami zorientowanymi na sprzedaż [5]. 

Cechy narcystyczne mają wpływ na proces sprzedaży, o czym napisano w artykule 

[5] autorstwa Agnieszki Fornalczyk oraz Dagmary Just. Co prawda dane badawcze są 

niejednoznaczne, ale z pewnością cechy te niejednokrotnie muszą mieć jakieś 

znaczenie. 

Kategoria lojalności ma szeroki zakres i związana jest w sposób jednoznaczny 

z budowaniem trwałych relacji z klientem [6]. 

W artykule [6] autorstwa Elżbiety Studzińskiej napisano o zagadnieniu lojalności 

między klientem a sprzedawcą. W celu jej utrzymania wprowadzane są np. programy 

lojalnościowe, które zachęcają klientów do korzystania przede wszystkim z oferty 

danego sklepu (w ramach specjalizacji lub nie). 

6. Wzrost udziału dyskontów na polskim rynku 

W ostatniej dekadzie widocznym trendem był ogromny wzrost udziału sklepów 

dyskontowych, takich jak: Biedronka, Lidl, Netto, Polo, Dino. Wiąże się to z tym, że 

klienci zaczęli preferować robienie zakupów częściej, a jednocześnie bliżej miejsca 

zamieszkania. To była i jest bardzo duża szansa dla rodzimych sieci (np. Polo, Dino), 

które wykorzystały i wykorzystują możliwość zwiększenia polskiego kapitału 

w rodzimym rynku handlowym. Dla porównania Biedronka jest z Portugalii, a Lidl, 

Netto oraz Aldi z Niemiec. 
Warto zaznaczyć, że hipermarkety, kosztem których wzrósł udział dyskontów, są 

najczęściej ulokowane na obrzeżach miast (z reguły – istnieją liczne wyjątki), a więc 

klienci udają się do nich w dłuższych odstępach czasowych, ale wykonują też większe 
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zakupy. Z tego powodu sieci hipermarketów np. Auchan i Kaufland wprowadziły 

sklepy koncepcyjne mające na celu dopasować styl ich działania w oparciu o nowe 

przyzwyczajenia i potrzeby potencjalnych klientów. Wykorzystują nowoczesne 

rozwiązania logistyczne takie jak wydzielenie stref RTV i AGD oraz wynajęcie ich 

sieciom specjalizującym się w tej branży. To bardzo atrakcyjne dla klientów, którzy 

widząc logo jednej z popularnych sieci mogą być bardziej ufni w kwestii jakości 

asortymentu i obsługi aniżeli w tradycyjnych działach z elektroniką w hipermarketach. 

Poza tym wydzielone, zdigitalizowane i wyraziście oznaczone zostają takie strefy jak: 

drogerie, strefy jadalne itp. Celem tego wszystkiego jest poprawa komfortu zakupów, 

w celu zwiększenia liczby klientów. Jednym z założeń jest także przedstawienie tych 

miejsc nie tylko jako centrów handlowych, ale także jako miejsca do spędzania czasu. 

Stąd rozwinięta gastronomia oraz część rozrywkowa. Oczywiście dotyczy to odpo-

wiednich obiektów. Z drugiej strony sieci hipermarketów również zainteresowały się 

sprzedażą w sklepach o znacznie mniejszej powierzchni. 

7. Parki handlowe jako alternatywa dla galerii 

Handel 4.0 charakteryzuje się wysoko rozwiniętą ofertą handlowo-usługową tj. 

obecnością nie tylko sklepów, ale także takich punktów jak: kina, punkty gastrono-

miczne, stref pracy tzw. „office space”, pralnie chemiczne, hotele w pobliżu galerii itp. 
Oceniono, że w największych miastach sieci galerii handlowych rozwinięto na tyle, 

że prognozuje się mniejszy wzrost w tym sektorze – przede wszystkim w kwestii 

budowania nowych obiektów. Uwaga przedsiębiorców coraz bardziej skupia się coraz 

częściej na innej formie centrów handlowych. 
Trendem, który pojawił się w ostatnich latach jest duży przyrost parków handlo-

wych ulokowanych w miastach o liczebności ok. 100 tys. mieszkańców. Wynika to ze 

znacznie niższych kosztów budowy spowodowanych brakiem konieczności budowania 

wyższych lub też podziemnych poziomów, a także tego, że w takich miastach grunt nie 

jest aż tak drogi, jak w centrach tych największych. Sprawdziło się to zwłaszcza 

podczas pandemii, gdy klienci byli mniej skorzy do uczęszczania zatłoczonych miejsc, 

jakimi często były przestrzenie wspomnianych galerii. Ponad to parki handlowe są 

najczęściej usytuowane w pobliżu dużych osiedli, więc mieszkańcy mogą bardziej pre-

ferować sklepy, do których są w stanie udać się także pieszo, ale także mogą podjechać 

samochodem np. w drodze z pracy. Ta swoboda to ogromna zaleta. 

Tabela 1. Różnice między galeriami a parkami handlowymi 

Galerie handlowe Parki handlowe 

– Wielopoziomowe 

– Wejście do sklepów najczęściej od środka 

budynku 
– Najpopularniejsze w centrach oraz w okolicach 

centrów dużych miast i aglomeracji 

– Jednopoziomowe 

– Wejście do sklepów bezpośrednio od strony 

parkingu 

– Najpopularniejsze w gminach/miastach od 60 

do 150 tys. mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Rozwój e-commerce 

Handel elektroniczny to – definiując najogólniej – zbiór transakcji przepro-
wadzonych przez sieci komputerowe. Transakcje te dotyczą najczęściej zakupu 
lub sprzedaży towarów i usług, które są zamawiane elektronicznie, ale 
płatność i dostawa zamówionego towaru lub usługi mogą być dokonane w 
dowolnej formie – także poza siecią [GUS 2013]. Najbardziej popularną 
metodą przeprowadzania tych transakcji jest Internet, dlatego często mówi się 
również o handlu internetowym [7]. 

Tak jak przedstawiono w artykule Arkadiusza Kawy pt. „Sieć wartości w handlu 
elektronicznym” [7] z definicji handel elektroniczny, zwany także internetowym opiera 
się na transakcjach w sieciach komputerowych. Sprzedaż w tej postaci jest obecnie 
bardzo popularną opcją zakupu. Rozwinięta architektura technologiczna pozwala na 
sprawne, intuicyjne oraz bezpieczne zakupy. Popularnymi sklepami internetowymi 
w Polsce są np. Allegro i Amazon (od niedawna również z polską wersją sklepu inter-
netowego), a także bardzo liczne strony prowadzone bezpośrednio przez właścicieli 
sklepów stacjonarnych, a nawet konkretnych brandów odzieżowych. Rozwinięta infra-
struktura e-commerce była nieocenionym zasobem podczas lockdownu zapoczątko-
wanego w marcu 2020 roku oraz z pewnością jest obecnie (napisane podczas kolej-
nego lockdownu rozpoczętego w marcu 2021 roku). 

Wracając do kwestii e-commerce, należy wspomnieć także o możliwości darmowej 
dostawy do punktu odbioru zamówień internetowych w sklepach stacjonarnych. Jest to 
opcja, w której klient nie musi dodatkowo płacić za dostawę za pośrednictwem sieci 
kurierskich, co w przypadku częstszych zakupów jest dużą przewagą. Z drugiej strony 
istnieją programy typu Allegro Smart umożliwiające darmową dostawę w przypadku 
wielu sprzedawców. Niestety, darmowe dostawy są usługą w ramach płatnego abona-
mentu płaconego z góry na okres np. miesiąca lub pór roku. 

Interesującym przykładem w kwestii lokalnych punktów odbioru zamówień jest 
Ikea, która pod koniec 2020 roku wprowadziła możliwość zakupu produktów przez 
internet, a następnie ich odbioru z mobilnych punktów odbioru rozstawionych w wy-
branych miastach Polski, co ważne – również tych średnich np. Wałbrzych, Legnica, 
Przemyśl, Koszalin, Nowy Targ. Pomyślano także o mieszkańcach Warszawy, którzy 
chcieliby odebrać produkty bliżej swojego miejsca zamieszkania – stąd aż 5 punktów 
ulokowanych na terenie tego miasta. Niestety w tym przypadku usługa transportu 
kosztuje 29 zł (stan na 7.04.2021 r.), co jest nieopłacalne, gdy klient zamawia 
niewielkie produkty. Natomiast w przypadku dużych zamówień (liczebnie i wagowo) 
to ogromne ułatwienie także dla zmotoryzowanych klientów. W końcu transportu 
samochodem typu sedan lub hatchback można dokonać, mając do odbioru bardzo 
liczne i duże artykuły np. podjeżdżając dwa razy. Mając punkt obsługi np. ok. 4 km do 
domu, jest to duże ułatwienie – w przeciwieństwie np. do ok. 70 km z Wrocławia do 
Wałbrzycha. 

Odbiór osobisty np. w salonie oraz mobilnych punktach odbioru są to jednak 
rozwiązania, które choć znacząco zostały spopularyzowane w ostatnim czasie, to były 
już wcześniej stosowane. Co jednak z wykorzystaniem nowych możliwości, jakie daje 
technologia? Postanowiono podzielić tę kwestię na dwie części: digitalizacja sklepów 
stacjonarnych oraz innowacyjne sposoby dostarczania zakupów do klienta. 
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9. Digitalizacja sklepów stacjonarnych 

Wśród najbardziej obiecujących trendów oraz prognoz dotyczących digitalizacji 

sklepów stacjonarnych można wymienić następujące: 

 Kasy samoobsługowe – są bardzo popularne w hipermarketach, dyskontach oraz 

coraz bardziej np. w drogeriach. 

 Interaktywne punkty z ofertą sklepu – niekiedy stosowane w punktach gastrono-

micznych np. KFC, McDonald. Umożliwiają zapoznanie się z ofertą, wybranie 

i zamówienie produktów, a także zapłacenie za nie. Innego rodzaju punktami są np. 

dostępne w wybranych salonach sieci Empik. 

 Aplikacje i strony internetowe – zmieniają zachowania klientów, którzy coraz mniej 

pytają sprzedawców o produkty w sklepie na rzecz smartfonów. 

 Prawdopodobnie w przyszłości sklepy będą wykorzystywać także urządzenia do 

wirtualnej rzeczywistości, żeby lepiej prezentować swoje produkty i/lub usługi. 

Mowa tu o tzw. konsumencie 3.0. 

Klienci cenią w urządzeniach mobilnych możliwość szybkiego wyszukania 

informacji o produktach oraz porównania ich cen jeszcze przed wizytą 

w sklepie. Najczęstszym ( 8 proc.) źródłem wiedzy są dla nich strony internetowe 

poszczególnych sklepów [8]. 

W artykule [8] na stronie dlahandlu.pl napisano o tendencji spadkowej dopytywania 

o produkty doradców w sieciach handlowych. Dobrym przykładem mogą być sklepy 

ze sprzętem elektronicznym. Wielu klientów ceni sobie możliwość sprawdzenia np. 

w telefonie wielu opinii, recenzji itp. zamiast rozmowy ze wspomnianym sprzedawcą. 

Może to wynikać z potrzeby otrzymania jak największej ilości potrzebnych danych 

o produkcie w jak najkrótszym czasie. 

Konsument 3.0 – czyli wirtual przechodzi do reala. Według tego trendu konsu-

ment będzie konsumentem 3.0, czyli technologia wirtualna będzie towarzyszyć 

użytkownikowi podczas codziennych aktywności, w tym aktywności zaku-

powych i rozrywkowych [9]. 

Znaczenie wspomnianego terminu wyjaśniła Agnieszka Dejnaka w swoim artykule 

[9]. Według tej prognozy wirtualna rzeczywistość będzie częścią procesu zakupowego. 

Jedną z możliwości wykorzystania tego rozwiązania jest możliwość obejrzenia pro-

duktów przez gogle VR, dzięki czemu można by bardziej przekonać się co do słusz-

ności zakupu – prawdopodobnie głównie za względu na kryteria estetyczne, jednak 

również funkcjonalne np. ergonomiczne. Oczywiście możliwości wykorzystania 

wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości w branży handlowej są bardzo szerokie, 

a temat sam w sobie jest bardzo ciekawy. 

Wracając jednak do bardziej stacjonarnych rozwiązań, warto zwrócić uwagę na 

niewielkie sklepy, które w ostatnich latach zaczęły ewoluować w kierunku m.in. 

multifunkcjonalności oraz innowacji. 

a) Najmniejsze sklepy w szybkim rozwoju 

W ostatnich latach niewielkie sklepy typu: Żabka, Carrefour Express, Stokrotka itd. 

znacznie rozwinęły sieci swoich sklepów. Wynika to z faktu, że wielu klientów ceni 

sobie szybkie zakupy w drodze do pracy. 
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Warto wspomnieć, że sieć Żabka jest już nie tylko małym sklepem, ale m.in. naj-

większą w Polsce siecią kawiarni oraz placówką pocztową. 

Sieci handlowe zaproponowały także wspomniane koncepty, niektóre z nich wpro-

wadzają na okres próbny sklepy wykorzystujące nowoczesne rozwiązania. Najczęściej 

główną ideą jest wprowadzenie niewielkich punktów do szybkich, zautomatyzowa-

nych i ekologicznych zakupów. Przykładową metodą płatności może być smartfon 

z zainstalowaną aplikacją sklepu. Istnieją także inne rozwiązania np. możliwość 

płacenia wszczepionym chipem wszczepionym w dłoń, ze względu na możliwości 

technologiczne zakupionych przez daną sieć urządzeń. 

b) Autonomiczne sklepy Amazon Go 

Pierwszą firmą, która szeroko ogłosiła oraz zaprezentowała koncept autonomicznego 

sklepu jest Amazon. Rozpoznanie tego, jakie produkty (oraz w jakiej liczbie) klient 

wziął polega na wykorzystaniu czujników. Przy wyjściu należy zeskanować indywi-

dualny kod QR umieszczony w aplikacji w telefonie. Pieniądze za zakupy zostaną 

wzięte z podpiętej karty. W ten sposób zakupy powinny przebiegać błyskawicznie. 

Firma promowała nowy sklep, twierdząc, że nie będzie w nim kolejek, a więc 

i czekania. Amazon Go wzbudza jednak takie zainteresowanie, że kolejki robią 

się przed lokalem. Każdy chce się przekonać, jak to jest wejść do sklepu, 

włożyć produkt do koszyka i po prostu wyjść. A wszystko to legalnie [10].  

W artykule [10] autorstwa Green D. na stronie businessinsider.com.pl napisano, że 

przy otwarciu pierwszych sklepów sieci Amazon Go, pojawiła się bardzo duża liczba 

klientów. Ze względu na ogromne zainteresowanie paradoksalnie zakupy przebiegały 

dość długo, jednak w założeniu jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które po unormo-

waniu się sytuacji po otwarciu powinno zdawać egzamin. 

c) Autonomiczne sklepy innych sieci 

Właściciel sieci Lidl i Kaufland zaprezentował swój własny koncept autonomicz-

nych sklepów o nazwie „Shop Box” oraz automaty „Collect Box”. Wśród pozostałych 

sieci, które zapowiedziały swoje autonomiczne sklepy są: Take&GO, Carrefour,  

7-Eleven, Bingobox. 

Oprócz tendencji wzrostowej dotyczącej digitalizacji oraz samoobsługi sklepów 

istnieje jeszcze ta dotycząca ekologii. 

Należy zatem podejmować odpowiednie środki przeciwdziałające zmianom 

klimatycznym oraz, równolegle, środki dostosowujące społeczeństwo i gospo-

darkę do tych zmian [11]. 

Istnieje potrzeba zapobiegania niepożądanym zmianom klimatycznym, a także 

(z powodu nieuchronności pewnych zjawisk) przygotowania się na nie, o czym napisano 

w artykule [11] autorstwa Magdaleny Urbańskiej-Malucha. W zakresie branży handlo-

wej do środków zapobiegawczych należy np. umiejętne przygotowanie sposobów 

dostaw, z możliwie najmniejszym szkodliwym wpływem na środowisko. Innymi z roz-

wiązań pomagających dążyć do zachowania neutralności wobec środowiska naturalnego 

jest zamontowanie paneli słonecznych na dachach sklepów, a także optymalizacja 

zużycia plastiku w opakowaniach lub zastąpienie tego materiału bardziej ekologicznym. 
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Z tego powodu uwzględnienie środowiska naturalnego jest logicznym 

zwróceniem uwagi także na fakt znaczenia i wpływu środowiska na funkcjo-

nowanie całego systemu innowacji [12]. 

Z fragmentu artykułu [12] autorstwa Sylwii Dziedzic wynika, że środowisko natu-

ralne oraz system innowacji obecnie są ze sobą ściśle połączone. To bardzo korzystny 

fakt, który sprawia, że bycie ekologicznym oznacza odpowiedni poziom rozwoju przed-

siębiorstwa np. handlowego. 

10. Dostawy paczek za pomocą dronów oraz drobne autonomiczne pojazdy 

Najbardziej wyrazistymi z nowych sposobów dostarczania paczek są drony, choć 

mają interesującą konkurencję (o której później). Przede wszystkim drony potrafią 

zmniejszyć zużycie energii, a w konsekwencji koszty dostawy, ale tylko przy odpo-

wiednich warunkach, a także jeżeli sieć dostaw zostanie odpowiednio rozplanowana 

pod względem logistyki. Dobrym przykładem jest rozwiązanie wprowadzone (przez 

firmę DHL) w chińskim mieście Ehang. Istnieją tam punkty przypominające z wyglądu 

tzw. „paczkomaty”, które służą do obsługi paczek dostarczonych przez drony. Dzięki 

temu odbiorca jest w stanie odebrać je, wybierając dogodny dla siebie czas (w ramach 

pewnego limitu). Linia we wspomnianym mieście ma długość 8 km, a dzięki jej 

wprowadzeniu czas dostawy został skrócony z 40 do 8 minut. 

Oczekiwania oraz prognozy dotyczące transportu paczek dronami: 

 2016 – Pierwszy komercyjny lot (Amazon); 

 2019 – organizacja FAA przyznała firmie UPS certyfikat Part 135 Standard; 

 2027 – oczekiwany duży wzrost udziału tego rozwiązania na rynku; 

 2030 – prognozowana data szerokiego upowszechnienia dostawy dronami. 

Tabela 2. Plusy i minusy transportu paczek dronami 

Plusy Minusy 

– Dostawa paczki do 30 minut 

– Możliwość transportu paczek niej więcej od 1,5 do 

5 kg (w zależności od modelu drona) 

– Opłacalne na terenach pozamiejskich (w tym 

wiejskich) 

– Duży wpływ wiatru na zużycie energii 

– Możliwość przewozu tylko jednej paczki naraz 

– Hałas 

– Nie zawsze opłacalne na terenach miejskich 

Źródło: opracowanie własne 

Drony, choć są innowacją jeszcze niewprowadzoną do szerokiego zastosowania, to 

mają już alternatywy np. w postaci Amazon Scout, czyli małe autonomiczne sześcio-

kołowe pojazdy zdolne do przemieszczania się po chodnikach i dostarczania dość 

niedużych paczek. Dobre do zastosowania za osiedlach domów jednorodzinnych lub 

szeregowych. Obecnie bardziej ciekawostka. 

11. Łańcuchy dostaw wobec rozwoju sieci sklepów 

Wraz ze wzrostem liczby sklepów wzrasta zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury 

logistycznej np. węzłów, ale także sieci transportowych. 

Przykładem węzłów są centra logistyczne. Mogą one należeć bezpośrednio do sieci 

handlowych, jednak w ostatnich latach można zauważyć bardzo duży rozwój infra-

struktury w tej postaci. Właścicielami takich centrów mogą być np. sklepy dużych sieci 
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handlowych, firm kurierskich, a także firm wynajmujących hale dla zewnętrznych 

różnorodnych sieci sklepów oraz producentów np. Panattoni Europe. Poza licznymi 

wielkopowierzchniowymi halami w pobliżu największych miast (np. Kraków, 

Warszawa, Wrocław, Łódź) firma ta rozpoczęła ekspansję także na terenie mniejszych 

miast – obecnie w Wałbrzychu (populacja ok. 100 000 ludzi) buduje hale w celu zasto-

sowania ich do logistyki miejskiej (ang. City Logistics). Oczywiście na tym rynku 

funkcjonują nie tylko firmy o zagranicznym kapitale. Warto wspomnieć o ciekawym 

przykładzie, jakim jest MM Logistyka, która należy do tej samej grupy co MyMusic, 

czyli jednej z największych i najstarszych polskich wytwórni muzycznych. Oprócz 

obsługi sklepu MM Shop obsługuje także klientów np. Merchit czy Niumi. 

Z drugiej strony oczywistym trendem w logistyce jest koncepcja Just in Time, która 

zakłada zmniejszenie powierzchni magazynowych, a w konsekwencji kosztów, ale 

obroty są na tyle duże, że bez takowych centrów byłoby bardzo trudno utrzymać 

płynność dostaw. Dlatego właściwa jest odpowiednia optymalizacja i wyważenie. Tym 

bardziej, że w marcu 2020 r. tuż przed tzw. lockdownem w sklepach zaczęło brakować 

takich produktów jak makarony, ryże, kasze, cukry. Wniosek jest taki, że potrzebny 

był odpowiedni zapas na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, które mogą wynikać 

także np. z przerwania łańcucha dostaw np. kanału Sueskiego. 

W ramach funkcjonowania centrów logistycznych wprowadzane również zostają 

wprowadzane takie innowacyjne rozwiązania jak: autonomiczne wózki widłowe 

(Amazon), autorskie oznaczenia (np. kody kreskowe lub QR), a także inne rozwiązania 

skracające czas potrzebny do odnalezienia lokalizacji konkretnego towaru np. w maga-

zynie, a także jego transportu. 

12. Podsumowanie 

Jak zauważono, branża handlowa jest bardzo rozwojowa i dynamiczna. Duża 

konkurencja na rynku wymusza rozwój i dbanie o jak najbardziej komfortowe dla 

klientów zakupy. Rozwój cyfryzacji sprawił, że e-commerce jest już nie tylko poboczną 

opcją, ale prężnie działającą gałęzią sprzedaży. Istnieją liczne sposoby na dostarczanie 

zamówionych produktów z perspektywą dalszej autonomizacji oraz zwiększania szyb-

kości procesu. Centra logistyczne są budowane i modernizowane. To oraz wiele więcej 

wskazuje na to, że branża handlowa rzeczywiście przeszła oraz nadal przechodzi dużą 

transformację, wykorzystując nowe możliwości rozwoju w celu poprawy komfortu 

wykonywania zakupów oraz ich dostarczania. Głównym ograniczeniem powyższego 

przeglądu był dostępny zakres informacji o branży handlowej podawanych do ogólnej 

wiadomości. Zakres przeanalizowanych informacji pozwolił jednak na realizację celu 

pracy. 
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Nowoczesne rozwiązania i trendy w sprzedaży detalicznej 

Streszczenie 

Branża handlowa przeszła w minionych latach znaczną transformację, a najbliższy czas wydaje się być pełen 

wyzwań, a także okazji wykorzystania nowoczesnych technologii, w celu poprawy komfortu robienia 
zakupów oraz ich dostarczania (łańcuchy dostaw oraz innowacje zastosowanych rozwiązaniach). Zaszłe 

zmiany przyczyniły się do znacznej poprawy komfortu zakupów. W przeciągu kilkunastu ostatnich lat, 

branża ta została wystawiona na próby, w tym nieprzewidziane wcześniej potrzeby i przeszkody wynikłe 

podczas pandemii COVID-19. Przyspieszyło to wiele zmian, często w kierunku, w jakim zmierzano od 
pewnego czasu, ale nie obyło się bez niespodzianek. Dokonano bardzo wielu obserwacji oraz dokonano 

licznych wniosków dotyczących gotowości oraz trafności decyzji w związku z wystąpieniem wspomnianej 

pandemii (stan do końca lutego 2021 r.). Zebrano wspomniane trendy włącznie z digitalizacją sprzedaży, 

mając na myśli nie tylko tą na odległość, ale także nowoczesne rozwiązania zdatne do zastosowania 
w sklepach stacjonarnych, a także możliwość otwarcia nowych formatów lub znacznie zwiększenie udziału 

niektórych z już istniejących. Zauważono sieci odpowiadające za wykreowanie rozwoju w poszczególnych 

latach. Jednakże zaobserwowano także zjawisko niedostosowania się podczas transformacji, wykonywania 

jej z dużym opóźnieniem lub nader szybko, a także w sposób nieprzemyślany, często z poważnymi konse-
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kwencjami. Dane oparte są na wielomiesięcznym przeglądzie stron internetowych dotyczących tej tematyki. 

Ze względu na charakter niniejszej pracy, zdobyta wcześniej wiedza jest poparta tą zaczerpniętą ze źródeł 
naukowych, w tym artykułów w recenzowanych czasopismach. Wybór tak obszernego tematu otwiera 

szerzej możliwość dyskusji w sprawach zagadnień dotyczących występowania i charakterystyki wielu 

zmiennych mających wpływ na kształt rynku (włącznie z zachowaniem, zamożnością oraz preferencjami 

klientów). Ponad to ma na celu zainteresowanie szerszego grona osób zaprezentowanym zagadnieniem. 
Słowa kluczowe: handel, sklepy, dyskonty, digitalizacja, e-commerce 

Modern solutions and trends in retail sales 

Abstract 

The retail industry has undergone a significant transformation in recent years, and the near future seems to 

be full of challenges, as well as opportunities to use modern technologies in order to improve the comfort 

of shopping and delivery (supply chains and innovations of applied solutions). These changes contributed 
to a significant improvement in the comfort of shopping. Over the past dozen years, the industry has been 

put to the test, including unforeseen needs and obstacles created during the COVID-19 pandemic. This 

sped up many changes, often in the direction that had been taken for some time, but there were some 

surprises. A great number of observations have been made and numerous conclusions have been made 
regarding the readiness and accuracy of decisions in connection with the occurrence of the aforementioned 

pandemic (as of the end of February 2021). The aforementioned trends were collected, including the 

digitization of sales, not only remotely, but also modern solutions suitable for use in stationary stores, as 

well as the possibility of opening new formats or significantly increasing the share of some of the existing 
ones. The networks responsible for creating development in particular years were noticed. However, the 

phenomenon of maladjustment during transformation has also been observed, with its execution delayed or 

very fast, as well as in an ill-considered manner, often with serious consequences. The data is based on 

a multi-month review of websites related to this topic. Due to the nature of this text, the previously acquired 
knowledge is supported by that taken from scientific sources, including articles in peer-reviewed journals. 

The choice of such a broad topic opens up a wider opportunity to discuss issues related to the occurrence 

and characteristics of many variables influencing the shape of the market (including behavior, wealth and 

customer preferences). Moreover, it aims to attract a wider group of people to the presented issue. 
Keywords: trade, shops, discount stores, digitization, e-commerce 
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Wykorzystanie nowych technologii  

do obrony przed atakami fizycznymi  

na bankowe systemy samoobsługowe 

1. Wstęp 

Obecnie w Polsce jest zainstalowanych blisko 23 tysiące bankomatów, są one isto-

tnym elementem systemu bankowego i wbrew pozorom kartowe transakcje gotów-

kowe
2
 w ujęciu wartościowym, nadal stanowią 57% wszystkich transakcji, są realizo-

wane rzadziej niż płatności kartami, ale na znacznie większe kwoty [1]. 

Wartość gotówki zdeponowanej w bankomatach jest na tyle duża, że kradzieże 

pieniędzy z bankomatów, stały się bardzo dochodową działalnością kryminalną. Jednym 

z głównych powodów takiej sytuacji jest możliwość natychmiastowego dostępu do 

gotówki. Co więcej, rozmieszczenie urządzeń, często w miejscach odludnych, sprawia, 

że bankomaty są łatwo dostępnym celem, narażonym na wiele różnych oszustw termi-

nalowych oraz scenariuszy ataków fizycznych i logicznych. Przestępcy nieustannie 

wymyślają nowe sposoby ataków [2], obchodzenia zabezpieczeń i naruszania bezpie-

czeństwa bankomatów.  

W opublikowanym w kwietniu 2020 roku, przez European Association for Secure 

Transactions, raporcie o przestępczości dotyczącej terminali płatniczych za 2019 rok, 

odnotowany jest tylko nieznaczny 1% wzrost strat spowodowanych atakami i oszu-

stwami terminalowymi [3]. Jednak zgłoszono całkowite straty w wysokości 249 mln 

EUR, w porównaniu z 247 mln EUR zgłoszonymi w 2018 r. Ogólne straty wynikające 

z kradzieży danych z kart pozostały niezmienione, a straty spowodowane blokowaniem 

kart spadły o 14% (z 2,9 mln EUR do 2,5 mln EUR). Jednak jednocześnie odnotowuje 

aż 35% wzrost ich liczby. Stanowią one nadal spore zagrożenie. Sumaryczne dane 

dotyczące strat i ilości incydentów przedstawione są w tabeli 1. Ataki związane 

z oszustwami terminalowymi, wzrosły z 13511 do 18217 incydentów, głównie ze 

względu na 87% wzrost liczby ataków polegających na cofnięciu transakcji w banko-

matach (z 4843 do 9054 incydentów), podczas gdy incydenty kradzieży kart spadły 

o 21% do najniższego w historii poziomu (z 1883 do 1496 incydentów).  

Liczba ataków fizycznych związanych z bankomatami wzrosła o 0,5% (z 4571 do 

4579 incydentów). Ataki spowodowane wyrwaniem urządzenia i włamaniami do 

bankomatów spadły o 11% (z 1256 do 1122 incydentów), a ataki wybuchowe ATM 

(w tym ataki wybuchowe z gazem i materiałami stałymi) spadły o 7% (z 1052 do 977 

incydentów). Straty spowodowane atakami fizycznymi związanymi z bankomatami 

wyniosły 22 mln EUR, co oznacza spadek o 39% w porównaniu z 36 mln EUR 

zgłoszonymi w 2018 r. Średnia strata gotówki w przypadku napadu szacowana jest na 

                                                                   
1 krzysztof.supinski@wat.edu.pl, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Organizacji i Zarządzania, 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 Kartowe transakcje gotówkowe – to transakcje polegające na wpłacie lub wypłacie banknotów i monet do 

urządzeń samoobsługowych.  

mailto:krzysztof.supinski@wat.edu.pl
https://www.google.com/url?q=http://www.wat.edu.pl&sa=D&source=hangouts&ust=1629449269028000&usg=AFQjCNEsymIyNOdeekF11azPw47RZNsJzA
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20 369 EUR na incydent, średnia strata gotówki w przypadku ataku wybuchowego lub 

gazowego to 10735 EUR, a średnia strata gotówki w przypadku staranowania lub 

włamania wynosi 9 377 EUR. Liczby te nie uwzględniają dodatkowych uszkodzeń 

sprzętu i budynków, które mogą być znaczne i często przekraczają wartość gotówki 

utraconej w wyniku udanych ataków. W sumie zgłoszono 140 przypadków wykorzy-

stania złośliwego oprogramowania i ataków logicznych na bankomaty, w porównaniu 

z 157 w 2018 r., Czyli o 11%. Wszystkie zgłoszone ataki były atakami typu „cash 

out”
3
 lub „jackpotting”

4
. W przypadku 118 ataków wykorzystano sprzęt nazywany 

„czarną skrzynką”, a w pozostałych 22 atakach wykorzystano złośliwe oprogramo-

wanie. Straty z tego tytułu wzrosły o 142%, z 0,45 mln euro do 1,09 mln euro. 

Tabela 1. Zestawienie ilości incydentów i wysokości strat spowodowanych atakami na bankowe urządzenia 

samoobsługowe

 

Źródło: European Association for Secure Transactions [4] 

Ataki fizyczne i włamania do bankomatów zostały zgłoszone przez jedenaście 

krajów, również jedenaście krajów zgłosiło ataki wybuchowe gazu, z których jeden 

zakończył się ofiarą śmiertelną. Osiem krajów zgłosiło silne ataki wybuchowe. Wyko-

rzystanie triacetonu trójtlenkowego (TATP) do ataków wybuchowych, ich liczba stale 

rośnie w całej Europie. Mieszanie TAPT to skomplikowana procedura, która wymaga 

dobrej znajomości chemikaliów, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanej 

eksplozji. Rozprzestrzenianie się takich ataków budzi poważne obawy w branży ze 

względu na zagrożenie życia i znaczną ilość dodatkowych uszkodzeń sprzętu 

i budynków. 

O tym, jak poważny jest to problem, świadczy powołanie w dniu 15.07.2020 roku 

przez Urząd Komisji Nadzoru finansowego grupy roboczej ds. bezpieczeństwa fizycz-

nego sektora bankowego i urządzeń ATM.  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując ustawowe zadania związane 
z nadzorem nad rynkiem finansowym oraz zapewnieniem jego stabilności 

                                                                   
3 Atak typu „cash-out” to atak na urządzenia samoobsługowe w którym przestępcy włamują się do banku 
manipulują mechanizmami wykrywania oszustw i saldami kart płatniczych, ale także modyfikują konta 

klientów, dzięki czemu nie ma ograniczeń na wypłatach pieniędzy z wielu bankomatów [5]. 
4 Atak typu „Jackpotting” polega na wykorzystanie fizycznych i programowych luk w zabezpieczeniach banko-

matów, do wypłaty gotówki, kradzieże tego typu nie są powiązane z saldem żadnego konta bankowego [6]. 
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i bezpieczeństwa, mając na uwadze specyfikę i szerokie spektrum wymogów 
związanych ze współczesnym systemem bezpieczeństwa państwa, angażuje się 
w tym zakresie w działania o coraz bardziej wszechstronnym charakterze.  

W praktyce UKNF nie ogranicza się jedynie do wąsko rozumianej działalności 
nadzorczej nad sektorem finansowym, lecz dąży do rozpoznania różnego typu 
zagrożeń w tym obszarze oraz do podejmowania niezbędnych działań zapo-
biegawczych, polegających także na ścisłym współdziałaniu z innymi insty-
tucjami szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa państwa. Są nimi m.in. 
Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne. Współpraca ta pozwoliła na zdiagnozowanie 
zjawisk wpływających na bezpieczeństwo sektora bankowego oraz bezpie-
czeństwo publiczne, wymagających międzyinstytucjonalnej reakcji w celu 
skutecznego im przeciwdziałania. Do zjawisk takich zalicza się m.in. włamania 
do urządzeń ATM (bankomatów/wpłatomatów), stanowiące istotne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa publicznego ze względu na wykorzystywanie przez sprawców 
tych zdarzeń metod wybuchowych. 

Poprawa bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego oraz infrastruktury 
ATM wymaga wprowadzania rozwiązań systemowych, obejmujących regulacje 
prawne oraz zgodne z nimi rozwiązania techniczne, możliwe do zastosowania 
przez podmioty systemu bankowego. Dla sprawnej i skutecznej reakcji na 
zdiagnozowane zagrożenia, niezbędna jest skoordynowana współpraca różnych 
instytucji, zarówno z sektora finansowego, jak również odpowiedzialnych 
bezpośrednio za bezpieczeństwa państwa [7]. 

2. Terminologia i definicje dotyczące ataku fizycznego 

W celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa transakcji bankowych, powstało kilka 
organizacji i stowarzyszeń, jedną z nich jest Europejskie Stowarzyszenie Bezpiecznych 
Transakcji (European Association for Secure Transactions), które zostało utworzone 
jako Europejski Zespół ds. Bezpieczeństwa ATM w 2004 r., Miało ono skoncentrować 
się na bezpieczeństwie bankomatów, wówczas to skimming kart był największym 
problemem w Europie. W czerwcu 2017 zespół zmienił nazwę na EAST, aby odzwier-
ciedlić istotne zmiany w krajobrazie płatności, a jego zakres obejmuje teraz zarówno 
bezpieczeństwo terminali, jak i bezpieczeństwo płatności. 

EAST utworzył międzynarodową sieć, mającą na celu usprawnić transgraniczną 
współpracę, sektora publicznego i prywatnego w walce ze zorganizowaną przestęp-
czością finansową. 

Członkowie krajowi EAST reprezentują swoje kraje, członkowie globalni EAST 
swoje organizacje, utrzymywane są również aktywne połączenia z Europolem, 
INTERPOLEM i innymi kluczowymi organami ścigania na całym świecie. Aby 
pomóc w globalnej standaryzacji walki z przestępstwami finansowymi, EAST publikuje 
kluczową terminologię i definicje dla wszystkich rodzajów przestępstw finansowych. 

EAST opracowało terminologię dotyczącą wszystkich rodzajów oszustw i ataków 
związanych z płatnościami i terminalami. Celem jest przyjęcie tej terminologii na 
całym świecie przy opisywaniu lub zgłaszaniu oszustw związanych z płatnościami 
i terminalami. Na potrzeby tego opracowania tabela 2 przedstawia tylko terminologię 
dotyczącą ataków fizycznych.  



 

Krzysztof Supiński 

 

212 

 Tabela 2. Terminologia dotycząca ataku fizycznego 

Główna klasyfikacja Podgrupa 

Wyrwanie, włamania  • Taranowanie urządzenia 

• Wyciąganie urządzenia 

• Ataki przy użyciu narzędzi 

• Ataki wybuchowe 

Rozbój • Atak na miejscu 

• Atak w czasie transportu 

• Atak na pojazd 

• Atak na klienta 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] 

EAST corocznie publikuje: 

 Półroczne i całoroczne raporty o przestępstwach w europejskich terminalach 

płatniczych, aby zapewnić zainteresowanym stronom przegląd sytuacji w zakresie 

przestępczości w bankomatach w Europie. (Są one opracowywane na podstawie 

statystyk dostarczonych przez członków EAST, a także danych dostępnych 

z innych źródeł branżowych); 

 Trzy europejskie raporty, dotyczące oszustw, oparte na raportach przedstawionych 

przez przedstawicieli krajowych na każdym z trzech spotkań EAST; 

 Listy urządzeń i systemów; 

 Alarmy EAST dotyczące: Oszustwa, Płatność i ataków fizycznych 

Tabela 3 zawiera szczegółowe definicje ataków fizycznych na bankomaty i auto-

maty kasjerskie.  

Tabela 3. Definicje ataku fizycznego 

Wyrwanie / 
włamania 

Bankomat (lub automat kasjerski) został zaatakowany i/lub wyrwany albo sejf został 
zaatakowany na miejscu (włamanie). Ataki mogą być przeprowadzane siłowo, przy 

użyciu materiałów wybuchowych lub gazu. 

Wyrywanie 

urządzenia 

Pojazd/maszyna jest używany/a do wyrwania bankomatu (lub automatu kasjerskiego) 

z jego lokalizacji. Zwykle używane są koparki mechaniczne lub wózki widłowe. Po 

ataku sejf bankomatu (lub automatu kasjerskiego) jest otwierany blisko miejsca ataku lub 

przenoszony do innego pojazdu w celu przetransportowania w inne miejsce w celu 
kradzieży pieniędzy. 

Wyciągnięcie 
urządzenia 

Łańcuchy lub liny są przymocowane dookoła bankomatu (lub automatu kasjerskiego), 
a drugi koniec jest przymocowany do pojazdu. Pojazd odjeżdża, ściągając bankomat 

z miejsca kotwiczenia. Po ataku sejf bankomatu (lub automatu kasjerskiego) jest 

otwierany blisko miejsca ataku lub przenoszony do innego pojazdu w celu 

przetransportowania w inne miejsce. Sejf jest wyłamany, a pieniądze są kradzione. 

Ataki przy 

użyciu narzędzi 

Bankomat (lub automat kasjerski) jest atakowany na miejscu za pomocą narzędzi – 

zwykle tarcz tnących lub lanc termicznych i palników. Po otwarciu sejfu przestępcy 
kradną gotówkę. 

Ataki 
wybuchowe 

Przestępcy używają gazu lub stałego materiału wybuchowego do wysadzenia bankomatu 
(lub automat kasjerski) sejfu na miejscu. Po otwarciu sejfu przestępcy kradną gotówkę. 

Rozbój 

Ataki na osoby uzupełniające bankomat (lub automat kasjerski) podczas przenoszenia 
gotówki do / z terminala lub podczas wykonywania czynności związanych 

z uzupełnianiem gotówki. Bezpośrednie ataki na klientów w pobliżu bankomatów, 

placówek banku lub w ich pobliżu. 

Atak na miejscu Pracownicy uzupełniający banknoty w bankomatach (lub automatach kasjerskich) 

są atakowani w pomieszczeniu bankomatu, na terenie banku lub w sklepie detalicznym. 
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Atak w trakcie 

transportu 

Pracownicy noszący gotówkę do uzupełnienia bankomatu są atakowani podczas 

przemieszczania się między pojazdem a lokalizacją bankomatu. 

Atak na pojazd Pojazd przewożący gotówkę do uzupełnienia bankomatów jest atakowany, gdy jest 

nieruchomy w miejscu uzupełniania lub podczas przemieszczania się między 
lokalizacjami. 

Atak na klienta Klient zostaje zaatakowany podczas dokonywania wypłaty gotówki w lokalizacji 
bankomatu lub po opuszczeniu lokalizacji bankomatu lub siedziby banku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] 

3. Przykłady ataków fizycznych na bankomaty w Polsce 

W Polsce bankomaty są wysadzane w powietrze, wyrywane samochodami, kopar-

kami, ze ścian budynków i „wydłubywane” kilofami. W większości przypadków zło-

dziejom nie udaje się dobrać do gotówki, ale ciągle próbują. Prawie każdego tygodnia 

dochodzi w Polsce do jakiejś formy ataku na bankomaty, najczęściej są to mniej 

spektakularne ataki logiczne
5
, ale ataki fizyczne są również liczne. Najczęstszą metodą 

ataków fizycznych na bankomaty jest atak z wykorzystaniem gazu. W trakcie ataku 

przestępcy, po uzyskaniu dostępu do sejfu, wprowadzają gaz do jego wnętrza, następnie 

doprowadzają do jego eksplozji. Ataki tego typu nie zawsze są skuteczne, gdyż istnieje 

wiele metod obrony przed atakiem tego typu. Coraz częściej pojawiają się również 

ataki z wykorzystaniem materiałów wybuchowych zazwyczaj występują one w regio-

nach górniczych, gdzie wiedza o wykorzystaniu materiałów wybuchowych i dostęp do 

nich jest znacznie większy. Ataki tego typu zawsze stanowią bardzo duże zagrożenie 

dla bezpieczeństwa, doprowadzają do ogromnych strat materialnych nie tylko w skra-

dzionej gotówce, ale również w sprzęcie i infrastrukturze technicznej, i budowlanej. 

Stanowią również poważne zagrożenie dla osób postronnych. Jak pokazano w przykła-

dzie trzecim, nawet próba włamania z wykorzystaniem sprzętu tnącego, może dopro-

wadzić do strzelaniny i śmierci interweniujących stróżów prawa. 

3.1. Atak na bankomat Banku Spółdzielczego Duszniki  

W nocy z 9 na 10 lutego 2017 roku, doszło do ataku na bankomat BS Duszniki, do 

ataku został wykorzystany gaz w takiej ilości, że doszło nie tylko do rozerwania samego 

bankomatu, ale również do zniszczenia ściany i wyposażenia placówki. Uszkodzenia 

dotyczyły również lokali sąsiednich. Straty banku przekroczyły milion złotych. 

Prasa w tamtym czasie opisywała to następująco:  

Sterta gruzu pozostała po ścianie banku spółdzielczego w Grzebienisku pod 

Dusznikami. Złodzieje wysadzili ją, by dostać się do kasetki wmurowanego 

w ścianę bankomatu. Eksplozja obudziła mieszkańców Grzebieniska w powiecie 

szamotulskim w nocy z czwartku na piątek. Policjanci, którzy przyjechali na 

miejsce, zobaczyli porozrzucane meble i stertę gruzu. Doszczętnie została 

zniszczona ściana budynku, w którym swój oddział miał Bank Spółdzielczy 

w Dusznikach. Wybuch rozerwał też zamontowany w ścianie bankomat. To do 

niego chcieli dostać się złodzieje. 

  

                                                                   
5 Ataki logiczne polegają na wykorzystaniu i manipulowaniu systemem bankomatu za pomocą złośliwego 

oprogramowania lub innego urządzenia elektronicznego zwanego czarną skrzynką – zobacz [9]. 
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3.2. Atak na bankomat Banku Spółdzielczego z Oleśnicy 

W dniu 6 czerwca 2017 roku w miejscowości Międzybórz, doszło do ataku na 

bankomat banku spółdzielczego w Oleśnicy, w wyniku wykorzystania materiałów 

wybuchowych doszło do poważnego uszkodzenia budynku banku. Spowodowało to 

konieczność zamknięcia placówki na kilka tygodni, straty banku przekroczyły milion 

złotych. 

W nocy z poniedziałku na wtorek złodzieje wysadzili w powietrze bankomat 

w Międzyborzu (woj. dolnośląskie). – Około godziny 2: 0 w nocy dostaliśmy 

sygnał o zniszczeniu bankomatu – powiedziała polsatnews.pl oficer prasowy 

komendanta powiatowego policji w Oleśnicy Aleksandra Pieprzycka. – Mogę 

potwierdzić, że skradzione zostały kasetki z banknotami - dodała. Do zdarzenia 

doszło w budynku przy ul. Kolejowej. 

– Na szczęście, ponieważ do eksplozji doszło w nocy, w okolicy nie było nikogo 

i nikt postronny nie ucierpiał w wyniku wybuchu – poinformowała Pieprzycka. 

Jak powiedziała, o sprawie został powiadomiony nadzór budowlany, który ma 

ocenić, czy eksplozja nie spowodowała poważnych uszkodzeń ściany i czy 

budynek nadaje się do użytkowania. Nie wiadomo, jaka kwota znajdowała się 

w skradzionych z bankomatu kasetkach. – Nadal czekamy na informację 

z banku – mówiła Pieprzycka. Na miejscu pracuje policyjna grupa dochodze-

niowo-śledcza, która ma ustalić m.in. jakiego ładunku użyli złodzieje. 

3.3. Atak na bankomat Banku Spółdzielczego z Trzebnicy  

W dniu 4 grudnia 2017 roku w godzinach nocnych doszło do próby włamania, przy 

użyciu palnika gazowego do bankomatu banku spółdzielczego z Trzebnicy, posado-

wionego w miejscowości Wisznia Mała. Na skutek działania przestępcy bankomat 

został uszkodzony tylko nieznacznie, do kradzieży nie doszło, działania przestępców 

doprowadziły jednak do strzelaniny, w której zginął jeden policjant a trzech zostało 

rannych. Zostało to opisane w materiale prasowym: 

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło około północy z soboty na 

niedzielę w miejscowości Wisznia Mała w powiecie trzebnickim. Policjanci, 

którzy chcieli zatrzymać sprawców włamania do bankomatu na gorącym 

uczynku, zostali ostrzelani z broni maszynowej przez jednego z bandytów. 

Policjanci odpowiedzieli strzałami. Podczas wymiany ognia zginął jeden 

z funkcjonariuszy oraz przestępca, który zaczął strzelać do policjantów. Trzech 

innych policjantów zostało rannych. Ich obrażenia nie są groźne dla życia.  

40-letni funkcjonariusz, który zginął w strzelaninie, służył w policji od 1  lat, 

a od ośmiu pełnił służbę w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym 

Policji we Wrocławiu. Osierocił dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat. 

Jak przedstawiają to powyższe przykłady, ataki fizyczne mogą doprowadzać do 

ogromnych strat, a nawet do śmierci niewinnych osób. Jednak nawet w przypadku mniej 

spektakularnych zdarzeniach straty właściciela bankomatu są znaczne, licząc skra-

dzioną gotówkę i zniszczony sprzęt jest to zazwyczaj kwota bliska pół miliona złotych. 
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4. Sejf, główne zabezpieczenie gotówki 

Sejfy od kilkuset lat służą do ochrony wartościowych przedmiotów, nie inaczej 

chronione są banknoty i monety w przypadku bankowych urządzeń samoobsługowych. 

Wymagania co do ich wytrzymałości określone są w Obwieszczeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wy-

magań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, opublikowane 

w Dzienniku Ustaw z 2016 poz. 793. Poziom ochrony antywłamaniowej określany jest 

przez klasy odporności na włamanie, są to kolejno (od najniższej): S1, S2, 0, I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII i wyżej. Klasy od 0 do VIII określane są według norm euro-

pejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2, natomiast klasy S1 i S2 zgodne są normą 

polską PN-EN 14450.  

W tabeli 4 wartość gotówki określona jest w tak zwanej jednostce obliczeniowej, 

wynoszącej 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogła-

szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.). 

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło 5.024,48 zł, w związku 

z czym podstawowa jednostka obliczeniowa wynosi 602.937,60 zł. 

Tabela 4. Urządzenia do przechowywania i automatycznego wydawania gotówki 

 

Uwagi: 
1. Określone w tablicy limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach spełniających funkcje 

automatów kasjerskich zainstalowanych na stanowiskach kasowych mogą być zwiększone maksymalnie 

trzykrotnie. 
2. Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej 

Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną 

w Polskiej Normie PN-EN 14450 [10]. 
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Podstawą prawną jest tu: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-

wiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793) oraz Komu-

nikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. 

Warto dodać, że limity przechowywanych wartości w danym sejfie mogą wzrosnąć 

w przypadku, gdy pomieszczenie, w którym znajduje się sejf, jest wyposażone 

w sygnalizację włamania i napadu. Poziom bezpieczeństwa (a wraz z nim limit przecho-

wywanej wartości pieniężnych) wzrasta również wraz z zainstalowaniem dodatkowego 

zabezpieczenia sejfu w Elektroniczny System Nadzoru Sejfów (ESNS). Warto pod-

kreślić, że dobranie sejfu o właściwej klasie odporności na włamanie w stosunku do 

zawartości, a także zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń (systemy alarmowe), 

wpływa na obniżenie składki ubezpieczenia i uzyskania wyższej kwoty odszkodo-

wania w przypadku kradzieży.  

Bankomaty są najczęściej produkowane w klasach: pierwszej, trzeciej i czwartej, 

zatem ich dopuszczalna pojemność waha się od 600 tyś do 6 milionów złotych. Oczy-

wiście tak duża ilość gotówka nie zmieściłaby się fizycznie w bankomacie, jednak 

uwzględniając pojemność kaset, wartość zdeponowanej gotówki w sejfie waha się od 

kilku tysięcy do miliona złotych. Jak widać mogą to być dość spore kwoty, intersujące 

bardzo wielu przestępców. Bezpieczeństwo fizyczne i systemów informatycznych, 

urządzeń samoobsługowych i systemów je zabezpieczających określone jest w Reko-

mendacji D, Komisji Nadzory Finansowego [11]. 

5. Nowe technologie przeciwdziałające atakom fizycznym 

Z danych KGP wynika, że w 2014 r. złodzieje próbowali włamać się do banko-

matów 68 razy. Rok później podobnych prób było już blisko dwa razy więcej – 124. 

W 2016 r. w policyjnych statystykach znalazło się 81 takich przypadków i tylko 20 

z nich zakończyło się sukcesem przestępców. 

Niska skuteczność sprawców takich napadów nie powoduje jednak, że bandyci 

przestają próbować. Liczą na „trafienia”, podczas których uda im się okraść bankomat 

załadowany milionem zł. 

Takich pieniędzy jednak zazwyczaj nigdy tam nie ma. Choć maksymalna pojemność 

bankomatów mogłaby na to wskazywać, bankomaty prawie nigdy nie są zapełnione do 

końca i więcej w nich banknotów 20 zł niż 200 zł. Zazwyczaj kwoty nie są na tyle 

atrakcyjne, by ryzykować karę 12 lat więzienia.  

Dopracowana logistyką napełniania, pozwala na bieżąco monitorować, stan 

gotówki w każdym bankomacie i doładowywać je w taki sposób, aby nie było w nich 

zbyt dużej gotówki. 

Do zabezpieczeń fizycznych zaliczyć też trzeba systemy monitoringu wizyjnego. 

Bankomaty zazwyczaj, są wyposażone w kilka kamer, które filmują to, co dzieje się 

w trakcie transakcji i w pobliżu bankomatu. Bardzo często są to kamery HD, a zreje-

strowany obraz wykorzystywany jest do identyfikacji przestępców. 
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5.1. Zabezpieczenia przed wyrwaniem 

 Przestępcy najczęściej do ataku na bankomaty wykorzystują samochody osobowe, 

ciężarówki, traktory, koparki i wózki widłowe, aby dostać się np. do oddziału banko-

wego, taranują bankomat, wyrywają za pomocą lin, drzwi sejfu lub całe urządzenia, 

najczęściej przy okazji niszcząc witrynę lub część budynku. Wyrwany bankomat 

najczęściej otwierany jest w pobliżu albo przestępcy zabierają urządzenie ze sobą. 

„Czasem zabraknie im szczęścia i porzucają zdobycz. W 2013 r. w jednej z miejsco-

wości w okolicach Gorzowa Wlkp. policja znalazła wyrwany ze ściany bankomat 

z nietkniętym sejfem – złodzieje nie byli w stanie otworzyć go i zrabować pieniędzy 

[12]. 

Przed atakami typu ram-raid (wyrwanie) właściciele i producenci bankomatów, 

próbują się bronić, stosując coraz wytrzymalsze systemy kotwienia urządzeń lub 

stawiając przed placówkami banków zapory uniemożliwiające „wjazd przez witrynę”. 

Powoduje to jednak tylko swoisty wyścig zbrojeń – złodzieje korzystają z coraz 

cięższego sprzętu powodującego większe szkody. 

Jako przykład zastosowania takich rozwiązań mogą posłużyć produkty firmy Atm 

Safe [13], poczynając od dodatkowych pancerzy wzmacniających sejfy (Halo ATM), 

poprzez systemy kotwiące wykorzystujące łańcuchy o dużym przekroju (Strongarm 

HD) aż do specjalnych cokołów pod bankomaty zapobiegających ich wyrwaniu i sta-

ranowaniu jak również systemów zapobiegających przecięciu ściany sejfu bankomatu.  

5.2. Sejfy antygazowe 

Wraz ze wzrostem ilości włamań, do bankomatów, z wykorzystaniem gazu, 

z naszych ulic praktycznie zniknęły bankomaty wyposażone w sejfy klasy pierwszej, 

zastąpiły je o wiele bardziej odporne bankomaty wyposażone w sejfy klasy III i IV. 

W wielu przypadkach już samo to praktycznie uniemożliwiło wysadzenie bankomatu 

przy użyciu gazu.  

Niektóre sejfy bankomatowe mają wewnątrz zbyt małą objętość, aby wpuszczony 

tam gaz umożliwił jego rozerwanie.  

Aby zapobiec wysadzaniu sejfów, główni producenci, opracowali, przetestowali 

i wprowadzili do produkcji sejfy antygazowe.  

Zgodnie z tym, co mówi szef polskiego oddziału NCR [14] (jeden z największych 

producentów bankomatów), pan Marcin Wrotkowski:  

Nowe bankomaty są wyposażone, a starsze modyfikowane w zabezpieczenia 

w tzw. standardzie GasEx. Polega to na tym, że sejf bankomatu, po wpom-

powaniu do niego gazu lub innej substancji, w momencie zapłonu nie jest 

rozrywany na części, tylko puchnie. Jego ściany ulegają deformacji, ale 

przestępca nie jest w stanie otworzyć sejfu. Jest on uszkodzony i trzeba go 

oczywiście wymienić, jednak nie udaje się go okraś. Poza tym bankomaty 

uzbrojone są w szereg czujników. Posiadają m.in. czujnik sejsmiczny. Jeśli 

ktokolwiek będzie chciał bankomat wyrwać, to sygnał z takiego czujnika 

kierowany jest do systemu monitoringu. Operator wie, że w tej konkretnej 

maszynie dzieje się coś niepokojącego [15]. 
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Pozostali producenci wprowadzili własne analogiczne rozwiązania zabezpieczające. 

O ile nowe bankomaty można już wyposażać w sejfy antygazowe, to nie da się tego 
zrobić z bankomatami już zainstalowanymi, jednak i w tym przypadku powstały roz-

wiązania umożliwiające ich dozbrojenie w systemy antygazowe. 

5.3. Systemy antygazowe 

Powszechna dostępność gazów łatwopalnych w Polsce jest inspiracją dla wielu 

grup przestępczych, które coraz częściej dokonują ataków na bankomaty, z wyko-

rzystaniem wybuchowych właściwości tych gazów.  
Przestępcy wpompowują gaz poprzez otwory w sejfie i doprowadzając do eksplozji, 

niszcząc urządzenie wraz z najbliższym otoczeniem. W ten sposób uzyskują dostęp do 

wartości pieniężnych znajdujących się wewnątrz. Narażają przy tym na możliwość 

wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia osób znajdujących się 
w pobliżu. 

Jest bardzo wielu producentów takich systemów ich główną zasadą działania można 

przedstawić na podstawie materiałów prasowych polskiego ich producenta, Cen-tralnego 
Biura Zabezpieczeń i produkowany przez nich systemu ATM GAS Protection.  

System po wykryciu niewielkiego stężenia gazu łatwopalnego uwalnia 

substancję neutralizującą, która zapobiega wybuchowi, a jednocześnie 

uruchamia dźwiękowy sygnał alarmowy oraz wysyła informację o ataku do 
centrum monitoringu pozwalając na szybką reakcję służb i zatrzymanie 

sprawców. System pozwala na czterokrotne odparcie ataków gazowych 

następujących po sobie w krótkich odstępach czasu. System ATM GAS 
Protection może być stosowany do ochrony szaf bankomatowych i systemów 

depozytowych przed atakami gazowymi 
[16]. 

5.4. Systemy barwiące banknoty  

Aby powstrzymać przestępczość, pieniądze wydawane przez bankomaty są w coraz 

większym stopniu chronione przez inteligentne systemy barwiące banknoty (IBNS). 

Systemy te uruchamiają się w przypadku napadu lub kradzieży i plamią banknoty 
(zazwyczaj na czerwono, fioletowo lub zielono). Poplamione banknoty są wycofywane 

z obiegu przez krajowe banki centralne, ale sprzedawcy detaliczni i zwykli obywatele 

powinni mieć świadomość, że jeśli otrzymają poplamiony banknot, prawie na pewno 

jest to banknot skradziony i nie powinien być akceptowany. 
22 marca 2010 roku Komisja Europejska opublikowała zalecenie (2010/191/ UE) 

[17], dotyczące obrotu tak zabarwionymi banknotami. 

Banknoty euro zabarwione farbą zabezpieczającą przez inteligentne systemy 
neutralizacji banknotów pozostają wprawdzie prawnym środkiem płatniczym, 

jednak państwa członkowskie powinny aktywnie informować zainteresowane 

strony (banki, podmioty handlu detalicznego i ogół społeczeństwa), że 

zabarwione banknoty muszą zostać zwrócone do krajowych banków central-
nych, gdyż jest bardzo prawdopodobne, iż pochodzą z kradzieży. 

Produkowanych jest bardzo wiele rodzajów systemów barwiących banknoty, od 

całych dyspenserów wyposażonych w tą funkcje, poprzez najczęściej spotykane 

specjalnie przerobione kasety bankomatowe aż po bardzo kompaktowe rozwiązania 
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oferowane, na przykład przez 11232 polską firmę CBZ wykorzystującą do barwienia 

specjalny dym. 
Pakiet CBZ-A to urządzenie idealnie zabezpieczające wartości pieniężne przecho-

wywane w bankomacie. Podczas napadu przestępca zabierając pieniądze, nieświa-

domie zabiera pakiet. W efekcie zadziałania Pakiet CBZ-A wydziela 150 m³ substancji 

barwiąco-dymnej, która ma za zadanie trwale zabarwić skradzione banknoty oraz 
zwrócić uwagę potencjalnych świadków napadu. Aktywacja pakietu opóźnia ucieczkę 

z miejsca przestępstwa, tym samym skutecznie wpływa na pościg Policji. Pakiet CBZ-A 

jest bezobsługowy. Nie naraża na niebezpieczeństwo osób pracujących w kasie
 
[18]. 

6. Wnioski 

Oszustwa terminalowe, ataki logiczne i fizyczne, stanowią nadal istotne zagrożenie 

dla ogółu obywateli i bezpieczeństwa publicznego. Szczególnie groźne są ataki ,gdyż 
mogą doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i utraty życia. Ataki tego typu, stają się 

coraz popularniejsze, a straty z ich powodu, liczone są w milionach. Chociaż to właści-

ciele bankomatów ponoszą największe ryzyko, klienci banków również mogą stać się 
ich ofiarami. Przeprowadzane cyklicznie analizy bezpieczeństwa ujawniają, stałą ko-

nieczność diagnozowania i monitorowania, zjawisk i zdarzeń, wpływających nega-

tywnie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo sektora bankowego i urządzeń ATM. 

Wraz ze wzrostem trudności ataku, zmniejsza się jego prawdopodobieństwo, nowe 
rozwiązania technologiczne i organizacyjne wprowadzane przez producentów znacznie 

lepiej zabezpieczają bankomaty przed atakami fizycznymi, zmniejszają ryzyko, takiego 

ataku i skutecznie odstraszają przestępców. Regularna analiza ryzyka i bezpieczeństwa 
bankomatów jest ważna dla szybkiego wykrywania i usuwania tych luk w tym bezpie-

czeństwie [19]. Tematyka ataków fizycznych na urządzenia samoobsługowe jest bardzo 

słabo opisana w literaturze naukowej i bardzo brakuje opracowań monograficznych na 

z tego zakresu. 
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Wykorzystanie nowych technologii do obrony przed atakami fizycznymi 

na bankowe systemy samoobsługowe 

Streszczenie 
Bankomaty (ATM – ang. Automated Teller Machines) i inne urządzenia samoobsługowe bardzo często 
padają ofiarą różnego rodzaju ataków. Urządzenia tego typu są bardzo interesujące dla przestępców ze 

względu na to, że zawierają nie tylko znaczne ilości gotówki, ale również wrażliwe dane klientów, konieczne 
do wykonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Dodatkową kategorią przestępstw związaną 
z tymi urządzeniami są oszustwa terminalowe, ich ofiarą najczęściej padają użytkownicy bankomatu. 

W artykule omówiono podstawowe metody ataków fizycznych na bankowe urządzenia samoobsługowe, 
a także omówiono nowe technologie mające na celu złagodzenie poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa 
publicznego. Bankomaty są wysadzane w powietrze, wyrywane samochodami i koparkami ze ścian budyn-
ków, „wydłubywane” kilofami. W większości przypadków złodziejom nie udaje się dobrać do gotówki, ale 

ciągle próbują. Prawie każdego dnia dochodzi do jakiejś formy ataku na bankomaty, najczęściej są to mniej 
spektakularne oszustwa terminalowe lub ataki logiczne, ale ataki fizyczne są dość często. Najczęstszą 
metodą ataków na bankomaty jest atak z wykorzystaniem gazu lub stałych materiałów wybuchowych. 

W artykule omówiono podstawowe metody ataków fizycznych na bankowe urządzenia samoobsługowe, 
a także omówiono nowe technologie mające na celu złagodzenie poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa 
publicznego. Sieci bankowe coraz częściej stają się ofiarą ataków, międzynarodowych organizacji 

przestępczych.  
Słowa kluczowe: bankomat, sejf, ataki fizyczne 

Scenarios of logical attacks on bank self-service systems. Analysis of potential 

threats and remedies 

Abstract  
ATMs (Automated Teller Machines) and other self-service devices very often fall victim to various types 
of attacks. These types of devices are very interesting for criminals due to the fact that they contain not 

only considerable amounts of cash, but also sensitive customer data necessary to perform cash and non-
cash transactions. An additional category of crimes related to these devices are terminal frauds, the victims 
of which are most often ATM users. The article discusses the basic methods of physical attacks on bank 

self-service devices and discusses new technologies to mitigate serious risks to public security. The ATMs 
are blown up, pulled out by cars and excavators from the walls of buildings, and "picked up" with 
pickaxes. In most cases, the thieves do not manage to match the cash, but they keep trying. Almost every 

day there is some form of attack on ATMs, usually less spectacular terminal scams or logical attacks, but 
physical attacks are quite frequent. The most common method of attacking ATMs is with gas or solid 
explosives. The article discusses the basic methods of physical attacks on bank self-service devices, as well 

as new technologies to mitigate serious risks to public security. Banking networks are increasingly 
becoming victims of attacks, international criminal organizations.  
Keywords: ATM; safe, physical attacks 
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Wielopoziomowe zarządzanie migracjami 

na przykładzie współpracy Unii Europejskiej z Turcją 

podczas Kryzysu Migracyjnego 

1. Wprowadzenie 

Po zakończeniu zimnej wojny Europa Zachodnia stała się dla wielu migrantów 

miejscem osiedlenia, przepływy ludnościowe były w dużym stopniu kontrolowane, 

a państwa europejskie absorbowały taką liczbę migrantów, na jaką w danym momencie 

istniało zapotrzebowanie. Jednak, wydarzenia drugiej dekady XXI wieku ukazały, iż 

Unia Europejska nie jest na tyle silna i zjednoczona, by poradzić sobie z bezpreceden-

sowym napływem dużej i niekontrolowanej liczby osób na jej terytorium w krótkim 

czasie.  

Wydarzenia, jakie miały miejsce na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku okazały 

się ogromnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Zmiany polityczne i demograficzne 

zachodzące w Afryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie zmusiły ogromną liczbę 

osób do opuszczenia swoich dotychczasowych miejsc zamieszkania. Zaostrzający się 

konflikt zbrojny w Syrii sprawił, iż swoje domy opuściło kilkanaście milionów ludzi 

[1]. Wydarzenia te dały początek jednemu z największych kryzysów migracyjnych 

ostatnich dekad. Mieliśmy bowiem do czynienia z falami imigrantów, kierującymi się 

przez Morze Śródziemne do Europy. Uciekinierzy poszukiwali ochrony między-

narodowej, jaką zapewnić im miała instytucja azylu. W obliczu tej nowej sytuacji i braku 

możliwości kontrolowania napływających rzesz uchodźców, pojawiły się napięcia 

wewnętrzne w zrzeszającej wówczas 28 państw Unii Europejskiej. Zaproponowany 

podział obciążeń pomiędzy państwa członkowskie ujawnił szereg rozbieżności między 

nimi, co do metody rozwiązania problemu migracji. W tak podzielonej Unii współ-

praca była bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. W obliczu trudnych do pogo-

dzenia interesów państw członkowskich wyraźnie dały znać o sobie wady projektu 

europejskiego.  

By jednak możliwe było rozwiązanie kryzysu migracyjnego, koniecznym było 

współdziałanie państw, które nie ograniczałoby się do terytorium Unii, lecz wychodziło 

poza jej granice, sięgając do źródła problemu. Przedstawiciele państw członkowskich 

oraz politycy unijni niezwłocznie przystąpili do dialogu z państwami trzecimi, takimi 

jak kraje pochodzenia migrantów oraz kraje tranzytowe. Tego typu działania wpisują 

się w koncepcję tzw. wielopoziomowego zarządzania. 

Celem artykułu jest zatem przybliżenie koncepcji wielopoziomowego zarządzania, 

a także odniesienie jej do współpracy Unii Europejskiej i Turcji oraz ocena efektywności 

podejmowanych działań. Wielopoziomowe zarządzanie może być odnoszone do działań 

podejmowanych na różnych poziomach (od wymiaru światowego po wymiar lokalny) 

oraz wspólnie koordynowanych, w tym do relacji Unii Europejskiej z państwami 
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członkowskimi oraz z podmiotami zewnętrznymi (państwami trzecimi i organizacjami 

międzynarodowymi).  

W pierwszej części artykułu zostanie omówiona koncepcja wielopoziomowego 

zarządzania, następnie przybliżone zostaną działania podejmowane przez Unię Euro-

pejską i Turcję podczas kryzysu migracyjnego, po czym dokonana zostanie ocena 

podejmowanych działań i sformułowane zostaną wnioski końcowe. Artykuł został 

przygotowany w oparciu o publikacje naukowe, artykuły, raporty i dokumenty oraz 

informacje dostępne na stronach internetowych instytucji polskich, jak i międzynaro-

dowych. Metodą wykorzystaną do przygotowania artykułu jest metoda instytucjo-

nalno-prawna.  

2. Koncepcja wielopoziomowego zarządzania 

Jako pierwszy terminem wielopoziomowego zarządzania posłużył się Gary Marks 

w roku 1992 w celu opisania zmian, jakie zaszły w polityce strukturalnej Unii Euro-

pejskiej po jej reformie w roku 1988 [2]. Ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie na 

poziomie europejskim sprowadza się do tworzenia i wdrażania polityk w oparciu 

o działania podejmowane jednocześnie na wielu poziomach, przy czym powiedzieć 

należy, że zdecydowana większość cech charakterystycznych dla tej koncepcji była 

znana już dużo wcześniej (chociażby obywatelom państw związkowych) [3]. 

Procesy globalizacyjne sprawiły, iż wiele kwestii politycznych, gospodarczych oraz 

społecznych z uwagi na zasięg i konsekwencje nie może być już regulowane na 

poziomie poszczególnych państw. Bardziej odpowiednią płaszczyzną będzie poziom 

globalny (np. ONZ), a przynajmniej regionalny, ponadnarodowy (np. UE). W UE to 

Komisja Europejska posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, zapoczątkowując tym 

samym proces prawodawczy, a jednocześnie pozostaje otwarta na wpływy podmiotów 

krajowych oraz społecznych. Taki model zarządzania implikuje konieczność częstych 

negocjacji, gdyż każdy z zaangażowanych aktorów politycznych nierzadko dąży do 

osiągnięcia partykularnych interesów. Osiągnięcie kompromisu może wówczas wiązać 

się z podjęciem nieefektywnych decyzji lub sprowadzać się do petryfikacji już istnie-

jącego statusu quo [3]. W takich przypadkach rola Komisji Europejskiej ogranicza się 

głównie do koordynacji oraz mediacji między państwami członkowskimi. 

Kryzys migracyjny szeroko wykraczający poza granice pojedynczych państw 

szcze-gólnie dotkliwie dotknął Europę in genere, a państwa Unii Europejskiej in 

specie. Ze względu na zasięg i ewentualne skutki koniecznym stało się podjęcie 

wspólnych działań. Jednakże z uwagi na to, że kompetencja Unii była kwestionowana 

przez niektóre państwa członkowskie, działania Unii sprowadzały się przede wszystkim 

do koordynacji lokalnych inicjatyw. Co więcej, w konsekwencji fiaska polityki nie-

mieckich otwartych drzwi rząd federalny zmienił strategię a problem z poziomu lokal-

nego miał stać się agendą ogólnoeuropejską – w wyniku czego okazało się, iż konieczna 

jest współpraca z państwami trzecimi.  

Wiele dostępnych badań odnoszących się do koncepcji wielopoziomowego zarzą-

dzania koncentruje się na wzajemnych relacjach decydentów politycznych tylko na 

określonym poziomie np. lokalnym lub krajowym. Istotnym wydaje się jednak dostrze-

żenie zależności występujących pomiędzy aktorami polityki międzynarodowej na 

różnych poziomach. W zarządzaniu wielopoziomowym zarówno polityką wewnętrzną, 

jak i międzynarodową możemy wyróżnić dwie główne perspektywy mające wpływ na 



Wielopoziomowe zarządzanie migracjami  

na przykładzie współpracy Unii Europejskiej z Turcją podczas Kryzysu Migracyjnego 

 

223 

sprawowanie władzy – odgórną (ang. top-down) oraz oddolną (ang. bottom-up). 

Pierwsza z nich dotyczy procesu politycznego przechodzącego od instytucji wyższego 

szczebla (np. parlament, rząd) do instytucji niższego szczebla, a także nieformalnych 

aktorów społecznych. Podejście oddolne to przechodzenie wspomnianego wcześniej 

procesu politycznego od instytucji niższego szczebla do instytucji wyższego szczebla, 

np. od lokalnych podmiotów politycznych do rządów narodowych lub unijnych. 

Możliwe jest jednak także wyprowadzenie politycznych celów od aktorów nieformal-

nych do formalnych aren publicznych [4].  

W związku z powyższym znaczącą rolę w prowadzeniu polityki odgrywają nie tyle 

sami politycy, co aktorzy nieformalni, czyli agencje pozarządowe, media, stowarzy-

szenia imigrantów, ruchy społeczne oraz eksperci. Wydarzenia towarzyszące kryzysowi 

migracyjnemu mogą stanowić potwierdzenie powyższego stanowiska, gdyż stały się 

one obiektem gry politycznej i propagandowej, w której dużą rolę odegrały media. To 

one informowały o tym, że osoby ubiegające się o azyl nie otrzymywały odpowiedniej 

opieki lub o tym, że przewożono je do obozów niedostosowanych do potrzeb azylantów, 

alarmowano również o pozbawieniu ich prawa dostępu do procedury ubiegania się 

o azyl [5]. Z kolei organizacje pozarządowe, takie jak Amnesty International, zwracały 

uwagę na złe warunki panujące w obozach dla uchodźców lub na karanie osób 

pomagającym uchodźcom [6]. 

3. Porozumienie Unia Europejska – Turcja  

W celu odzyskania pełnej kontroli nad przepływami migracyjnymi Unia Europejska 

podjęła decyzję o zacieśnieniu współpracy z państwami trzecimi. Szczególne miejsce 

zajmuje tu Turcja, między innymi z uwagi na to, że kraj ten odegrał kluczową rolę 

w kryzysie migracyjnym stając się państwem tranzytowym dla osób szukających 

schronienia w Unii. Dla wielu migrantów i uchodźców to właśnie Turcja stanowiła 

ostatni przystanek przed dotarciem do Europy.  

Turcja jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, od 

roku 1963 posiada status członka stowarzyszonego (wówczas) Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej, a od 1987 roku ubiega się o przyjęcie do Wspólnoty (obecnie do Unii) 

[7]. W 1997 roku została oficjalnie uznana za uprawnioną do ubiegania się o człon-

kostwo w Unii Europejskiej, zaś negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 2005 roku [8]. 

Jednak do członkowska jeszcze bardzo daleka droga, gdyż Bruksela ma wiele do 

zarzucenia Ankarze. Turcja oskarżana jest o naruszanie zasad praworządności oraz 

o łamanie praw człowieka, kwestią sporną jest także nieuznawanie przez władze tureckie 

Republiki Cypru jako suwerennego państwa [9]. Jednak pomimo rzeczonych zarzutów, 

uwarunkowania polityczne sprawiają, iż konieczne jest podtrzymywanie stosunków 

wzajemnych. 

Niekontrolowana fala migracji napływająca do Europy m.in. szlakiem wschodnio-

śródziemnomorskim (przez Turcję do Grecji) wymusiła na Unii Europejskiej koniecz-

ność podjęcia konkretnych działań. 18 marca 2016 roku podpisane zostało porozu-

mienie pomiędzy Unią Europejską a Turcją, którego celem było powstrzymanie napływu 

migrantów znajdujących się już na terytorium Turcji przed dotarciem do Unii Euro-

pejskiej. Na mocy porozumienia wszystkie osoby o nieuregulowanym statusie, przedo-

stające się do Grecji, odsyłane miały być z powrotem na terytorium Turcji, natomiast 

za każdego odesłanego Syryjczyka UE zdeklarowała przyjąć uchodźcę syryjskiego 
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z Turcji. W pierwszej kolejności miały to być osoby, które wcześniej nie próbowały 

w sposób nielegalny dostać się do Unii. Ankara zobowiązała się także zapobiegać two-

rzeniu się nowych szlaków morskich służących do nielegalnej migracji na terytorium 

Europy. W zamian za podjęcie powyższych działań Bruksela zobowiązała się do [10]: 

 przeznaczenia 6 mld euro na pomoc uchodźcom syryjskim przebywającym na tery-

torium Turcji (3 mld euro na lata 2016-2017 oraz 3 mld euro na lata 2018-2019);  

 zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli tureckich (Turcji nie udało się 

jednak spełnić przesłanek koniecznych do wprowadzenia systemu bezwizowego);  

 prowadzenia dalszych prac nad udoskonaleniem unii celnej; 

 przyspieszenia procesu przystąpienia Turcji do UE. 

Negocjacje europejsko-tureckie ukazały wielopoziomowość nie tylko w ujęciu 

terytorialnym, ale również – ze względu na strukturę UE – w ujęciu instytucjonalnym. 

W wyżej wspomniany proces negocjacyjny zaangażowane były Rada Europejska oraz 

Komisja Europejska, których celem było reprezentowanie interesów wspólnoty. 

Jednak warto również dodać, iż kraje takie jak Węgry [11] czy Niemcy [12] próbowały 

także rozwiązać ten problem na poziomie lokalnym. Równocześnie, w wyniku słabości 

negocjatorów unijnych w proces międzynarodowy musiała zaangażować się kanclerz 

Niemiec Angela Merkel, potwierdzając tym, iż zarządzanie kryzysem migracyjnym 

odbywało się na rożnych szczeblach politycznych.  

W bardzo krótkim czasie od podpisania umowy istotnemu zmniejszeniu uległa 

liczba azylantów przybywających przez Turcję do Europy. Już w pierwszych miesiącach 

funkcjonowania porozumienia odnotowano spadek o ok. 90% [12]. Opublikowany 

w 2018 roku przez Komisję Europejską raport [13] wskazuje na spadek liczby niele-

galnych przekroczeń granicy o 97% w porównaniu z okresem sprzed zawarcia porozu-

mienia. Według wspomnianego powyżej źródła średnia dzienna liczba przybywających 

na wyspy greckie z Turcji wynosiła 6360 osób w grudniu 2015 roku, a od 21 marca 

2016 (początek wdrażania porozumienia) było to jedynie 80 osób. Kolejny raport [14], 

który został opublikowany 2 lata później pozwala na wyciągnięcie podobnych wnio-

sków: porozumienie Turcja-UE odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu nielegalnej 

migracji z terytorium Turcji do Europy. Wprawdzie według raportu z marca 2020 roku 

średnia liczba dziennych przekroczeń granicy wzrosła z 80 do 105 osób w stosunku do 

roku 2018, a procentowy spadek (z kwoty z 2015 roku) wynosi 94% (dwa lata 

wcześniej było to 97%) to w dalszym ciągu umowa UE z Turcją przynosi zamierzone 

efekty, a powyższe dane ukazują jak ogromną rolę odgrywa Turcja w kontrolowaniu 

ruchów migracyjnych oraz uchodźczych.  

Jednocześnie dzięki zawartemu porozumieniu Turcja umocniła swoją pozycję 

negocjacyjną oraz zyskała ogromną przewagę w stosunkach z Unią Europejską. Uzale-

żniając ją od siebie w kwestii migracji, zaczęła coraz częściej naruszać prawodawstwo 

państw członkowskich. Stałemu pogarszaniu ulegały relacje Turcji z państwami człon-

kowskimi – Grecją oraz Republiką Cypryjską. Jako przykład niech posłużą wydarzenia 

jeszcze z roku 2016, kiedy to w wyniku nieudanego puczu w Turcji, do Grecji 

w poszukiwaniu azylu przedostało się ośmiu tureckich żołnierzy. Władze tureckie 

zażądały ich ekstradycji, na co nie zgodziła się strona grecka, obawiając się braku 

możliwości zagwarantowania żołnierzom uczciwego procesu na terytorium Turcji. Po 

tych wydarzeniach w celu zademonstrowania niezadowolenia z podjętych przez stronę 
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grecką działań okręty tureckiej marynarki wojennej przepłynęły obok wysp Imia/Kardak, 

o które spór na przełomie lat 1995/1996 niemal doprowadził do wojny grecko-tureckiej. 

Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w roku 2017 siły zbrojne 

Turcji 3317 razy naruszyły grecką przestrzeń powietrzną oraz 1998 razy przestrzeń 

morską [15]. Warto również dodać, iż między Turcją a Grecją oraz Cyprem stale toczy 

się spór o złoża gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym [16].  

Zatem wraz ze wzrostem pozycji Turcji, będącej efektem skutecznego dla UE poro-

zumienia, relacje Unii Europejskiej i Turcji uległy pogorszeniu. Nielegalnie prowadzone 

tureckie prace odwiertnicze we wschodniej części Morza Śródziemnego skutkowały 

pojawieniem się gróźb ze strony Brukseli, która w celu ochrony interesów państw 

członkowskich gotowa jest wykorzystać wszystkie instrumenty, którymi dysponuje. 

Z drugiej jednakże strony można mówić o niewielkiej zmianie w polityce tureckiej, 

czego przykładem jest wznowiony dialog Turcji z Grecją, którego celem jest rozwią-

zanie sporów dotyczących m.in. rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych. 

Bruksela, która wcześniej groziła Turcji sankcjami, jak i społeczność międzynarodowa, 

odebrały te wydarzenia bardzo pozytywnie, mając nadzieję także na wznowienie 

rozmów z Cyprem [17]. 

Należy podkreślić, że porozumienie z 18 marca 2016 roku daje Turcji przewagę 

negocjacyjną w relacjach dwustronnych z UE. W marcu 2020 roku w wyniku 

zaostrzenia walk w syryjskiej prowincji Idlib, w mediach europejskich pojawiły się 

informacje, iż Turcja chce otworzyć granice dla imigrantów zmierzających do Grecji. 

Było to spowodowane eskalacją konfliktu we wspomnianym regionie. W walki 

w prowincji Idlib zaangażowane są również oddziały tureckie, a w wyniku zaostrzenia 

działań zbrojnych zginęło wówczas 36 tureckich żołnierzy. Prawdopodobnie ponieśli 

oni śmierć z rąk Rosjan, jednak zarówno tureckie jak i rosyjskie władze przypisywały 

te zbrodnie wojskom Baszszara al-Asada. W tym czasie Turcja starała się o uzyskanie 

wsparcia NATO w prowincji Idlib, a informacja o ewentualnym otwarciu granic euro-

pejskich dla uchodźców miała posłużyć jako narzędzie do osiągnięcia zamierzonego 

celu.  

Działania zbrojne prowadzone w północno-zachodniej części Syrii udało się jednak 

powstrzymać dzięki porozumieniu turecko-rosyjskiemu, ale także z uwagi na pandemię 

SARS-CoV-2, która dopiero dawała o sobie znać [18]. Wówczas to wątek dotyczący 

ułatwiania przez Turcję przedostawania się uchodźców do Europy przestał znajdować 

się w centrum uwagi. 

W związku z powyższym Unia Europejska powinna podtrzymywać działania mające 

na celu poprawę wzajemnych relacji z Turcją. Niezbędnym wydaje się być stworzenie 

nowej agendy politycznej wobec Ankary. Szczególnie interesujący jest pomysł nawią-

zania szerszej współpracy w obszarze gospodarczym oraz prowadzenie dalszych działań 

w kierunku reformy unii celnej. W wyniku pandemii COVID-19 wiele europejskich 

przedsiębiorstw chciało przenieść swoje aktywa z Chin do innych państw [18]. Udo-

godnienia dla firm europejskich chcących założyć działalność gospodarczą w Turcji 

lub przenieść tam już istniejące przedsiębiorstwa mogłyby umocnić pozycję negocja-

cyjną UE. Warto jednak zaznaczyć, iż w przypadku uporczywego naruszania prawa 

unijnego przez Turcję, Unia powinna podejmować działania w celu ochrony interesów 

państw członkowskich, wraz z sięgnięciem po ewentualne sankcje.  
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4. Uwagi końcowe 

Mimo coraz bardziej asertywnego zachowania Turcji w relacjach dwustronnych 

należy przyznać, iż porozumienie zawarte w celu zahamowania nielegalnych przepły-

wów migracyjnych przynosi wymierne efekty. Warto zatem je kontynuować, jedno-

cześnie monitorując warunki panujące w tureckich obozach dla uchodźców, na co 

szczególną uwagę zwracają media oraz organizacje pozarządowe. Istotnym również 

wydaje się być prowadzenie działań służących uregulowaniu sytuacji politycznej na 

miejscu, tj. na obszarach objętych działaniami zbrojnymi na tyle, na ile jest to możliwe. 

Należy również podkreślić, iż dzięki zawartemu porozumieniu Turcja zyskała 

narzędzie do wywierania wpływu na Unię Europejską. Od momentu zawarcia poro-

zumienia dają się słyszeć głosy, iż to nie Turcja potrzebuje Europy, ale Europa Turcji. 

Na chwilę obecną konflikt w Idlibie znajduje się w stanie zawieszenia m.in. w związku 

z trwającą pandemią koronawirusa, choć jest wysoce prawdopodobne, że wkrótce 

dojdzie do jego wznowienia. Wówczas Turcja może ponownie zagrozić otwarciem 

granic europejskich. UE powinna zatem prowadzić szeroki dialog z Turcją i wykorzysty-

wać wszelkie dostępne środki i instrumenty, aby powstrzymać ją przed wykorzystywa-

niem kwestii uchodźczej jako karty przetargowej dla osiągania korzyści politycznych. 

Stwierdzając, iż wynegocjowane porozumienie spełnia swoją rolę możemy wypro-

wadzić par excellence wniosek, iż wielość i złożoność problemów współczesnego 

świata wymaga od państw narodowych współpracy na różnych poziomach, czy to 

organizacyjnych czy terytorialnych. W związku z tym mutilevel governance wydaje się 

być słuszną drogą do rozwiązywania nie tylko problemów nielegalnej migracji, ale też 

wielu innych (np. problemów klimatycznych), które wpływają na całą kulę ziemską, 

a podjęcie działań tylko przez jedno lub nieliczne państwa regionu jest nieskutecznym 

remedium.  
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Wielopoziomowe zarządzanie migracjami na przykładzie współpracy Unii 

Europejskiej z Turcją podczas Kryzysu Migracyjnego  

Streszczenie 

W drugiej dekadzie XXI wieku Unia Europejska zmierzyła się z falą niekontrolowanej migracji powstałej 

w wyniku trwającej od 2011 roku wojny domowej w Syrii. Punkt kulminacyjny kryzysu przypadł na lata 

2015-2016, kiedy liczba złożonych wniosków o azyl w Unii Europejskiej osiągnęła poziom ponad 2,5 mln. 
Najbardziej dotknięte kryzysem zostały państwa południa posiadające granicę morską lub zewnętrzną 

granicę lądową Unii Europejskiej. Rozwijał się przemysł migracyjny, pod postacią coraz liczniejszych grup 

przestępczych organizujących migrantom oraz uchodźcom nielegalny transport na terytorium Wspólnoty. 

Niestety w wyniku nieudanych prób przedostania się przez morze na europejski ląd wiele osób utonęło. 
W celu ratowania życia ludzi oraz ukrócenia procederu przemytniczego władze europejskie zostały zmuszone 

do szybkiej reakcji. Bazując na koncepcji wielopoziomowego zarządzania, podjęta została decyzja o nawią-

zaniu współpracy z jednym z państw trzecich, które odgrywało kluczową rolę podczas kryzysu migra-

cyjnego. W roku 2016 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Turcją, którego celem 
było zahamowanie nielegalnych i niekontrolowanych przepływów ludzkich oraz walka z przemytnikami. 

Przyjęta umowa szybko zaczęła przynosić pożądane rezultaty, jednak umocniła także pozycję Turcji, która 

w znacznym stopniu uzależniła Unię Europejską od swoich działań. W związku z tym, Ankara coraz 

częściej inicjowała wydarzenia godzące w prawodawstwo Wspólnoty, spierając się głównie z Grecją oraz 
Cyprem. Co więcej, zawarta umowa stała się przedmiotem częstej krytyki organizacji pozarządowych, 

które wskazywały na wysoką wątpliwość zapewnienia imigrantom odpowiednich warunków w tureckich 

obozach imigracyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przebiegu współpracy turecko-euro-

pejskiej, ukazanie jej trudności oraz ewaluacja wydarzeń minionych pięciu lat.  
Słowa kluczowe: kryzys migracyjny, Unia Europejska, Turcja, uchodźcy, wielopoziomowe zarządzanie 

Multi-level migration governance on the example of the European Union's 

cooperation with Turkey during the 2015-2016 Migration Crisis 

Abstract 
In the second decade of the 21st century, the European Union faced a wave of uncontrolled migration 

caused by the civil war in Syria that had been ongoing since 2011. The crisis reached its peak in 2015-

2016, when the number of asylum applications submitted in the European Union reached over 2.5 million. 

Southern countries with a sea border or an external land border of the European Union were most affected 
by the crisis. Huge numbers of people trying to reach Europe resulted in the emergence of more and more 

criminal groups organizing illegal transport for migrants and refugees on the territory of the Community. 

Unfortunately, many people drowned as a result of unsuccessful attempts to cross the sea to the European 

mainland. In order to save the lives of people determined to get to Europe and to put an end to smuggling, 
the European authorities were forced to react quickly. Based on the concept of multi-level governance, 

a decision was made to establish cooperation with one of the third countries that played a key role during 

the migration crisis. In 2016, an agreement was concluded between the European Union and Turkey, its 

aim was to stop illegal and uncontrolled human flows and to fight against smugglers. The adopted 
agreement quickly began to bring the desired results, but it also strengthened Turkey's position, which 

made the European Union largely dependent on its actions. As a result, Ankara has increasingly initiated 

events against Community legislation, being in conflict mainly with Greece and Cyprus. Moreover, the 

concluded agreement became the subject of frequent criticism of non-governmental organizations, which 
indicated high doubts about ensuring proper conditions for immigrants in Turkish immigration camps. The 

aim of this article is to present the course of Turkish-European cooperation, to show its difficulties and to 

evaluate the events of the past five years. 

Keywords: migration crisis, European Union, Turkey, refugees, multilevel governance 
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Olga Janicka
1 

Rotacja pracowników wiedzy w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Próba identyfikacji problemu  

1. Wprowadzenie 

Gospodarka oparta na wiedzy i pracownik wiedzy to pojęcia szczególnie ważne 

w XXI wieku. W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy przewaga konkurencyjna 

w coraz większym stopniu pochodzi z konkretnego, trudnego do skopiowania know-

how najbardziej wykwalifikowanych pracowników firmy: utalentowanych inżynierów, 

sprzedawców, naukowców i innych specjalistów. Zadaniem menadżerów staje się 

dostrzeżenie tej nowej kategorii pracowników, którzy właściwie kierowani mogą efek-

tywnie realizować cele organizacji dzięki swoim pomysłom, talentowi, doświadczeniu 

oraz umiejętności kreowania nowej wartości. Pozyskiwanie pracowników wiedzy jest 

obecnie koniecznością dla wszystkich organizacji, a kierowanie nimi – wyzwaniem, 

gdyż pracownicy wiedzy są świadomi, że dla organizacji stanowią cenny kapitał ludzki, 

cechujący się dużym stopniem zindywidualizowania i niepowtarzalności. Chociaż 

współczesne organizacje zawdzięczają swój sukces i rozwój pracownikom wiedzy, nie 

mogą tylko polegać na ich lojalności do organizacji. Ich lojalność jest mocno związana 

z ich specjalizacją, a nie z organizacją, dla której pracują. Odchodzący pracownicy 

zabierają ze sobą wiedzę oraz kontakty. Rotacja pracowników to zjawisko, którego nie 

da się całkowicie uniknąć. To, co może zrobić właściciel każdej firmy, to utrzymanie 

rotacji na minimalnym poziomie.  

Rotacja pracowników wiedzy jest szczególnie istotna w sektorze MSP. Każde 

odejście pracownika stanowi istotna zmianę w wartości kapitału ludzkiego tej orga-

nizacji. Celem artykułu jest próba analizy segmentowej literatury i raportów staty-

stycznych w celu identyfikacji zjawiska rotacji pracowników wiedzy w małych 

i średnich przedsiębiorstwach oraz określenia znaczenia tego zjawiska dla działalności 

tej grupy przedsiębiorstw. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracow-

ników w gospodarce 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową polskiej gospodarki. Znaczenie 

ekonomiczne sektora MSP dla Polskiej gospodarki obrazują publikowane dane staty-

styczne. Z raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw opublikowanym 

w 2021 roku dowiadujemy się, że w 2019 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

stanowiły przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%. Wśród nich 

najliczniejszą grupą (97%) są mikroprzedsiębiorstwa. Według danych za rok 2019 

udział przedsiębiorstw sektora MSP w tworzeniu PKB wynosi 49,1% [1].  

Według danych statystycznych w 2019 roku przedsiębiorstwa sektora MSP zatrud-

niały ponad 7,01 mln osób, tj. 56% ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsię-

biorstw. Większość problemów zarządczych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi 

opisanych w literaturze przedmiotu dotyczy dużych organizacji. Podstawową barierą 

                                                                   
1 olga.janicka@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk społecznych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
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transferu metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach 

są ograniczenia ekonomiczne. Firmy konsultingowe zorientowane są na wspieranie 

wielkich, bogatych korporacji. Najlepsi światowi konsultanci tworzą dla nich know-

how zarządzania zasobami ludzkimi. Natomiast małe przedsiębiorstwa, nie mając 

wiedzy o formach wsparcia, próbują tworzyć je same [2].  

Odrębne klasyfikowanie tej kategorii jednostek gospodarczych wynika ze specyfiki 

ich funkcjonowania. Charakteryzują je, takie cechy wspólne jak: działanie przedsię-

biorcy głównie na podstawie własnej intuicji, relatywnie niski poziom wykształcenia 

kadr, przewaga decyzji operacyjnych, łączenie funkcji właściciela i menedżera, prowa-

dzenie działalności na małą skalę i przeważnie o zasięgu lokalnym, brak sformalizo-

wanej strategii działania [3]. Specyfika funkcjonowania małych przedsiębiorstw dotyczy 

również w obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Według Raportu opublikowanego 

przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: „Bilans kapitału ludzkiego 2017” 

tylko 20% małych firm i 49% średnich firm korzysta z narzędzi zarządzania zasobami 

ludzkimi [4]. P. Piasecki akcentuje odmienny przebieg procesu zatrudnienia w małych 

przedsiębiorstwach i diagnozuje szczątkowe rozpoznanie tej problematyki na gruncie 

literatury przedmiotu, stwierdzając, że o ile liczba publikacji poświęconych temu, 

w jaki sposób firma zarządza różnymi praktykami (strategiami) zatrudnienia zwiększa 

się [...], o tyle wydaje się, że proces ten nie objął jeszcze małych firm [5]. Zauważa się 

ponadto, że wyniki badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w dużych przedsię-

biorstwach tylko w ograniczonym stopniu mogą być wykorzystywane do rozwiązy-

wania problemów w małych podmiotach [6]. Niestety, pomimo ogromnego znaczenia 

ekonomicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, charakteryzuje je niska 

przeżywalność w porównaniu do dużych przedsiębiorstw. Przyczyną takiego stanu są 

trudności z terminowym uzyskaniem należności finansowych, z którymi znacznie 

lepiej radzą sobie duże firmy. 

Źródło przewagi konkurencyjnej małych i średnich firm stanowią zasoby niema-

terialne, a wśród najcenniejszy zasób ludzki. Raport przygotowany przez Polska Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości: „Bilans kapitału ludzkiego 2017” pokazuje ponad połowa 

przedsiębiorców uważa, że głównym źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej 

małych i średnich przedsiębiorstw są „dobrzy pracownicy” [7]. Natomiast w Raporcie 

GUS pn. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich przedsię-

biorstwach” jednym z głównych powodów utraty płynności wskazanym przedsiębiorców 

były problemy kadrowe. Problem ten wskazało 45,9% ankietowanych [8]. Z tego 

powodu efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi jest podstawowym 

warunkiem przesądzającym o ich sukcesie oznaczającym rozwój i przetrwanie na 

rynku lub porażce. Dlatego do przetrwania w turbulentnym i złożonym otoczeniu 

niezbędne staje się posiadanie kompetencji skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim. 

Kapitał ludzki, jest też jedynym kapitałem, który posiada zdolność pozyskiwania, gro-

madzenia i selekcjonowania informacji, a także wiedzę konieczną do sterowania ele-

mentami niematerialnymi organizacji w celu rozwiązywania problemów i poszuki-

wania innowacyjnych rozwiązań [9]. Nawet firmy posiadające systemy gromadzenia 

i przechowywania informacji potrzebują pracowników, którzy potrafią efektywnie ją 

wykorzystać, czyli umiejętnie włączyć w pracę [10]. Wg raportu GUS z 2018 roku pn. 

„Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach” 



 

Rotacja pracowników wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Próba identyfikacji problemu 

 

231 

25,5% małych i aż 37,9 średnich firm planuje poniesienie nakładów na wzrost 

zatrudnienia specjalistów [8]. Dostrzeganie potencjału tkwiącego w ludziach, wiedzy 

i zdolności, docenianie wartości i postaw oraz ich rozwijanie, a także budowanie silnych 

i stabilnych zespołów pracowników to najlepsza droga do wzmocnienia pozycji przez 

organizacje na rynku. Stąd zatrudnianie kompetentnych pracowników oraz umiejętność 

korzystania z tych kompetencji i ich rozwijania to jednym z najważniejszych zadań 

menadżerów dążących do zwiększenia wartości kapitału ludzkiego w organizacji [11]. 

Wiedza, doświadczenie, umiejętności, zdolności i inne składniki kapitału ludzkiego są 

źródłem konkurencyjności nie tylko przedsiębiorstw, ale też regionów i całej gospo-

darki, a także poszczególnych osób na rynku pracy. (...) Inwestycja w kapitał ludzki 

oraz jego odpowiednie wykorzystaniem w wymierny sposób przyczynia się do wzrostu 

organizacji oraz ich wartości rynkowej, a ukierunkowanie na sektor MSP stworzy 

możliwość podniesienia wartości kapitału ludzkiego licznej grupie pracowników tego 

grupie sektora [12]. 

2. Znaczenie pracowników wiedzy w organizacji 

Utalentowani pracownicy wiedzy odgrywają kluczową rolę w ciągle zmieniającym 

się świecie i we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Posiadanie wiedzy jest 

filarem utrzymywania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Od kilkudziesięciu 

lat gospodarka przechodzi od modelu przemysłowego do modelu opartego na infor-

macjach. P. Drucker stoi na stanowisku, że w przyszłości będzie coraz bardziej widoczny 

podział osób aktywnych zawodowo na dwie grupy: specjalistów (wyposażonych 

w wiedzę pracowników) oraz pracowników świadczących usługi. Dalej ten sam autor 

dodaje, że (...) Wiodącymi grupami w społeczeństwie wiedzy będą wykwalifikowani 

pracownicy, to jest wykształceni praktycy, którzy potrafią wykorzystać wiedzę do celów 

produkcji, tak jak kapitaliści wiedzieli, jak dzielić kapitał do celów produkcji [13]. 

Pojęcie „pracownika wiedzy” po raz pierwszy wprowadził Peter Druker w książce 

„Landmarks of Tomorrow” w 1959. Peter Drucker, definiując pracownika wiedzy, 

stwierdza, że pracownikiem tym jest (…)osoba, która wkłada w pracę to, czego się 

nauczyła podczas systematycznej edukacji (pojęcia, idee i teorie), w odróżnieniu od 

człowieka, który wkłada w pracę umiejętności manualne lub siłę fizyczną. Następnie 

w 1969 powiedział: W obecnym stuleciu wielkim wyzwaniem dla zarządzających 

gospodarką będzie zwiększenie wydajności pracy opartej na wiedzy, podobnie jak 

w ubiegłym stuleciu było nim zwiększenie wydajności pracy fizycznej [14]. 

Wiedza jest twórczym procesem, a nie statycznym tworem. Jest rezultatem doświad-

czenia zebranego przez każdego człowieka. Unikatowa dla każdego człowieka jest nie 

tylko treść posiadanej przez niego wiedzy, ale także sposób jej organizacji w umyśle. 

Wiedza jest owocem wszystkich doświadczeń człowieka od początku życia [15]. 

Aktywność pracowników wiedzy polega na twórczym, niekonwencjonalnym, orygi-

nalnym podejściu do realizacji działań, które w dużym zakresie są oparte na ich 

autorskich ideach i koncepcjach. A.K. Koźmiński uważa, że wiedza jest zasobem 

informacji zorganizowanym w szczególny sposób: odpowiadający zamierzeniom swoich 

twórców i użytkowników. Jednak posiadanie wiedzy nie zawsze musi się wiązać z jej 

użytkowaniem. Wiedza ma to do siebie, że może być „bezproduktywnie” przecho-

wywana w umyśle dzięki pamięci [15]. 
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Definicje pracowników wiedzy podkreślają znaczenie albo wykształcenia, albo 

posiadanych cechach bądź też udziału w określonych czynnościach (procesach). Roz-

bieżności wynikają z odmiennych doświadczeń i wyobrażeń autorów, uświadamiają 

rozległość i skomplikowanie tematyki, utrudniają przy tym wzajemne porównywanie 

definicji. Wielu autorów podaje cechy pracowników wiedzy, z których część pojawia 

się również w definicjach, co dodatkowo utrudnia analizę [16]. 

Jedną z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy jest definicja stworzona 

przez Thomasa Davenporta, który określa ich następująco: Pracownicy wiedzy repre-

zentują wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia, a do 

najważniejszych celów ich pracy należy tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne 

wykorzystanie wiedzy. Pracownicy wiedzy różnią się od pracowników umysłowych tym, 

że nie tylko przetwarzają dane za pomocą procesów myślowych, ale także analizują je, 

rozumieją oraz tworzą jakościowo nową wiedzę. Ich narzędziem pracy jest umysł, 

a każdy wysiłek związany z wykonywaniem zawodu, ma charakter intelektualny, nie 

fizyczny. Rozwiązują oni problemy, analizują i spełniają wymagania klientów oraz 

podejmują decyzje, współpracując i komunikując się z innymi pracownikami. Z kolei 

P. Drucker, definiując pracownika wiedzy stwierdza, że pracownik wiedzy jest przeci-

wieństwem pracownika manualnego, ten drugi wkłada w pracę tylko umiejętności 

manualne i siłę fizyczną, natomiast pierwszy wkłada w pracę to, czego się nauczył 

podczas systematycznej edukacji [17]. 

Obok deficjencji P. Druckera i T. Davenporta w literaturze przedmiotu można 

spotkać następujące definicje pracowników wiedzy: 

1. Pracownicy wiedzy (ang. knowledge workers) mają wysoki stopień wiedzy 

specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich 

praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy [18]. 

2. Pracownicy wiedzy zarabiają na życie myśleniem, ich narzędziem pracy jest 

umysł, a każdy wysiłek związany z wykonywaniem zawodu ma charakter inte-

lektualny, nie fizyczny [19]. 

3. Pracownik wiedzy jest profesjonalistą w realizacji powierzonych mu zadań/funkcji. 

Podstawowym celem pracownika wiedzy jest pozyskiwanie, tworzenie, uszlachet-

nianie i wykorzystywanie wiedzy (...) [20]. 

4. M. Morawski definiuje pracowników wiedzy jako wyspecjalizowanych w swojej 

profesji, posiadających unikalne kompetencje, dobrze poinformowanych, aktywnych 

i odpowiedzialnych, świadomych roli i własnej wartości niezależnych uczestników 

organizacji [21]. Podkreśla więc niezależność, specjalistyczne kompetencje, 

odpowiedzialność, świadomość zadań i własnej wartości. 

5. Zdaniem E. Skrzypek w społeczeństwie informacyjnym pracownicy wiedzy tworzą, 

przechowują, wykorzystują i upowszechniają wiedzę i informację [22]. 

6. J. Fazlagić podaje kompleksową definicję pracownika wiedzy, który jest połą-

czeniem zdolności manualnych i społecznych z wiedzą fachową niezbędną do 

wykonywania pracy [23]. Stwierdza, że pracownik wiedzy wie o swojej pracy 

więcej niż ktokolwiek inny w firmie [24]. 

O przynależności do grupy pracowników wiedzy decyduje znaczenie pracownika 

dla danej organizacji, często oceniana przez łatwość, jaką może być on zastąpiony. 

Cecha ta często jest pomijana, prawdopodobnie z powodu jej oczywistości. Duża część 
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pracowników przedsiębiorstw wytwórczych nie uczestniczy bezpośrednio w produkcji, 

lecz świadczy usługi oparte na wiedzy, takie jak marketing, dystrybucja lub obsługa 

klienta. Pracownicy wiedzy często decydują o sukcesie organizacji, zwłaszcza w bran-

żach wysokiej technologii, gdzie wiedza jest dominującym zasobem produkcyjnym. 

Znaczenie to wynika w dużej mierze z unikalności posiadanej wiedzy, której niepro-

porcjonalnie duża część jest wiedzą cichą, niejawną. Dopiero poprzez stworzenie 

właściwych warunków pracy można korzystać z niej oraz utrwalać w organizacji 

poprzez kodyfikację lub dyfuzję [16]. Otrzymują oni wysokie wynagrodzenia, wytwa-

rzają największą wartość dodaną i w największym stopniu decydują o wartości swoich 

firm. W Stanach Zjednoczonych i innych najważniejszych pod względem gospodar-

czym państwach świata przedsiębiorstwa zatrudniające proporcjonalnie dużo pracow-

ników wiedzy rozwijają się szybciej i osiągają sukcesy a od kilkudziesięciu lat 

w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu gospodarczego swoich krajów [19]. 

Ze względu na brak jednoznacznej i precyzyjnej definicji pracowników wiedzy 

dokładne określenie ich liczby w poszczególnych krajach nie jest możliwe. Dlatego 

trudno też szukać pracowników wiedzy w danych statystycznych w Polsce. Szacowany 

udział procentowy w zasobach pracy uzależniony jest od przyjętej definicji oraz kraju, 

którego dotyczą.  

Th. Davenport pisze, że może najlepszą miarą jest stosowana przez Amerykańskie 

Biuro Statystki Pracy (ang. Bureau of Labor Statistics, BLS) liczba „menedżerów, 

przedstawicieli wolnych zawodów i specjalistów technicznych”, w 2003 r. ok. 34% 

zatrudnionych [19]. Takie samo ujęcie stosuje się w Kanadzie, gdzie w 2001 r. stanowili 

oni 25%, co oznacza wzrost o 14% wobec 1971 [25]. Obecne szacunki podają, że od 

20 do 40% ogółu zatrudnionych w USA należy do kategorii pracowników wiedzy [23]. 

3. Znaczenie rotacji 

Niezależnie od jakości gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach 

systematycznie zachodzą zmiany wśród zatrudnionych. Część pracowników odchodzi, 

natomiast inni są zatrudniani na ich miejsce. Równocześnie następują przesunięcia wew-

nętrzne pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz między stanowiskami 

pracy [26]. Rotacja pracowników to odejście z pracy pracowników dojrzałych [27]. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje rotacji: 

 zewnętrzną i wewnętrzną [28]; 

 dobrowolną i wymuszoną [27]; 

 funkcjonalną i dysfunkcjonalną [29]; 

 uzasadnioną i nieuzasadnioną [29]. 

Rotacja zewnętrzna związana jest ze zwalnianiem i przyjmowaniem na ich miejsce 

nowych pracowników. Rotacja wewnętrzna dotyczy przemieszczania pracowników 

wewnątrz przedsiębiorstwa (przesunięcia wewnętrzne pomiędzy stanowiskami, awanse 

itp.) [28]. Rotacja dobrowolna spowodowana rezygnacją pracownika i podejmowana 

z jego inicjatywy. Z kolei rotacja wymuszona jest niezależna od pracownika i odbywa 

się z inicjatywy pracodawcy [29]. Rotacja funkcjonalna występuje, gdy efektywność 

zwalnianych pracowników jest niska, zaś możliwość pozyskania nowych, o wyższej 

efektywności, duża. Rotacja dysfunkcjonalna ma miejsce w sytuacji niedoboru na 

rynku pracy i wiąże się z utratą pracowników o wysokich kompetencjach, pracujących 



 

Olga Janicka 

 

234 

bardzo efektywnie [26]. Rotację uzasadnioną ze względu na przyczyny jest występo-

wania możemy podzielić na rotację obiektywną, niezależną od pracodawcy i pracow-

nika (przejście na emeryturę, urlop zdrowotny, śmierć, zmiana miejsca zamieszkania 

pracownika itp.) oraz celową, wynikającą z realizowanej strategii (np. zwalnianie 

pracowników mało przydatnych, awanse na wyższe stanowiska itp.). Z kolei rotacja 

nieuzasadniona powodowana jest zazwyczaj złą polityką kadrową (np. nieobiektyw-

nymi ocenami pracowników, złymi stosunkami pracy, złymi warunkami pracy, złym 

systemem wynagradzania [29]. 

Odejścia pracowników wskutek rotacji pociągają za sobą ryzyko utraty wiedzy 

istotnej dla utrzymania przez firmę jej pozycji konkurencyjnej. Wiedza ta – stanowi 

wartość narażoną na ryzyko, czyli wartość ryzykowną – jest bowiem związana 

z konkretnymi osobami, które przychodzą do firmy z określonymi kompetencjami, 

zdolnościami, talentami, a odchodząc zabierają je ze sobą. Dlatego w literaturze 

przedmiotu postuluje się zorientowane na wiedzę zarządzanie fluktuacją. Rozumie się 

przez nie identyfikację ryzyk utraty wiedzy związanych z personelem oraz kalkulację 

ich możliwych kosztów po to, by drogą odpowiednich przedsięwzięć zapobiec niepo-

żądanym stratom wiedzy spowodowanym odejściami pracowników skupiających 

w sobie kluczowe kompetencje [30]. 

4. Koszty rotacji 

Statystyki wskazują, iż bezpośrednie koszty związane z zastąpieniem pracownika 

sięgają 50-60% jego dotychczasowego rocznego wynagrodzenia. Dodając do tego 

ogólne koszty związane z rotacją w przedsiębiorstwie, może to podnieść kwotę 

o równowartości od 90% do nawet 200% dotychczasowego rocznego wynagrodzenia 

[30]. Osiągnięcie zerowego poziomu rotacji pracowników nie jest możliwe. Odejście 

każdego pracownika wiąże się ze znaczącymi kosztami dla firmy. W literaturze 

wyróżnia się następujące rodzaje kosztów [32]: 

 koszty odejścia (związane z wypłatą należnych świadczeń, koszty administracyjne, 

utrata kapitału intelektualnego); 

 koszty wymiany (rekrutacji kandydatów, ogłoszeń, uczestnictwa w targach pracy), 

 koszty szkoleń (przekazywania umiejętności nowozatrudnionym); 

 inne koszty pośrednie (niewykorzystanych możliwości, utracone dochody firmy). 

Za A. Lipką wartość kapitału ludzkiego organizacji można opisać następującym 

wzorem: 

 

Kapitał ludzki (organizacji) = [wiedza, umiejętności, zdolności,  

   zdrowie, motywacja, postawy, wartości] 

 
Obniżenie się jednej ze składowych kapitału ludzkiego (np. wiedzy z powodu 

niespodziewanego odejścia pracownika), przy pozostałych składowych stałych, 

powoduje obniżenie wartości tegoż kapitału [33]. Analizując literaturę przedmiotu, 

zauważyć można rosnące znaczenie ryzyka personalnego dla funkcjonowania współ-

czesnych organizacji. W świetle badań, przeprowadzonych w 2002 roku przez firmę 

Marsh wśród 600 europejskich przedsiębiorstw, utrata kluczowych pracowników oraz 

absencje znalazły się w grupie najważniejszych czynników ryzyka [34]. Z kolei wyniki 
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badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową AON w 2016 r. wśród 1418 

przedstawicieli firm i instytucji, reprezentujących ponad 30 różnych branż z 60 krajów 

świata [AON Polska 2016, s. 28]. Raport z tych badań wskazuje, że zagrożenia związane 

z czynnikiem ludzkim znalazły się na 5. pozycji wśród 10 kluczowych ryzyk, na jakie 

narażone są współczesne organizacje. Wyżej oceniono jedynie ryzyko utraty reputacji, 

ryzyko spowolnienia gospodarczego, ryzyko zmian w otoczeniu prawnym oraz ryzyko 

wzrastającej konkurencji. Tak wysoka pozycja ryzyka personalnego wskazuje na 

wzrost świadomości w tym zakresie wśród przedstawicieli kadry menedżerskiej. Coraz 

częściej dostrzegany jest też jego wymiar finansowy [35]. Problem zatrzymania i moty-

wowania kluczowych pracowników wydaje się mieć charakter powszechny. Potwier-

dzają to badania przeprowadzone przez firmę doradczą KPMG w IV kwartale 2016 r., 

w których uczestniczyli przedstawiciele zarządów 161 firm, reprezentujących 16 branż 

działających w Polsce. Aż 90% badanych firm wskazało na problem niekontrolo-

wanych odejść pracowników [36]. 

5. Przeciwdziałanie rotacji 

W pełni mobilni, elastyczni, o ogromnych możliwościach adaptacyjnych pracownicy 

wiedzy są w stanie wykonywać swoją pracę z każdego miejsca globu, czas i miejsce 

pracy przestają mieć znaczenie. Z uwagi na ich mobilność i unikalne kompetencje 

organizacje wciąż konkurują o ich unikalne kompetencje, oferując w zamian wysokie 

płace i perspektywy rozwoju. Powinny także stworzyć im odpowiednie środowisko 

pracy, bowiem przemyślane, świadomie projektowane środowisko pracy staje się 

inspirującym ładunkiem motywacyjnym [20]. Z kolei A. Reed napisał: Każdy pracow-

nik jest pięć minut od złożenia wypowiedzenia i 150 godzin pracy od odejścia do firmy 

mającej atrakcyjniejszą ofertę. Nie ma czegoś takiego jak praca na całe życie, a dzisiejsi 

pracownicy nie mają skrupułów, aby opuszczać pracodawców i udawać się tam, gdzie 

trawa jest bardziej zielona [37]. P. Cappelli natomiast uważa, że stary cel zarządzania 

zasobami ludzkimi, jakim jest zminimalizowanie ogólnej rotacji pracowników, należy 

zastąpić nowym – wpływaniem na to, kto i kiedy odchodzi [38]. Wiedza jest doskonale 

przenośnym środkiem produkcji. Jeśli pracownik zdecyduje się na rozstanie z przed-

siębiorstwem, automatycznie zyskuje na tym konkurencja, u której pracownik ów się 

zatrudni. Istotne jest więc budowanie lojalności, przy czym, jak twierdzi P. Drucker, 

obecnie nie da się jej uzyskać przy pomocy bankowego czeku. Trzeba na nią zapra-

cować, pokazując wyposażonym w wiedzę pracownikom, że organizacja ich 

zatrudniająca oferuje im szczególne możliwości osiągania dobrych wyników. Jeszcze 

nie tak dawno mówiliśmy o pracy, a stopniowo zaczynamy mówić także o ludzkich 

zasobach. Z tego wynika, szczególnie w odniesieniu do ludzi wyposażonych w wiedzę, 

że to właśnie wyposażony w wiedzę pracownik decyduje w dużej mierze, jaki będzie 

jego czy jej wkład, oraz jak duży plon może, czy powinna dać, jego czy jej wiedza [13]. 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie jest źródłem wielu szans dla pracowników 

wiedzy, które mogą być przyczynami ich nielojalności wobec pracodawcy (np. odejście 

do konkurencji). W związku z tym menedżerowie zmuszeni będą do modyfikacji obec-

nych systemów zarządzania i uwzględniania w nich bardziej atrakcyjnych elementów 

wpływających na lojalność pracowników wiedzy wobec zatrudniających ich orga-

nizacji. Zaangażowanie pracowników wiedzy w wykonywaną pracę nie oznacza auto-

matycznie lojalności wobec zatrudniających ich organizacji. Pomimo wykonywania 
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pracy z pasją u pracowników wiedzy przez mogą wystąpić oznaki świadczące o ich 

nielojalności wobec pracodawców [39]. 

Według A. Lipki metodyczne postępowanie przy zorientowanym na wiedzę zarzą-

dzaniu rotacją obejmuje: 

 Identyfikację najważniejszej wiedzy i jej „posiadaczy”; 

 Analizę ryzyka tj. określenie pracowników o wyraźnych skłonnościach do 

fluktuacji i pracowników słabo lub w ogóle nie zainteresowanych odejściem z firmy 

oraz weryfikację, ilu pracowników grupy ryzyka jest jednocześnie kluczowymi 

„posiadaczami wiedzy”; skłonność do fluktuacji jest przy tym rozpatrywana jako 

aspekt poczucia przynależności do organizacji i może być określana drogą badań 

ankietowych; 

 Określenie przedsięwzięć ograniczających ryzyko poprzez wskazanie czynników 

ryzyka, które wymagają: wzmocnienia (rozbudowania), podniesienia poziomu lub 

pozostawienia na tym samym poziomie [30]. 

Z kolei M. Morawski podkreśla, że wykształcony, posiadający wiedzę specjali-

styczną pracownik, wnosząc swój potencjał, oczekuje dobrych warunków pracy, które 

obejmują [40]: 

 możliwość korzystania z wiedzy zgromadzonej przez organizację (dokumentacji, 

bazy danych, oprogramowania, raportów); 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji i powiększania swoich kompetencji; 

 ambitne zadania i projekty, tworzące wyzwania i konieczność sprawdzenia 

posiadanych umiejętności; 

 współpraca w zespole utalentowanych specjalistów; 

 możliwość awansu poziomego (wzrost wynagrodzeń, większa samodzielność, 

wybór zadań i projektów); 

 możliwość współdziałania, prowadzenia rozmów, spotkań, uzgodnień, dobrej 

atmosfery i dialogu; 

 współdecydowanie w kwestiach merytorycznych, ważnych dla zespołu i organizacji; 

 możliwość wywierania wpływu na funkcjonowanie zespołu i całej organizacji bez 

konieczności pełnienia funkcji menedżera, przede wszystkim poprzez wdrażanie 

własnych innowacyjnych pomysłów i rozwiązań; 

 dostęp do informacji zapewniających samoocenę wyników pracy i lepsze 

rozeznanie co do wyników i bieżącej sytuacji zespołu i organizacji; 

 bezpośredni dostęp do ścisłego zarządu poprzez możliwość przedstawiania w trakcie 

spotkań własnych pomysłów i rozwiązań. 

6. Podsumowanie 

Przedstawione w publikacji zagadnienia stanowią próbę teoretycznego zobrazo-

wania znaczenia pracowników wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz 

problemu rotacji tej grupy pracowników na podstawie przeglądu literatury. Segmentowy 

przegląd literatury pozwolił na zidentyfikowanie luk badawczych w sektorze MŚP 

i wskazanie problemów wartych naukowych dociekań. Zaliczono do nich m.in. zagad-

nienia związane z identyfikacją pracowników wiedzy w małych i średnich przedsię-

biorstwach, zjawiska rotacji tej grupy pracowników oraz kosztów związanych z ich 

odejściem. Pracownicy ci mają szczególne znaczenie dla organizacji, a więc ważna jest 
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diagnoza przyczyn ich rotacji. Rozpoznanie to stanowi podstawę programowania działań 

zorientowanych na zatrzymanie pracowników wiedzy. Zatrzymanie pracowników 

wiedzy jest obecnie krytycznym wyzwaniem organizacji, działających w obliczu ros-

nącej globalnej konkurencji, oraz niekorzystnych zmian demograficznych. Niestety nie 

ma jednej prostej recepty na to jak zatrzymać pracowników wiedzy w organizacji. Aby 

skutecznie przeciwdziałać rotacji pracowników wiedzy, należy w pierwszej kolejności 

oddzielić czynniki wpływające na odchodzenie z pracy zależne od warunków panu-

jących w firmie od powodów niezależnych. Prostym sposobem na monitorowanie 

zamiaru rotacji jest cykliczne przeprowadzanie anonimowych ankiet, w których pracow-

nicy wskazują na najważniejsze problemy dotyczące warunków zatrudnienia i poziom 

zadowolenia z pracy.  
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Rotacja pracowników wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach.  

Próba identyfikacji problemu  

Streszczenie 

W niniejszym artykule dokonano próby analizy segmentowej literatury i raportów statystycznych w celu 

identyfikacji zjawiska rotacji pracowników wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz określenia 

znaczenia tego zjawiska dla działalności tej grupy przedsiębiorstw. Scharakteryzowano znaczenie zasobów 
ludzkich w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Zdefiniowano cechy pracowników wiedzy 

i przedstawiono ich znaczenie w przedsiębiorstwie. Omówiono problem rotacji pracowników w polskich 

przedsiębiorstwach, istotę tego zjawiska oraz czynniki na nie wpływające. Na koniec zaprezentowano 

koszty rotacji ponoszone przez przedsiębiorstwa oraz sposoby przeciwdziałania rotacji. 
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), pracownik wiedzy, rotacja, koszty rotacji, 

przeciwdziałanie rotacji 

Rotation of knowledge workers in small and medium-sized enterprises. 

An attempt to identify the problem 

Abstract 

This article reviews the literature and statistical reports in order to examine how the phenomenon of 

knowledge worker rotation in small and medium-sized enterprises is presented in the literature and what is 

its significance for the activities of these enterprises. The importance of human resources in the SME sector 
was characterized. The characteristics of knowledge workers were defined and their importance in the 

enterprise was presented. The problem of employee rotation in Polish enterprises was discussed – the 

essence of this phenomenon and the factors influencing it. Finally, rotation costs incurred by enterprises 

and methods of counteracting rotation are presented. 
Keywords: small and medium-sized enterprises, knowledge worker, rotation, rotation costs, counteracting 

rotation 
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