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Wprowadzenie

Monografia, którą mamy przyjemność przedstawić Szanownym Czytel-
nikom jest pierwszym egzemplarzem, który w przyszłości pragniemy w przy-
szłości kontynuować. Składają się na nią opracowania napisane przez studen-
tów a także naukowców z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tar-
nobrzegu. Od zamierzchłych czasów człowiek dąży do rozwoju, nie tylko sa-
mego siebie, ale także otoczenia, w którym przebywa. Temu rozwojowi towa-
rzyszą nieuniknione zmiany w środowisku lokalnym i globalnym, nie zawsze 
mające charakter pozytywny. Artykuły prezentowane w monografii nawiązują 
do aktualnych zjawisk obserwowanych w światowej i polskiej gospodarce.

 Ekonomia – Finanse – Zarządzanie to udana próba wieloaspektowe-
go podejścia do nauk ekonomicznych. Zakres książki obejmuje zagadnienia  
z różnych dyscyplin naukowych, takich jak ekonomia, finanse i nauki o zarzą-
dzaniu. Pracę charakteryzuje ogromna aktualność tematyczna oraz dociekli-
wość badawcza młodych adeptów nauki.

Niniejsza monografia podejmuje bieżącą i ważną tematykę, ściśle 
związaną z mechanizmem funkcjonowania różnych jednostek organizacyj-
nych, niezależnie od ich wielkości, celu i formy organizacyjnej, czy też miejsca 
w sektorze gospodarki. Poprzez takie sformułowanie tytułu monografii redak-
torzy pragnęli podkreślić, iż chodziło głównie o zbadanie i zaprezentowanie 
tego, z jakimi problemami borykają się współczesne organizacje i firmy. Tytuł 
monografii pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie z różnych perspektyw 
na wskazaną szeroko pojętą problematykę różnych podmiotów, zarówno 
będących przedsiębiorcami, jak i nimi niebędących, w szerokim tego słowa 
znaczeniu, funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, czemu dają wy-
raz zawarte w niej zróżnicowane opracowania.Tak rozległy obszar dociekań 
naukowo-badawczych młodych naukowców sprawia, że monografia jest nie 
tylko dziełem naukowym, ale także inspiracją do dalszych badań.
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Monografię rozpoczyna artykuł Joanny Olszowy, Martyny Araszkie-
wicz i Anny Stańczyk, którego celem było ukazanie dynamiki rynku przed-
siębiorstw biotechnologicznych w Polsce w latach 2016-2020. Autorki wska-
zują, że współczesne postrzeganie rozwoju w kontekście ekonomicznym jest 
powiązane z rozwojem innowacji w zakresie technologii. Kreacja działalno-
ści naukowo-badawczej dominuje obecnie w prężnie rozwijającym się dziale 
nauk, jakim jest biotechnologia.

Kolejny artykuł Joanny Sepioło, Joanny Olszowy i Artura Kucwaja 
dotyczy koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w teorii 
i praktyce. Zwrócono uwagę, iż w okresie ostatnich kilkunastu lat teoria  
i praktyka zarządzania wzbogaciły się o wiele nowych koncepcji i metod. Auto-
rzy omówili wpływ wybranych koncepcji zarządzania na działalność przedsię-
biorstwa. Zaostrzająca się konkurencja, rosnąca dynamika zmian środowiska, 
szybko zmieniające się rynki, zawężanie pola działania wskutek wprowadza-
nia nowych ustaw stawiają kadrze zarządczej coraz wyższe wymagania. Należy 
wprowadzić nowe lub dodatkowe instrumenty, aby w przyszłości móc lepiej 
zarządzać przedsiębiorstwem. 

Joanna Olszowy, Joanna Sepioło i  Lidia Jaworowska koncentru-
ją uwagę na zmianach w  kształtowaniu systemu wynagrodzenia za pracę  
w jednostkach samorządowych. Odpowiednio skonstruowany system wy-
nagrodzeń powinien uwzględniać zróżnicowanie pomiędzy wynikami pra-
cy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a ich kompetencjami  
i umiejętnościami. Każdy pracownik oczekuje wynagrodzenia adekwatnego 
do wykonanych przez niego zadań. Zadaniem pracodawcy jest dostrzeżenie 
specyfiki funkcji wynagrodzenia, szczególnie funkcji motywacyjnej, aby móc 
odpowiednio dostosować poszczególne elementy systemu, m.in. świadczenia 
pozapłacowe. Autorki w artykule dokonują analizy obszarów podatnych na 
implementację innowacji w instytucji publicznej. Można zatem przyjąć, że  
system wynagrodzeń stanowi zestaw rozwiązań o charakterze prawnym, eko-
nomicznym, technicznym i organizacyjnym, niezbędnych do motywowania 
pracowników w firmie a co za tym idzie do ich utrzymania. 

Celem kolejnego artykułu Joanny Olszowy, Karola Kozioła i Jolanty 
Łaty jest ukazanie ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjono-
wanego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą 
opodatkowania działalności gospodarczej. Jednakże nie każdy przedsiębiorca 
może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Autorzy ukazują, 
że ta forma jest szczególnie korzystna dla osób, których działalność gospodar-
cza opiera się na własnej pracy i wiedzy, nie potrzebują przy tym dokonywać 
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kosztowanych inwestycji. Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku stał się pre-
ferowana forma opodatkowania dla wielu indywidualnych przedsiębiorców 
(samozatrudionych) ze względu na zaistniałe zmiany szczególnie dotyczące 
składki zdrowotnej. 

Na ważny aspekt w kolejnym artykule zwróciły uwagę Joanna Sepioło, 
Joanna Olszowy i  Edyta Pykosz ukazując analizę  sytuacji w Polsce w trakcie 
pandemii na przykładzie usług hotelarskich, które zostały mocno dotknięte 
pandemią koronawirusa. Autorki dokonały analizy branży usług hotelarskich 
przy pomocy przeprowadzonych badań ankietowych. Zarządzający branżą 
hotelową nigdy nie mieli do czynienia z tak nadzwyczajną sytuacją, jaką jest 
pandemia, która wiązała się z m.in.: administracyjnym ograniczeniem dzia-
łania obiektów hotelowych, zamykaniem granic, wstrzymaniem lotów. Kie-
rowanie hotelami w takich warunkach wymagało zarządzania kryzysowego,  
a dla wielu obiektów oznaczało walkę o przetrwanie.

Natomiast Patryk Kumór, Joanna Olszowy i Martyna Araszkiewicz 
dokonali analizy e -biznesu pod kątem  sposobu budowania przewagi konku-
rencyjnej. Autorzy zwrócili uwagę, iż stale rosnąca konkurencja na rynku dóbr 
i usług, coraz krótszy czas życia produktów, a także zmiany w stylach życia  
i preferencjach konsumentów, zmuszają nowoczesne organizacje do nieustan-
nej transformacji służącej poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkuren-
cyjnej. O tym, jak bardzo przeobrazi się świat pod wpływem nowych trendów 
w e-biznesie, można przekonać się obserwując zmiany, jakim pod wpływem 
nowych graczy podlega globalny rynek. Dynamika jest na tyle duża, że warto 
już dziś rozpocząć działania zmierzające do dostosowania się do tego trendu.

Kolejny artykuł również dotyczy  również tematyki e-biznesu. Autorki 
Joanna Sepioło, Joanna Olszowy oraz Estera Diakowska dokonały analizy 
rynku zakupów i preferencji klientów   w czasie trwania pandemii. Nie dziwi 
fakt, że pokolenia wychowane na mediach społecznościowych podczas kwa-
rantanny coraz częściej korzystają z zakupów on-line. Przestawione rozważania 
stanowią próbę kompleksowego ujęcia istotnych elementów wpływających na 
konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw. Ważnym elementem prze-
prowadzonych analiz jest postrzeganie konkurencyjności jako pochodnej sy-
nergicznego oddziaływania wzajemnie powiązanych ze sobą, współzależnych 
czynników i procesów. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc zwiększyć swoją 
konkurencyjność rynkową, muszą brać pod uwagę bardzo wiele czynników, 
zarówno zewnętrznych - występujących w otoczeniu, jak i wewnętrznych.
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O sztucznej inteligencji jako nowoczesnym podejściu w zarządzaniu pi-
szą Joanna Olszowy, Joanna Sepioło a także Nikola Słapczyńska. Autorki 
zwróciły uwagę na sztuczną inteligencję i jej modele, a także wpływ na rze-
czywistość e-biznesu. Współczesne organizacje, aby osiągnąć sukces, muszą 
wprowadzać innowacje, stawać się coraz bardziej kreatywnymi, działać glo-
balnie i mieć zdolność przystosowywania się do stale zmieniających potrzeb. 
Przyczyną takich zmian są nowe technologie zmieniające świat. Oznacza to, 
że aby organizacja mogła utrzymać przewagę konkurencyjną, kluczowe jest 
uwzględnienie przez nią w swojej działalności nowych osiągnięć technologicz-
nych. Do takich bez wątpienia należy sztuczna inteligencja (artificial intelli-
gence –AI), która może przybierać różne formy, takie jak: boty, roboty, opro-
gramowania i przenikać różne obszary funkcjonowania organizacji.

Monografię zamyka artykuł Joanny Olszowy, Jolanty Łaty i Karola 
Kozioła dotyczący coachingu jako nowoczesnego narzędzia wykorzysty-
wanego w rozwoju organizacji. Artykuł przedstawia zagadnienie coachingu  
w kontekście jego skuteczności odnoszącej się do rozwoju pracowników. Sto-
sowanie technik coachingowych w dobie silnie konkurencyjnego środowiska 
W artykule  ukazano również możliwość wykorzystania coachingu jako narzę-
dzia rozwoju kompetencji w organizacji. Pokazano wielość i złożoność pojęcia 

„coaching” oraz podjęto próbę znalezienia zbieżności w niektórych obszarach 
zarządzania kompetencjami i stosowania coachingu.

Ze względu na ograniczone ramy tego opracowania i jego edukacyjny 
charakter z pewnością nie znalazły się w nim wszystkie kwestie związane  
z współczesnymi wyzwaniami  gospodarki. Mamy jednak nadzieję, że tre-
ści w nim zawarte oraz wskazywane przez autorów odwołania do literatury 
przedmiotu zachęcą Czytelników do dalszego studiowania tej pasjonującej 
problematyki.

        Autorzy
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Państwowa Uczelnia Zawodowa  
im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

DYNAMIKA RYNKU 
PRZEDSIĘBIORSTW 

BIOTECHNOLOGICZNYCH  
W POLSCE W LATACH 2016-2020

Abstrakt: Współczesne postrzeganie rozwoju w kontekście ekono-
micznym jest powiązane z rozwojem innowacji w zakresie technologii. 
Kreacja działalności naukowo-badawczej dominuje obecnie w prężnie 
rozwijającym się dziale nauk, jakim jest biotechnologia. W świetle 
przesłanek merytorycznych i danych statystycznych świadczących 
o rozwoju biotechnologii podjęto w projekcie próbę oceny stopnia 
rozwoju przedsiębiorstw biotechnologicznych z uwzględnieniem  
liczebności w przedziale czasowym od 2016 do 2020 roku. Celem 
głównym artykułu jest ocena dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw 
biotechnologicznych w świetle przeprowadzonej analizy danych w ba-
danym okresie.

Słowa kluczowe: biotechnologia, innowacje, nakłady wewnętrzne, 
działalność biotechnologiczna

Wprowadzenie

Rynek przedsiębiorstw biotechnologicznych jest prężnie rozwijającym 
się segmentem polskiej gospodarki w ostatnich latach. Polska posiada wykwa-
lifikowane zaplecze kadrowe naukowców, które pozwala na ukierunkowanie 
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działalności polskich przedsiębiorstw w tym segmencie działalności na rynku 
krajowym i zagranicznym. 

Metodą badań, wykorzystaną w niniejszym artykule jest analiza danych 
statystycznych oraz pozioma i pionowa dynamika zmian danych w poszcze-
gólnych okresach. Zakres czasowy dotyczy przedziału od 2016 do 2020 roku. 
Zakres przestrzenny obejmuje ujęcie regionalne z  podziałem na województwa 
i podmioty gospodarcze. W projekcie została postawiona teza główna: Przed-
siębiorstwa biotechnologiczne są dynamicznie rozwijającą są gałęzią gospodar-
ki w  Polsce. Zostały uwzględnione hipotezy badawcze:

1. Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych ma ten-
dencję rosnącą 

2. Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie bio-
technologii według sektorów wykonawczych ma tendencję wzrostową

3. Województwo Mazowieckie jest regionem innowacyjnym pod wzglę-
dem działalności przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Została przedstawiona definicja przedsiębiorstw oraz charakter specyfi-
kacji branży biotechnologicznej. Scharakteryzowano definicje innowacyjności 
jako nadrzędny czynnik kreatywnej działalności przedsiębiorstw. Podjęto pró-
bę oceny dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej 
na rynku krajowym w latach 2016-2020.

Innowacja jako czynnik postępu gospodarczego

Wraz z rozwojem branży technologicznej, uznawanej jako jedną z inno-
wacyjnych dziedzin gospodarki otwarły się nowe możliwości rozwoju gospo-
darczego kraju. Znaczenie innowacyjności stanowi istotny czynnik wpływu 
na rozwój gospodarki. Gospodarka innowacyjna to gospodarka, która jest  
w stanie opracować nowatorskie rozwiązania oraz wdrożyć je w procesach 
produkcyjnych i usługowych wpływając na rozwój regionalny i wzrost kon-
kurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym1. Zgodnie 
z art.551Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu Cywilnego przedsię-
biorstwo jest zespołem składników niematerialnych i materialnych, które 
ukierunkowane są na działalność gospodarczą2. Działalność przedsiębiorstw 
w realiach współczesnych uwarunkowań gospodarczych potrzebuje czynnika 

1 K. Kwiecień, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europej-
skiej, [w:]  Ekonomia Międzynarodowa, nr 24, 2018, s. 133.
2 Art. 551 , Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, -Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020.0.1740).
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wpływającego na nieustanny rozwój i innowacje3. Klasyczne ujęcie pojęcia in-
nowacji przedstawił Schumpeter, ujmując innowacje jako podstawowy czyn-
nik rozwoju gospodarczego, na który składa się pięć poszczególnych kategorii4:

a) introdukcji nowego produktu, na który składa się  wprowadzenie na 
rynek innowacyjnego produktu,

b) introdukcja nowego sposobu wykonania produktu, czyli wdrożenie no-
wego sposobu produkcji, który nie występował dotychczas na rynku,

c) wprowadzenia nowych rozwiązań na nowy rynek gospodarczy,
d) wdrożenie nowych surowców lub półfabrykatów z nowego źródła lub ze 

źródła wcześniej wykorzystanego,
e) wdrożenie innowacyjnych sposobów organizacji w przemyśle.

Innowacyjność można wpisać w kanony współczesnej gospodarki, w któ-
rej działania oparte są na wiedzy. W wyniku wdrożeniu i modernizacji procesów 
organizacyjnych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik przedsiębiorstwa 
kreują swój potencjał produkcyjny (usługowy),zwiększając zyski i realizu-
jąc główne cele przedsiębiorstwa5. W związku z możliwością wykorzystania 
wiedzy przy tworzeniu nowych produktów lub usług, modernizacją procesów 
produkcyjnych lub tworzenie całkiem nowych produktów i usług rozwinęła 
się nowa gałąź gospodarki, zwana biotechnologią6.

Innowacyjność podmiotów gospodarczych rozumiana jest jako zdolność 
i motywacja do poszukiwania nowych rozwiązań i wdrażania nowych pomy-
słów w życie7. Szansą rozwoju dla przedsiębiorstw branży technologicznej jest 
ścisła współpraca ze środowiskiem akademickim. Firmy biotechnologiczne 
mogą uzyskać wsparcie finansowe od rządu z Funduszy Unii Europejskiej. 
Wsparcie finansowe ze strony rządowej pochodzi z sektora priorytetowo-bio-
technologicznego i nowoczesnych usług oraz z sektora badawczo-rozwojowe-
go. Fundusze na badania naukowe pochodzą z Narodowego Centrum Badań 
I Rozwoju, funduszy Private Equity/Venture Capital, od aniołów biznesu 

3 M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i śred-
nich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UML, Toruń 2010, s. 55.
4 J. Sikora, A. Uziębło, Innowacja w przedsiębiorstwie- próba zdefiniowania, [w:] Zarządzanie  
i Finanse, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, nr 2,  2013, s. 353.
5 M. Woźniak-Malczewska, Finansowanie innowacji w polskim przemyśle biotechnologicznym, 
[w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 1(203), 2015, s. 45.
6 Tamże,s. 46.
7 K. Szopik-Depczyńska, R. Depczyński, Działalność badawczo-rozwojowa sektora MŚP-  
Studium Literaturowe, [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uni-
wersytet Szczeciński, nr 24, Szczecin 2011, s. 154.
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oraz dzięki emisji akcji lub obligacji8. Wśród podmiotów zaangażowanych  
w branżę biotechnologiczną wyróżniamy następujące sektory9:

a) sektor przedsiębiorstw, który obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, insty-
tucje oraz organizacje. Uwaga głównie skoncentrowana jest na podmio-
tach wykonujących badania, czyli na instytuty i laboratoria badawczo- 
rozwojowe,

b) sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych non profit, które obejmują 
działaniem gospodarstwa domowe, związki zawodowe i stowarzyszenia 
konsumentów, sektor szkolnictwa wyższego, czyli uniwersytety, uczelnie 
techniczne, instytuty badawcze, stacje doświadczalne,

c) sektor zagraniczny, ukierunkowany na instytucje prywatne i instytucje za-
graniczne. Sektor ten stanowi najczęściej źródło finansowania działalno-
ści badawczo- rozwojowej.

Działalność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw

Zgodnie z definicją OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju) działalność badawczo- rozwojowa (B+R) jest systematycznym 
zwiększaniem wiedzy z wykorzystaniem jej zasobów przy wprowadzeniu 
innowacyjnych rozwiązań10.  

Celem rozwoju biotechnologii jest opracowanie metod terapeutycznych 
oraz pełnej diagnostyki w chorobach układu nerwowego, chorobach nowo-
tworowych i cywilizacyjnych11. Przedsiębiorstwa określane mianem aktywnie 
innowacyjnych to takie, które wprowadziły na rynek innowację produkto-
wą  lub procesową lub nie do końca zrealizowało rozpoczęty projekt innowa-
cyjny12. Celem tworzenia sektora badawczo-rozwojowego (sektor B+R) jest 
zwiększenie zasobów wiedzy oraz wdrożenie nowych zastosowań innowacji 
produktowej procesowych technologii, które wpływają na rozwój gospodarczy. 

8 A. Bogdali, Charakterystyka rynku biotechnologicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Towarzy-
stwa Doktorantów UJ, nr 1, 2013, s. 221-222.
9 M. Dworczy, R. Szlasa, Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki War-
szawskiej, Warszawa 2001, s. 101-102.
10 K. Kwiecień, Działalność badawczo-rozwojowa…, op. cit., s. 134.
11 Rynek biotechnologiczny w Polsce-Blog biznesowy, Market Hub, https://markethub.pl/rynek-

-biotechnologiczny-w-polsce/, data dostępu [07.01.2022].
12 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2020, https://stat.gov.pl/ob 
szary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialal 
nosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2018-2020,14,8.html, data dostępu [07 
.01.2022]/
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W skład sektora B+R w Polsce wchodzą13:

1. Polska Akademia Nauk
2. Jednostki Badawczo Rozwojowe
3. Szkoły Wyższe, które prowadzą działalność badawczą-rozwojową
4. Jednostki obsługi nauki
5. Jednostki rozwojowe, czyli przedsiębiorstwa prowadzące własne badania.

Według badań ekonomisty T. Kodama działalność w sektorze B+R jest 
czynnikiem pobudzającym innowacje oraz zdrową, nowoczesną konkuren-
cję14. Działalność badawczo- rozwojowa składa się na ogół badań podstawo-
wych (prace eksperymentalne lub teoretyczne), przemysłowe (opracowanie 
nowych produktów, procesów lub usług), rozwojowe (ukierunkowanie zdo-
bytej wiedzy w procesie planowania i projektowania nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług15.

Branża biotechnologiczna obejmuje następujące sektory przemysłowe: 
przemysł statków powietrznych i kosmicznych, produkcje maszyn biurowych 
i komputerów, produkcję komputerów oraz sprzętu RTV, przemysł farmaceu-
tyczny oraz instrumenty medyczne, optyczne i precyzyjne16. Biotechnologia 
ma zastosowanie w medycynie, przemyśle, rolnictwie, generując zyski liczone 
w miliardach złotych. Rozwój nauk biologicznych stanowi źródło istotnych  
z punktu widzenia nowych rozwiązań w dziedzinie medycyny, ochronie zdro-
wia i  rolnictwie17. Według K. Łąckiej rozwój gospodarczy oraz innowacyjny 
w danym regionie powinien zostać wsparty przez państwo, które pełni rolę 
współtwórcy i motywatora podejmowania współpracy między przedsiębior-
stwem a naukowcami18.

Spółka biotechnologiczna, która powstaje w nowych warunkach musi 
pozyskać kapitał od inwestorów, w ramach oferowanych usług badawczych. 
Cel działania firm biotechnologicznych opiera się na komercjalizacji projektu 

13 Ł. Leśniewski, Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce, [w:] Polska Agencja Informacji i inwe-
stycji zagranicznych S.A., Warszawa 2010, s. 1. 
14 T. Kodama, The role of intermediation and absorptive capacity in facilitating Universi-
ty- industry linkages an ampricical study of TAMA in Japan, Research Policy, nr 37(8), 2008,  
s. 1224-1240.
15 A. Kuna-Marszałek, R. Liszowska, Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych  
i badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim, [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, s. 34.
16 A. Adamik, Źródła powodzenia małych i średnich przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s.  105-106.
17 D. Andrzejewska-Górecka, M. Drożdż, D. Liebers, Z. Meissner, K. Nowak, Biotechnologicz-
ny skok w  przyszłość czy dryft. Polska potrzebuje strategii rozwoju biotechnologii, Polski Instytut 
Ekonomiczny, Warszawa 2020, s. 8.
18 K. Łącka, Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, E-wydawnictwo, 2012, s. 271. 
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badawczego, czyli na podpisaniu umowy partneringowej z firmą biotechno-
logiczną lub farmaceutyczną, która liczy się na rynku. Jeżeli lek będzie in-
nowacyjny, wówczas zostanie objęty patentem. By firma ta miała szansę na 
rozwój musi pozyskać nowych inwestorów, by mieć kapitał do inwestowania 
w kolejne projekty badawcze19.

Weryfikacja liczby przedsiębiorstw oraz 
zatrudnionego personelu w przedsiębiorstwach 
biotechnologicznych w latach 2016-2020

Na podstawie danych GUS i Banku Danych Lokalnych w latach 2016-
2020 została przeprowadzona analiza danych, celem  zweryfikowania hipotezy 
głównej i pytań badawczych. Na Wykresie 1 została scharakteryzowana liczba 
przedsiębiorstw, prowadzących działalność biotechnologiczną  w latach 2015-
2020. Największa liczba przedsiębiorstw w dziedzinie biotechnologii na prze-
strzeni badanych funkcjonowała w 2018, kiedy to ich liczba wyniosła ogółem 
208. Od 2016 do 2018 liczba ta miał tendencję wzrostową, natomiast od 
2018 liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych (B+R) malała. Od 2016 do 
2020 liczba przedsiębiorstw spadła o 7 w skali roku. Liczba przedsiębiorstw 
wyspecjalizowanych w działalności biotechnologicznej (DBF) również naj-
większą ilość odnotowała w 2018 roku (113). Tak jak w przypadku przedsię-
biorstw biotechnologicznych (BF), tendencja rosnąca zaznaczyła się do 2018 
roku, a do 2020 liczba przedsiębiorstw spadła. Od 2016 roku liczba powsta-
jących wyspecjalizowanych przedsiębiorstw spadła o wartość 26 podmiotów.

W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą i roz-
wojową (B+R), największa ich liczebność była w 2018 roku. Od 2016 do 
2020 roku z liczby podmiotów, liczącej 118 jednostek w 2016 liczba przedsię-
biorstw w 2020 spadła do 115 podmiotów. W Tabeli 1 została przedstawiona 
dynamika zmian liczby podmiotów w latach 2016-2017.

19 Biotechnologia na giełdzie. Dlaczego inwestycja w spółki z tej branży różni się od innych, które 
znasz,https://strefainwestorow.pl/artykuly/analizy/20180115/biotechnologia-na-gieldzie-spo-
lki, data dostępu [08.01.2022].
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Wykres 1. Przedsiębiorstwa biotechnologiczne prowadzące działalność w dziedzinie 
biotechnologii w latach 2016-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce 
w latach 2016-2020, GUS.

Tabela 1. Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych w latach 
2016-2020

Wyszczególnienie  
przedsiębiorstw

Dynamika zmian

2017/2016 2019/2018 2020/2019

Ogółem  
(BF)

2% -13% -2%

Wyspecjalizowane  
(DBF)

6% -14% -19%

Prowadzące  
działalność (B+R)

4% -18% -1%

Razem 4% -15% -6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce 
w latach 2016-2020, GUS.

Liczba przedsiębiorstw w 2017 odnotowała wzrost 6% w branży przed-
siębiorstw wyspecjalizowanych w porównaniu do roku poprzedniego. Naj-
większy spadek o 18 p. p.  odnotowały przedsiębiorstwa prowadzące działal-
ność badawczą i rozwojową w 2019 roku. W  2019 i w 2020 roku wszystkie 
analizowane przedsiębiorstwa odnotowały wartość spadkową liczby podmio-
tów w branży biotechnologicznej. Największy spadek 19- procentowy w 2020 
roku odnotowały wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. 
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Analiza wielkości nakładów wewnętrznych  
w latach 2016-2020

Na Wykresie 2 została przedstawiona wartość nakładów na działalność  
z zakresu biotechnologii w latach 2016-2020.

Wykres 2. Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw biotechnologicznych na działalność 
z  zakresu biotechnologii w latach 2016-2020 (mln zł.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce 
w latach 2016-2020, GUS.

Ogółem wartość nakładów wewnętrznych na działalność przedsiębiorstw 
biotechnologicznych w dziedzinie biotechnologii osiągnęła wartość najwyższą 
w 2020 rzędu 1 220,3 mln zł. Najmniejsza wartość nakładów wewnętrznych 
ze strony przedsiębiorstw osiągnęła wartość w 2 018 i stanowiła 18% wartości 
nakładów jakie poniosły przedsiębiorstwa biotechnologiczne na działalność 
stricto biotechnologiczna w 2020 roku. Udział nakładów wewnętrznych, po-
niesionych w 2016 na działalność z zakresu biotechnologii w wyspecjalizowa-
nych przedsiębiorstwach do nakładów poniesionych ogółem wyniosła 45%,  
w 2017 roku- 51%, w 2018 roku- 52%, w 2019 roku 76%, i w 2020 roku- 
68%. Czyli największa wartość nakładów w przedsiębiorstwach wyspecjalizo-
wanych osiągnięta została w 2019 roku w stosunku do nakładów poniesio-
nych ogółem na działalność biotechnologiczną. Największą wartość nakładów 
na działalność z zakresu biotechnologii wyspecjalizowane przedsiębiorstwa 
przeznaczyły w 2019 roku o wartości 907,7 mln zł. Wartość nakładów od 
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2016 do 2019 roku sukcesywnie rosła, natomiast w 2020 roku zmalała  
o 82,9 tys. zł. 

Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową 
w badanym okresie największą wartość osiągnęła w 2020 roku. Wielkość na-
kładów wewnętrznych, poniesionych na działalność badawczą i rozwojową 
w odniesieniu do nakładów poniesionych na działalność biotechnologicz-
ną w 2016 roku wyniosła 67%, w  2017 roku- 65%, w 2018 roku – 73%,  
w 2019 roku 75% i w 2020 roku 76%. W Tabeli 2 została przedstawiona dy-
namika zmian nakładów wewnętrznych  przedsiębiorstw biotechnologicznych 
na działalność z zakresu biotechnologii. Wartość nakładów wewnętrznych na 
działalność biotechnologiczną znacząco wzrosła w 2017 roku w porównaniu 
do roku poprzedniego w odniesieniu do nakładów poniesionych przez przed-
siębiorstwa wyspecjalizowane (DBF).

Tabela 2. Dynamika zmian wartości nakładów wewnętrznych na działalność z zakresu 
biotechnologii

Wyszczególnienie  
przedsiębiorstw

Dynamika zmian

2017/2016 2019/2018 2020/2019

Ogółem (BF) 9% -3% 3%

Wyspecjalizowane (DBF) 21% 42% -9%

Prowadzące działalność 
(B+R)

5% -1% 4%

Razem 10% 8% -1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce 
w latach 2016-2020, GUS.

Ta sama sytuacja dotyczy zmian w 2019 roku w odniesieniu do roku 
poprzedniego, wówczas nastąpił wzrost 42- procentowy. W przypadku 2020 
roku  nastąpił spadek nakładów w tej grupie przedsiębiorstw o 9%. Wzrost 
3 i 4- procentowy nakładów nastąpił w 2020 roku w porównaniu do roku 
poprzedniego w przypadku wielkości nakładów wewnętrznych, poniesionych 
przez przedsiębiorstwa ogółem i przedsiębiorstwa prowadzące działalność ba-
dawczą i rozwojową. W Tabeli 3 została scharakteryzowana liczba osób za-
trudnionych w przedsiębiorstwach biotechnologicznych oraz dynamika tych 
zmian.
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Tabela 3. Personel zatrudniony w przedsiębiorstwach branży technologicznej oraz 
dynamika zmian

Wyszczególnienie 
przedsiębiorstw

Personel zatrudniony w przedsiębiorstwach  
biotechnologicznych oraz dynamika zmian

2016 2017 2017/ 
2016

2018 2019 2019/ 
2018

2020 2020/ 
2019

Ogółem (BF) 3 073 3 321 8% 4 179 4 572 9% 3 911 -14%

Wyspecjalizowane 
(DBF)

1 167 1 604 37% 2 193 2 768 26% 2 145 -23%

Prowadzące  
działalność (B+R)

1 876 2 081 11% 2 734 2 773 1% 2 551 -8%

Razem 6 116 7 006 15% 9 106 10 113 11% 9 607 -5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce 
w latach 2016-2020, GUS.

Dynamika zmian personelu, który był zatrudniony w badanym okre-
sie w przedsiębiorstwach biotechnologicznych była zróżnicowana. W roku 
2017 wzrosła liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych  
o 37% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast najmniejszy wskaźnik 
wzrostu odnotowała przedsiębiorstwa ogółem o 5 p. p. Największym wzrostem 
personelu w 2019 cieszyły się przedsiębiorstwa wyspecjalizowane, odnotowując 
wskaźnik wzrostu o 26 p. p. w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast 
liczba personelu zatrudniona w przedsiębiorstwach biotechnologicznych od-
notowała wzrost o 1 p. p. w porównaniu do 2018 roku. Przedsiębiorstwa 
wyspecjalizowane biorąc pod uwagę dotychczasowe wzrosty wskaźnika perso-
nelu to w 2020 roku odnotowały spadek o 23 p. p. w porównaniu do 2019 
roku. W 2020 roku liczba personelu odnotowała spadek w każdej z branż 
biotechnologicznych. 

Analiza nakładów wewnętrznych według 
sektorów wykonawczych w  latach 2016-2020  
na działalność badawczo-rozwojową

W Tabeli 4 zostały przedstawione nakłady wewnętrzne oraz dynami-
ka zmian na działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii  
w latach 2016-2020.
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Tabela 4. Nakłady wewnętrzne oraz dynamika zmian na działalność badawczą i roz-
wojową w dziedzinie biotechnologii w latach 2017-2020 (tys. zł.)

Sektory wyko-
nawcze

2017 2018 2018/ 
2017

2019 2020 2020/ 
2019

Ogółem 
(działalność B+R)

911 856,1 916 820,0 1% 976 761,1 1 090 126,1 12%

Sektor  
przedsiębiorstw

490 637,1 504 483,6 3% 466 988,5 530 043,0 14%

W tym  
przedsiębiorstwa

420 825,6 429 298,4 2% 424 736,6 462 327,9 9%

Sektor rządowy 
i  sektor prywat-
nych instytucji 

niekomercyjnych

17 396,6 18 284,8 5% 4 774,6 20 044,0 320%

Sektor  
szkolnictwa 

wyższego

403 822,4 394 051,6 -2% 504 997,9 540 039,1 7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce 
w latach 2016-2020, GUS.

Nakłady wewnętrzne podmiotów gospodarczych na sektor przedsię-
biorstw działalności badawczo-rozwojowej w 2020 roku stanowiły 49% cał-
kowitej wartości nakładów pochodzących ze źródeł przedsiębiorstw, wskaźnik 
nakładów wewnętrznych pochodzących z sektora rządowego stanowił 2% 
całkowitych nakładów na sektor B+R, natomiast wskaźnik nakładów z sektora 
szkolnictwa wyższego stanowił 50%. 

W 2019 roku sektor przedsiębiorstw otrzymał nakłady na działalność 
badawczą i rozwojową w wielkości 48% całkowitych nakładów od sektora 
przedsiębiorstw, z sektora rządowego wielkość nakładów wewnętrznych wynio-
sła 1%, a z sektora szkolnictwa wielkość stanowiła 52% wszystkich nakładów 
na działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw biotechnologicznych.

W 2018 roku nakłady na sektor przedsiębiorstw biotechnologicznych 
stanowiły 55% wielkości całych nakładów na ten cel, udział sektora rzą-
dowego wyniósł 2%, a sektora uczelni wyższych 43%. Udział nakładów 
wewnętrznych na działalność B+R ze strony podmiotów gospodarczych  
w 2017 roku wyniósł 54%, od sektora rządowego 2%, natomiast wsparcie 
z instytucji szkolnictwa wyższego 44% całkowitych nakładów na badania  
i rozwój. W Tabeli 5 scharakteryzowano nakłady wewnętrzne na działal-
ność badawczą i  rozwojową (B+R). Nakłady wewnętrzne na działalność  
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rozwojową w dziedzinie biotechnologii w analizowanym okresie czasu 
otrzymały następujące województwa: Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, 
Wielkopolskie.

Tabela 5. Nakłady wewnętrzne na prace rozwojowe według województw latach 2016-
2020 (tys. zł.)

Jednostka  
terytorialna

Prace rozwojowe

Lata

2016 2017 2018 2019

Polska 36 493,7 78 944,5 60 117,4 72 150,5

Dolnośląskie 0 0 2 021,7 0

Kujawsko-Pomorskie 0 0 0 0

Lubelskie 5 578,1 0 0 0

Lubuskie 0 0 0 0

Łódzkie 1 185,2 0 0 0

Małopolskie 0 0 0 0

Mazowieckie 13 785,9 48 986,1 28 486,1 50 610,9

Opolskie 0 0 0

Podkarpackie 0 0 0 0

Podlaskie 0 0 724,3 0

Pomorskie 5 135,2 0 3 803,9 0

Śląskie 1 831,8 375,9 0 0

Świętokrzyskie 0 0 0 0

Warmińsko-Mazurskie 0 0 0 0

Wielkopolskie 373,5 3 136,9 5 111,7 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bank Danych Lokalnych.

W skali kraju największe nakłady wewnętrzne na działalność rozwojową 
w Polsce zostały przeznaczone w 2017 roku i osiągnęły wartość 78 9444,5 tys. 
zł. Wielkość nakładów dla województwa Mazowieckiego w 2016 wyniosła 
w skali kraju 38%, w 2017 roku wielkość nakładów dla tego województwa 
wyniosła 62% w skali kraju, w 2018 roku wielkość nakładów wewnętrznych 
dla tego województwa wyniosła 47%, a w 2019 roku- 70%. W tabeli 6 zosta-
ły przedstawione dane dotyczące nakładów wewnętrznych w  dziedzinie bio-
technologii na badania podstawowe w latach 2016-2019. Wielkość nakładów 
na badania podstawowe w Polsce w 2017 roku była o 4% wyższa niż przed 
rokiem, w 2018 roku wartość nakładów wzrosła o 3% w skali kraju, natomiast 
w 2019 roku nakłady wewnętrzne w skali kraju wzrosły o 11% w porównaniu 
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z rokiem 2018. Największym dofinansowaniem cieszyło się województwo 
Mazowieckie, które w 2016 roku otrzymało nakłady finansowe, stanowiące 
49% wielkości dofinansowania.

W 2017 roku wielkość nakładów wyniosła również 49%, w 2018 roku-  
46%, a w 2019 roku 45%. Siedem województw nie uzyskało wsparcia  
finansowego na badania podstawowe. A województwo Dolnośląskie wyłącz-
nie otrzymało wsparcie w 2016 i 2017 roku. Wśród województw, które nie 
otrzymały dofinansowania znalazły się województwa: Kujawsko-Pomorskie, 
Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie i Warmińsko-Mazurskie.

Tabela 6. Nakłady wewnętrzne na badania podstawowe w dziedzinie biotechnologii 
według województw w  latach 2016-2020 (tys. zł.)

Jednostka  
terytorialna

Badania podstawowe

Lata

2016 2017 2018 2019

Polska 281 533,2 292 683,3 300 562,4 334 455,7

Dolnośląskie 18 292,2 21 345,7 0 0

Kujawsko-Pomorskie 0 0 0 0

Lubelskie 15 872,5 12 095,4 0 0

Lubuskie 0 0 0 0

Łódzkie 12 111,1 11 463,8 0 0

Małopolskie 40 891,2 49 632,6 47 579,2 57 586,2

Mazowieckie 137 325,9 144 624,0 138 781,2 151 266,6

Opolskie 0 0 0 0

Podkarpackie 0 0 0 0

Podlaskie 0 0 0 0

Pomorskie 8 262,3 7 984,5 9 697,6 18 911,6

Śląskie 12 379,4 12 904,6 10 8091,2 6 622,5

Świętokrzyskie 0 0 0 0

Warmińsko-Mazurskie 0 0 0 0

Wielkopolskie 16 984,5 15 321,8 16 694,0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bank Danych Lokalnych. 

W ramach środków wewnętrznych przeznaczonych na badania podsta-
wowe na działalność biotechnologiczną  największa pula dofinansowania zo-
stała przeznaczona w 2019 roku, natomiast najmniejsza ilość środków została 
przekazana w 2016 roku. W Tabeli 7 zostały przedstawione dane, dotyczące  
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nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie 
biotechnologii w latach 2016-2019.

Tabela 7. Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą z Unii Europejskiej (tys. zł.)

Jednostka  
terytorialna

Lata

Środki z komisji Europejskiej Środki od instytucji zagranicznych

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Polska 11 244,60 12 232,2 23 117,5 30 642,1 5 569,8 3 219,4 2 824,6 1 573,1

Dolnośląskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Kujawsko- 
Pomorskie

0 0 0 0 0 0 0 0

Lubelskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Lubuskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Łódzkie 0 0 0 0 0 0 0 0

Małopolskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Mazowieckie 8 103,3 7 637,6 11 532,6 14 762,4 2 855,5 2 021,8 2 335,6 908,6

Opolskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Podkarpackie 0 0 0 0 0 0 0 0

Podlaskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Śląskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Warmińsko- 
Mazurskie

0 0 0 0 0 0 0 0

Wielkopolskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bank Danych Lokalnych.

W ramach nakładów na działalność badawczą w ramach środków  
finansowych z UE nakłady wewnętrzne otrzymało wyłącznie województwo 
Mazowieckie i stanowiły one 72% wszystkich środków finansowych prze-
znaczonych na działalność badawczą w 2016 roku, w2017 roku wielkość na-
kładów stanowiła 62% wszystkich nakładów, w 2018 roku- 50%, natomiast  
w 2019 roku wielkość nakładów wewnętrznych dla woj. Mazowieckiego wy-
niosła 58% wielkości środków przeznaczonych na ten cel. W ramach środków  
finansowych otrzymanych od instytucji zagranicznych woj. W Tabeli 8 został 
przedstawiony podział na przedsiębiorstwa ogółem oraz na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność badawczo-rozwojową w latach 2016-2019.
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Tabela 8. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową  w latach 
2016-2019

Jednostka  
terytorialna

Lata

Ogółem Ogółem prowadzące  
działalność badawczo-  

rozwojową

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Polska 184 188 208 181 118 123 142 26

Dolnośląskie 25 26 25 21 17 17 0 4

Kujawsko- 
Pomorskie 8 11 11 9 4 7 0 2

Lubelskie 7 5 0 4 3 0 0 0

Łódzkie 18 18 19 0 14 13 15 0

Małopolskie 16 17 22 18 11 13 16 3

Mazowieckie 37 39 39 26 30 3 33 8

Opolskie 3 0 3 5 0 0 0 0

Podkarpackie 5 6 8 5 0 0 4 0

Podlaskie 0 0 0 3 0 0 0 0

Pomorskie 17 16 18 20 14 12 14 3

Śląskie 14 9 11 10 7 4 6 0

Świętokrzyskie 0 0 5 0 0 0 3 0

Warmińsko- 
Mazurskie 5 6 6 6 0 0 0 0

Wielkopolskie 24 24 28 25 12 16 19 0

Zachodnio- 
Pomorskie 0 3 5 0 0 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bank Danych Lokalnych.

Od 2016 do 2018 roku liczba przedsiębiorstw rosła, natomiast od 2018 
liczba przedsiębiorstw zmalała o 13% w ogólnej liczbie przedsiębiorstw i wy-
niosła w 2019 roku 181. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność ba-
dawczą i rozwojową (B+R) również od 2016 roku do 2018 zwiększyła swoją 
liczbę od 118 do 142.

Wnioski i zalecenia praktyczne

Innowacje wpisują się w krajobraz współczesnej gospodarki i w przypad-
ku przedsiębiorstw biotechnologicznych wiążą się z kreacją potencjału produk-
towego i wdrożeniu w życie, celem poprawy życia społecznego i rozwoju go-
spodarczego. Charakter źródeł finansowania sektora badawczo-rozwojowego 
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dotyczy środków z UE, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, funduszy 
Private Equity/Venture Capital, aniołów biznesu oraz dzięki emisji akcji  
i obligacji. Tworzenie sektora badawczo-rozwojowego ukierunkowane jest 
na wprowadzenie innowacji produktowej oraz procesowej w działalności 
przedsiębiorstw.

Na bazie treści merytorycznych zebranych można jednoznacznie stwier-
dzić, że przedsiębiorstwa biotechnologiczne są innowacją na polskim rynku 
przedsiębiorczości. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wniosko-
wać, że mimo tendencji malejącej przedsiębiorstw na polskim rynku od 2019 
roku, to nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową nie maleją, 
a wręcz mają tendencję wzrostową. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było-
by zwiększenie dotacji na poczet uczelni wyższych, by mogły kształcić kadrę 
naukową oraz zapewnienie przyszłej kadrze pracowników przedsiębiorców 
biotechnologicznych pensje, odpowiadające ich nieocenionemu wkładu pracy  
i naukowej wiedzy dla innowacyjnych rozwiązań w rożnych dziedzinach życia.

W świetle przeprowadzonych badań poddano weryfikacji hipotezę głów-
ną oraz pytania badawcze. Teza główna została zweryfikowana pozytywnie, 
gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy działalność badawczo-rozwojowa 
jest rynkiem, który rozwija się dynamicznie w świetle analizowanych danych, 
pochodzących ze źródeł GUS i Banku Danych Lokalnych. 

Od roku 2016 do 2018 roku dynamika liczby przedsiębiorstw  
o profilu działalności z zakresu biotechnologii rośnie, natomiast od 2018 
roku do 2020 ma tendencję malejącą. Natomiast o rozwoju działalności 
biotechnologicznej świadczy wielkość dofinansowania w zakresie B+R, 
jednostek wyspecjalizowanych i ogółem, które rośnie w analizowanym okresie 
czasu z wyjątkiem jednostek wyspecjalizowanych. W 2020 wielkość nakładów 
finansowych dla tych podmiotów była mniejsza o 9 p. p. w porównaniu do 
roku poprzedniego.

Pierwsze pytanie badawcze zostało zweryfikowane negatywnie, gdyż licz-
ba przedsiębiorstw biotechnologicznych rośnie do 2018, natomiast od 2018 
roku liczba przedsiębiorstw maleje. Największy spadek w 2019 odnotowały 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową, rzędu 18%, 
natomiast w 2020 roku największy spadek liczby przedsiębiorstw odnotowały 
przedsiębiorstwa wyspecjalizowane (19%). 

Drugie pytanie badawcze, dotyczące tendencji wzrostowej wielkości na-
kładów na działalność badawczo-rozwojową według sektorów wykonawczych 
z wyjątkiem nakładów w 2018 roku na sektor szkolnictwa wyższego wyniosła 
o 2% mniej niż przed rokiem.
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Trzecie pytanie badawcze zostało również zweryfikowane pozytywnie, 
gdyż zarówno pod względem nakładów wewnętrznych na prace rozwojowe,  
a także nakładów wewnętrznych na badania podstawowe oraz środków komi-
sji Europejskiej oraz od instytucji zagranicznych woj. Mazowieckie otrzymało 
największą wartość nakładów finansowych.

Przyczyną słabnącej działalności przedsiębiorstw biotechnologicznych 
przy dopływie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych 
mogą być przeszkody pojawiające się we wprowadzaniu innowacji i obecnej 
sytuacji w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2.
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DYNAMICS OF THE BIOTECHNOLOGICAL 
ENTERPRISES MARKET IN POLAND IN 2016-2020

Summary: The contemporary perception of development in the eco-
nomic context is related to the development of innovation in the field 
of technology. The creation of scientific and research activity curren-
tly dominates the dynamically developing branch of science, which is 
biotechnology. In the light of the substantive premises and statistical 
data proving the development of biotechnology, an attempt was made 
in the project to assess the degree of development of biotechnology 
enterprises, taking into account the number in the period from 2016 
to 2020. The main aim of the article is to assess the dynamics of chan-
ges in the number of biotechnology companies in the light of the data 
analysis carried out in the analyzed period.

Keywords: biotechnology, innovations, internal expenditure, biotech-
nological activity
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KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 
WSPÓŁCZESNYM 

PRZEDSIĘBIORSTWEM 
– TEORIA I PRAKTYKA

Abstrakt: Specyfika zarządzania współczesnymi organizacjami uwidacznia 
się w zespoleniu wiedzy z różnych gałęzi. Dzięki takiemu podejściu wzrasta 
sprawność podejmowania decyzji oraz następuje redukcja ryzyka. Połączenie 
podejść ekonomicznych i organizacyjnych z informatyzacją zarządzania oraz 
komunikacją społeczną staje się istotnym czynnikiem przyczyniającym się do 
rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Koncepcje zarządzania ewoluują ra-
zem z rynkiem. Każdy przedsiębiorca ma możliwość wyboru własnego modelu 
zarządzania. Podczas decydowania o kształcie zarządzania w organizacji ważne 
jest to, aby dobrać go zarówno do samej firmy, jej produktów, usług jak i osób, 
które tworzą osób, które ją tworzą. Dzisiaj koncepcje powinny gwarantować 
pracownikom możliwość samorealizacji i komfortowe warunki do wykonywa-
nia określonych zadań. Dobrze wybrany model zarządzania pozwala budować 
organizację, która jest silna właśnie dzięki ludziom i z ich pomocą przetrwa 
nawet największe sztormy. Celem artykułu jest ukazanie wybranych koncepcji 
zarządzania współczesnymi organizacjami w teorii i praktyce aby stać się kon-
kurencyjnym na zmiennym rynku.

Słowa kluczowe: koncepcje, zarządzanie , przedsiębiorstwa, zmiany, otocze-
nie, współczesne organizacje

Wprowadzenie

Zachodzące obecnie zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym  
w istotny sposób determinują proces zarządzania organizacjami i przyczyniają 
się do modyfikacji ich struktur. Zarówno przedsiębiorstwa, jak też organizacje 
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sfery publicznej stoją współcześnie przed wyzwaniem poszukiwania nowych 
rozwiązań w procesie zarządzania, które pozwolą im na skuteczną realizację ce-
lów, zdobycie przewagi konkurencyjnej i sprostanie wymaganiom otoczenia.1

Ciągły rozwój metod i koncepcji zarządzania wynika przede wszystkim ze 
zmienności warunków, w których działają przedsiębiorstwa. Postęp technicz-
ny oraz zmieniające się wraz z upływem czasu makrootoczenie wraz z otocze-
niem konkurencyjnym w znacznym stopniu ograniczyły możliwość zastoso-
wania modelu przedsiębiorstwa, który jeszcze kilka lat temu stanowił bazę do 
jego funkcjonowania. Zmienność i nieprzewidywalność otoczenia narastają 
i nic nie wskazuje na to, że ten trend się odwróci. Następowało różnicowanie 
oczekiwań konsumentów wynikające zarówno ze wzrostu ich zamożności, jak 
i nasycenia popytu. Narastały wpływy ruchów społecznych reprezentujących 
interesy pracowników jak i również kwestie związane z niesprawiedliwością 
społeczną czy nierównowagą ekonomiczną. 

Wszelkie organizacje - duże czy małe, nastawione na przynoszenie zysku 
bądź niestawiające sobie takiego celu, krajowe lub wielonarodowe - wyko-
rzystują do osiągnięcia swoich celów pewną kombinację zasobów ludzkich, 
finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Zasoby te albo nakłady, są na 
ogół uzyskiwane z otoczenia organizacji.2

Dążąc do osiągnięcia jak najlepszych efektów podczas zarządzania, roz-
winięty został pakiet koncepcji, metod i narzędzi nakierowanych na wiedzę, 
będącą kluczowym zasobem współczesnego przedsiębiorstwa. Przedsiębior-
stwa dostosowywały się do zmieniającego otoczenia, wprowadzając strategie 
rozwoju, zmieniając tym samym swoje struktury organizacyjne. Istotą współ-
czesnego przedsiębiorstwa jest jego ukierunkowanie na okazje pojawiające 
się właśnie dlatego, że otoczenie jest zmienne i nieprzewidywalne. Jest to tak 
gruntowna zmiana strategii biznesu, że przyjęta została jako nowy paradygmat 
przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

Zarządzanie w formie praktycznego działania istnieje od bardzo dawna, 
jednakże oparcie go na naukowych podstawach, rozwiązujących problemy wy-
stępujące w tym zakresie ukształtowało się stosunkowo niedawno, ponieważ 

1 M. Lisiński, M. Wróbel, Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Wyższa Szkoła 
Biznesu  w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016, s.7
2 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2017, s. 38
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dopiero na przełomie XIX i XX wieku.Zarządzanie pojmowane było wówczas 
jako działanie kierownicze. Nastąpiło wówczas uporządkowanie dotychcza-
sowej wiedzy w tej dziedzinie i stworzenie nowych metod, narzędzi i technik 
zarządzania co przyczyniło się do fundamentalnego rozwoju metod organiza-
cji pracy. 

Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił jako pierwszy Henri Fayol. Na-
leżą do nich następujące sekwencje postępowania: planowanie, organizowanie, 
motywowanie, decydowanie i kontrolowanie. Zarządzanie jest zatem ogól-
nym zakresem działań, decyzji i przede wszystkim procesów, których zastoso-
wanie w odniesieniu do osób, zasobów, kapitału lub organizacji ma zapewnić 
możliwość do efektywnego funkcjonowania, rozumnego stosowania środków 
oraz osiągnięcia wyznaczonych celów.

Tabela 1. Przekrój literatury – definicji zarządzanie

Lp. Autor Definicja zarządzania

1. B. Gliński Działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania rzeczy, 
organizacji lub osób podległych, zgodnie z celami zarządzającego.3

2. T. Pszczołowski

Działanie polegające na dysponowaniu zasobami; ponieważ do 
zasobów najważniejszych należą ludzie, zasobami są pieniądze,  
a przez nie oddziałuje się na ludzi. Zarządzanie wiąże się z kiero-
waniem i bardzo często używa się łącznie terminów “organizacja  
i zarządzanie”, “kierowanie i zarządzanie”.4

3. R. W. Griffin

Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, or-
ganizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), 
skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe  
i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów or-
ganizacji w sposób sprawny i skuteczny.5

4. R. Caude,
A. Moles

Sztuka łączenia różnych środków, którymi dysponuje przedsiębior-
stwo, tak aby osiągnęło ono swoje cele z maksymalną skutecznością. 
Zarządzanie nie powinno być mylone z kierowaniem, które stano-
wi istotę decydowania. Jest to zespół czynności zmierzających do 
osiągnięcia pozytywnych rezultatów finansowych przy końcu okre-
ślonych okresów, wybór, podział i zastosowanie środków przedsię-
biorstwa, jak również stosunki wszelkiego rodzaju, jakie może ono 
utrzymywać z innymi osobami prawnymi.6

3 B. Gliński, Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974, s. 929
4 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 288
5 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2017, s. 6
6 R. Caude, A. Moles, Methodologieversune science de l’action, Paryż 1964, s. 450
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5. J. Zieleniewski

Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju funkcji re-
gulujących wykonywanego zbiorowo przez "regulujące" jednostki 
organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, 
planowanie, czyli organizowanie struktur oraz kontrolowanie re-
alizacji celów.7

6. A.K. Koźmiński,
D. Jemielniak

Zarządzanie polega na zapewnieniu (świadomym stworzeniu) wa-
runków, by organizacja działała zgodnie ze swymi założeniami, 
czyli realizowała swoją misję, osiągała zgodne z nią cele i zachowy-
wała niezbędny poziom spójności umożliwiający przetrwanie, czyli 
wyodrębnienie z otoczenia, i rozwój, czyli realizację misji i celów 
w przyszłości.8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy literatury przedmiotu

Zarządzanie jest obecnie jednym z kierunków studiów oferowanych 
przez niemal wszystkie uczelnie wyższe. Naukowcy społeczni traktują zarzą-
dzanie jako dyscyplinę akademicką, badając jej obszary pod względem organi-
zacji społecznej i przywództwa organizacyjnego. 

Zarządzanie – funkcje i rodzaje

Jako funkcje zarządzania najczęściej obecnie wymieniane są: planowanie, 
organizowanie, motywowanie, decydowanie i kontrolowanie. Wśród jego ro-
dzajów wyróżnia się: strategiczne, taktyczne i operacyjne.

Tabela 1.Funkcje i rodzaje zarządzania

Funkcje zarządzania

Planowanie

Planowanie to najważniejszy punkt dla podejmowania jakichkolwiek 
działań w zarządzaniu projektem, zespołem czy przedsiębiorstwem. 
Bez niego nie można w odpowiedni sposób organizować, zarządzać 
i kontrolować. Menadżerowie nie mogą kontrolować działań, któ-
re nie zostały zaplanowane, gdyż kontrola polega na korygowaniu 
odchyleń od planu.
Pierwszym krokiem w ramach planowania jest rozpoznanie i zro-
zumienie obecnej sytuacji. Następnie należy przewidzieć zmiany, 
które mogą nastąpić; określić cele i zasoby; sformułować niezbędne 
działania; przewidzieć konsekwencje podjętychi niepodejmowa-
nych decyzji oraz określić sposób kontroli realizacji planów.
Każdy plan powinien uwzględniać: cele i dążenia, zasoby, zbiór 
działań, terminyrealizacji oraz ludzi.

7 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN 1960, s. 477
8 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od postaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 18
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Organizowanie

Organizowanie polega na przygotowaniu odpowiednich zasobów, 
które umożliwią sprawną realizację zaplanowanych działań. 
Organizowanie obejmuje m.in.:
1. zapewnienie informacji 
2. organizację przestrzenną
3. podział pracy
4. opracowanie struktury organizacyjnej
5. budowa zespołów
6. delegowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności 
7. opracowanie procesów
8. koordynowanie działań w czasie i przestrzeni

Motywowanie

Motywowanie polega na kształtowaniu postaw podwładnych w taki 
sposób, żeby osiągali oni wyznaczone cele. Motywowanie służy za-
chęcaniu pracowników do efektywnej pracy. 
Współcześnie jestono uważane za zbyt wąskie podejście, ponie-
ważzawiera się także w szerszym pojęciu, jakim jest „przywództwo”.

Decydowanie

Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch znaczeniach.
W szerokim znaczeniu jest to złożony proces, który składa się z na-
stępujących etapów:
1. identyfikacji i rozpoznania sytuacji decyzyjnej,
2. identyfikacji i zaprojektowania wariantów decyzyjnych,
3. oceny zaprojektowanych wariantów i wyboru optymal-
nie najlepszego,
4. zapewnienia warunków realizacji decyzji,
5. kontroli efektów podjętej decyzji.
Każdy z tych etapów wymaga zaspokojenia potrzeb informacyjnych, 
a ciągły dopływ odpowiedniej informacji jest możliwy jedynie przy 
systemie informacyjnym, działającym w sposób sprawny.
W drugim - wąskim znaczeniu - podejmowanie decyzji jest tylko 
jednym z etapów procesu decyzyjnego i oznacza świadomy akt woli 
decydenta dokonującego nielosowego wyboru jednego, ze zbioru 
możliwych wariantów.

Kontrolowanie

Kontrolowanie polega na sprawdzeniu czy osiągnięto wyznaczo-
ne cele. Dzięki kontrolowaniu możliwe jest wskazanie błędów, 
identyfikowanie możliwości lepszego wykonania zadań oraz stałe 
doskonalenie.
Konieczność kontrolowania powinna być uwzględniona już na eta-
pie procesu planowania. Skuteczna kontrola wymaga dobrze funk-
cjonującego systemu informacyjnego dostarczającego dane niezbęd-
ne do obliczenia wartości konkretnych i mierzalnych wskaźników, 
stanowiących podstawę podejmowania działań korygujących lub 
działań zapobiegawczych.

Rodzaje zarządzania

Strategiczne

Wspomaga rozwiązywanie problemów dotyczącychprzetrwania  
i rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym oddziaływanie 
otoczeniai własny potencjał wytwórczy. 
Kreuje rozwój organizacji w długim okresie.

Taktyczne

Wiąże się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa od strony zasobów 
ludzkich i finansowych, a także od strony technicznej i organiza-
cyjnej. Polega na konkretyzowaniu strategicznych planów działania  
i przekształcaniu ich w konkretne projekty realizacyjne. 
Przebiega w średnim i krótkim okresie.
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Operacyjne

Związane z projektowaniem i kontrolowaniem procesu produkcji 
oraz operacji biznesowych w zakresie produkcji towarów lub usług.
Odnosi się do bieżącego, w krótkim okresie, funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Transformacje w zarządzaniu

Podejście systemowe przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości 
w metodologii jej badania, a także w metodach oddziaływania na taką rze-
czywistość. Istotą podejścia systemowego jest traktowanie badanych obiek-
tów jako otwartych systemów, inaczej zbiorów elementów związanych ze 
sobą w taki sposób, by tworzyły one nową całość, która wyróżni się w danym 
otoczeniu.

Systemowe podejście do analizy przedsiębiorstwa, wymusza traktowa-
nie go jako zwartej struktury posiadającej różnorodne wyjścia oraz wejścia. 
Wewnątrz struktury znajdują się oczywiście mniejsze elementy (tak zwane 
podsystemy) umożliwiające przetwarzanie wejść w wyjścia zgodnie z wyzna-
czonymi celami systemu. Najważniejszymi elementami przedsiębiorstwa są 
podsystem zarządzania oraz podsystem wykonawczy.

Podejście sytuacyjne jest nurtem w teorii zarządzania, według którego 
każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Dana sytuacja jest najlepiej 
rozumiana przez zarząd organizacji i to on powinien dostosować do niej kon-
kretne rozwiązania zależnie od zastanej sytuacji i wynikające z innych teorii. 

Model 7S opracowany został przez firmę consultingową McKinsey.  
Autorami modelu są Waterman i Peters.Model wyróżnia siedem elementów, 
które budują schemat organizacji: system, strategia, struktura, styl zarządza-
nia, kadry, umiejętności i wspólne wartości. Trzy elementy: system, strategia, 
struktura stanowią elementy obejmujące techniczne części przedsiębiorstwa. 
Natomiast elementy takie jak: styl zarządzania, kadry, umiejętności tworzą 
fragment modelu, prezentujący społeczność organizacyjną. Wspólne wartości 
zajmują miejscepomiędzy powyższymi elementami, nazywanymi także ele-
mentami twardymi i miękkimi.

Model jednak uległ rozbudowie, poprzez zmiany zaproponowane przez 
R. Pascale oraz A. Athos, jako zastąpienie elementu wspólnych wartości na 
cele nadrzędne. Model 7S nie jest receptą na zbudowanie idealnej strategii, 
ale jest bodźcem do przemyślenia wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa, 
które wpływa na przyszły jego rozwój.
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Postmodernistyczny nurt w naukach o zarządzaniu przedsiębiorstwem 
szczególnie intensywnie rozwijał się w latach 90. i ma odzwierciadlenie we 
współczesnych strategiach i metodach zarządzania.

Współczesne strategie i metody zarządzania

Założenia w odniesieniu do strategii koncentrują się głównie na wyborze 
strategii zależnej przede wszystkim od typu przedsiębiorstwa, jego celów i roli 
w środowisku.W przypadku przedsiębiorstwa czy też organizacji, składającej 
się z wielu podmiotów, niezbędne jest opracowanie planu współpracy, zasad 
i systemu komunikowania się wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z otoczeniem, 
bazując na zasadach promocji.

Założenia w odniesieniu do metod związane są gównie z wyborem me-
tod zależnych od typu, struktury i celu przedsiębiorstwa, jego funkcji i roli  
w otoczeniu, a także od potrzeb, wiedzy i umiejętności zarządzających. Wie-
lość metod pozwala na zastosowanie w jednym celu kilku z nich, ponieważ 
złożoność niektórych z nich sprawia, iż wzajemne się przenikają.

CRM (ang. CustomerRelationship Management) to zarządzanie relacja-
mi z klientem(związane jest z nastawieniem na klienta, kształtowaniem relacji 
z nim oraz dostosowywaniem organizacji do jego klientów).

PM (ang. Project Management) to zarządzanie projektami (rozumiane 
jako proces sterowania wzajemnie powiązanymi procesami niezbędnymi do 
pełnego zrealizowania projektu).

Wśród wielu środków mających prowadzić do poprawy funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, a tym samym do zdobycia klientów, znalazła się koncepcja, 
na której w ostatnim okresie skupia się zainteresowanie kierownictwa wielu 
przedsiębiorstw: kompleksowe zarządzanie jakością (ang. Total Ouality Ma-
nagement — TQM).9

TQM to zarządzanie jakością (przywiązywanie wagi do jakości w zarzą-
dzaniu, w kontekście systemu zarządzania, kosztów, zwracanie uwagi na kul-
turę jakości, zasad i skutkóww działalności przedsiębiorstwa).

TBM (ang. Time Based Management)to zarządzanie czasem. Jest to me-
toda związana z racjonalnym zarządzaniem czasem; czas stanowi szczególny 
zasób organizacji poza zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi.

Czas jest bowiem dobrem, którego nie można sprzedać, zmagazynować 
ani zaoszczędzić, upływa nieubłaganie. W życiu znane nam jest powiedzenie 

9 A. Bitkowska, E. Weiss, Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Vizja Press & IT, 
Warszawa 2015, s. 60
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„czas to pieniądz" i w zasadzie odzwierciedla ono istotę tej koncepcji. Na rynku 
szybko pojawiają się ciągle to nowe zjawiska przynoszące wiele zmian, z któ-
rymi przedsiębiorstwo musi się jak najszybciej zapoznać. Są to m.in. zmiany 
na rynku zbytu, wzrastająca produktywność, skrócone terminy realizacji za-
opatrzenia, nasycenie rynku, wzrost wymagań klientów, czy też skracanie cy-
klu życia produktów. Aby przedsiębiorstwo działało skutecznie, musi nauczyć 
się reagować na zmienne warunki otoczenia, by w krótkim czasie uporać się  
z nowymi problemami.10

Organizacje innowacyjneto organizacje zarządzające kreatywnością i roz-
wojem, w których skutki innowacji wpływają na jej rozwój, jak i rozwój eko-
nomiczny otoczenia.

Reengineering jest metodą gruntownego przekształcania całościowych 
procesów firmy, ponieważ odchodzi od tradycyjnych struktur funkcjonalnych 
i wprowadza zespoły realizujące samodzielnie całe zadania.Reengineering 
oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa, zmierzającą 
do zdecydowanej poprawy jego efektywności. Fundamentem reengineerin-
gu jest założenie, że przedsiębiorstwo należy traktować jako całość procesów 
zorientowanych na zaspokajanie potrzeb klienta. Stąd reengineering należy 
traktować jako fundamentalne przemyślenie od nowa oraz radykalne przepro-
jektowanie procesów w przedsiębiorstwie, które prowadzą do dramatycznej, 
przełomowej poprawy według krytycznych, współczesnych miar osiąganych 
wyników, takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość.11

Istotą metody Lean Management jest uzyskanie wysokiej produktywno-
ści produkcji i pracy, sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości ofe-
rowanych usług i produktów oraz zadowalających wyników ekonomicznych. 
Opiera się na zasadzie stopniowego doskonalenia. Jest metodą polegającą na 
stosowaniu działań mających na celu „wyszczuplenie" przedsiębiorstwa. Dzia-
łania te odnoszą się głównie do szczebli hierarchicznych.

Outsourcing jest narzędziem Lean Management i dotyczy głównie re-
zygnacji przedsiębiorstwa z realizacji niektórych funkcji i korzystania z usług 
zewnętrznych. Outsourcing jest najszybciej rozwijającym się modelem bizne-
su XXI wieku. Wiele przedsiębiorstw zarówno za granicą, jak w Polsce stosuje 
outsourcing jako jedną ze swoich strategii, by zwiększyć efektywność.

Należy podkreślić, że koncepcja outsourcingu nieustannie ewoluuje. 
Przechodząc przez kolejne fazy, zmieniają się nie tylko zakres, lokalizacja oraz 

10 Tamże, s. 76
11 A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, 
Warszawa 2009, s. 34
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główne motywy, ale całkowite postrzeganie i podejście przedsiębiorców. Wraz 
z rozwojem outsourcingu wykorzystywano coraz to nowe możliwości rynku, 
przedsiębiorstw zewnętrznych oraz lokalizowano działalności na coraz dal-
szych obszarach terytorialnych.12

Benchmarking – funkcje i rodzaje

Benchmarkingpolega na systematycznym porównywaniu własnego 
przedsiębiorstwa z innymi (docelowo z najlepszymi spośród konkurentów), 
albo na porównywaniu ze sobą różnych działów przedsiębiorstwa, aby ustalić 
jego obecny stan i potrzebę ewentualnej zmiany.

W biznesie, przeprowadzenie badań porównawczych może być wyma-
gane do przeprowadzenia określonych działań. Benchmarking nie jest jednak 
zwykłym naśladownictwem, nie polega bowiem na podpatrzeniu sposobu 
pracy innych, aby postępować tak samo. To wykrywanie czynników, które 
sprawiają, że proces poddany analizie jest wykonywany efektywnie, a na-
stępnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To 
twórcze adaptowanie najlepszych praktyk i ciągłe uczenie się.

Proces benchmarkingu polega zwykle na wyborze zagadnień do porów-
nania; opracowaniu planu analizy i metod gromadzenia danych; określeniu 
wzorców przedsiębiorstw; zbieraniu danych i ich późniejszym porównaniu, 
analizowaniu i przygotowaniu wstępnych zaleceń; opracowaniu planu zmian i 
ich wprowadzenie oraz oczywiste powtórzenie tego procesu po uwzględnieniu 
zmian.

Porównywanie takie stosowane jest od dawna, stąd niektórzy autorzy 
wskazu-ją, iż benchmarking nie jest koncepcją zasługującą na szczególną 
uwagę. Stosując benchmarking, próbuje się wyeliminować podstawowy pro-
blem porównań — nie-możność bycia lepszym niż ten, od kogo zapożyczamy 
rozwiązania.13

Benchmarkingwewnętrzny polega na szukaniu tego, co najlepsze  
w przedsiębiorstwie i wzorowaniu się na tym.

Benchmarkingzewnętrzny, zwany również konkurencyjnym opiera się 
na porównywaniu z konkurentami danej branży oraz plasowaniu się na ich tle. 

Wyróżniamy także benchmarking funkcjonalny związany z poszukiwa-
niem wzorca w innych przedsiębiorstwach realizujących tę samą funkcję jak 
również z koniecznością dostosowania do własnych potrzeb.

12 A. Bitkowska, E. Weiss, dz.cit, s. 106
13 Tamże, s. 93
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Kluczowymi zaletami benchmarkingu są:

1. poprawa innowacyjności,
2. zmniejszanie kosztów,
3. zwiększanie konkurencyjności,
4. precyzyjne formułowanie celów,
5. podstawa organizacji uczącej się.

Do istotnych wad benchmarkingu zalicza się:

1. koszt dostępu do informacji,
2. trudności w zdobywaniu informacji,
3. żmudne i czasochłonne analizy,
4. błędny wybór benchmarka.

Podsumowanie

Zarządzanie oparte na współczesnych koncepcjach to tak naprawdę 
uważna obserwacja, nabywanie doświadczeń, poznawanie procesów i nie-
ustanna konfrontacja teorii z praktyką. Świat nieustannie się zmienia, podob-
nie jak warunki prowadzenia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Należy odpo-
wiednio dobierać narzędzia do realizacji postawionych celów, ponieważ to, co 
sprawdzało się i przynosiło efekty jeszcze wczoraj, dziś może nie działać i być 
jedynie reliktem przeszłości. Dlatego należy być na bieżąco ze zmieniającą się 
rzeczywistością, obowiązującymi trendami, testowaniem nowych rozwiązań 
lub udoskonalaniem obecnie wykorzystywanych rozwiązań.

Współczesne zarządzanie to odwaga, innowacyjność, poświęcenie, wie-
dza oraz umiejętności.
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CONCEPTS OF MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT - 
THEORY AND PRACTICE

Summary: The changing environment of the organization, uncerta-
inty and risk force to search for management methods and concepts 
that would guarantee the development of the organization and streng-
then its competitive position. The aim of the article is to show the 
role and importance of modern management methods and to indicate 
their usefulness in the management improvement process. Manage-
ment concepts are dynamic and respond to the business needs of or-
ganizations that strive to ensure business continuity, guaranteed by 
asatisfied customer. The improvement of management is a consequ-
ence of the methods and techniques of management that are used to 
improve competitiveness, increase the efficiency and effectiveness of 
management. By contrast, small, large and medium-sized enterprises 
use management through mission and vision, benchmarking, strategic 
planning, customer relationship management, outsourcing, strategic 
alliances, key competency management, strategic scorecard, change 
management and knowledge management. Management based on 
modern concepts is in fact careful observation, gathering experiences, 
learning about processes and constant confronting theory with prac-
tice. Enterprises adapted to the changing environment, introducing 
development strategies, thus changing their organizational structures. 
A properly conducted process of improving the management system 
with the use of appropriate management methods and techniques 
may contribute to the achievement of many effects, taking the form 
of economic and financial benefits, i.e. increased profitability, income, 
improvement of budget implementation, reduction of costs, improve-
ment of cash flow, increase of return on investment, improving com-
petitiveness, improving the effectiveness of decisions made, retaining 
customers and increasing their loyalty, optimal use of resources, incre-
asing intellectual capital, increasing responsibility among employees, 
increasing the efficiency and effectiveness of processes carried out in 
the organization, improving the functioning of the supply chain, shor-
tening the delivery time to the market and increasing the organizatio-
nal performance, reliability and durability.
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KSZTAŁTOWNIE SYSTEMU 
WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ  

W JEDNOSTKACH 
SAMORZĄDOWYCH 

Abstrakt: Kształtowanie  odpowiednich systemów wynagradzanie jest 
dość istotnym aspektem w każdej organizacji. Odpowiednie wynagra-
dzanie pozwala przyciągnąć i utrzymać bardzo dobrych pracowników 
oraz zmotywować ich do osiągania wysokich wyników pracy, a także 
rozwoju zawodowego. Celem artykułu było ukazanie kształtowania 
się składników w systemie wynagrodzeń. W artykule przedstawiono 
formalne aspekty sytemu wynagrodzeń, zagadnienia związane ze sto-
sunkiem pracy w samorządzie i wynagrodzeniami za pracę. Ukazano 
poszczególne pojęcia, funkcje i części składowe wynagrodzeń pracow-
ników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz 
ich prawa i obowiązki. Przedstawiono także aspekty prawne, który 
mają istotny wpływ na system wynagradzania.  Zostały także ujęte  ele-
menty wynagrodzenia za pracę, które mają charakter obligatoryjny i te 
o charakterze fakultatywnym.

Słowa kluczowe: system wynagradzani, kształtowanie ,zmiany, pra-
cowni samorządowy
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Wprowadzenie

Wynagrodzenia pracownicze ulegają w ostatnich latach bardzo dyna-
micznym zmianom w Polsce dotyczy to również pracowników samorządo-
wych. Świadczą o tym nie tylko duże przeobrażenia w systemach wynagrodzeń,  
zmiany przepisów a także zmiany mentalności pracodawców i pracowników. 
Świadomość istoty i korzyści, które generuje skuteczny system wynagrodzeń 
sprawia, że do kształtowania polityki płacowej w zaczyna przywiązywać się co-
raz większą lub wreszcie należytą wagę w naszym kraju. Jest to wynikiem wie-
lu czynników, jednak najważniejszym z nich jest bezpośredni i realny wpływ 
polityki płacowej na wyniki i realizację celów w jednostkach budżetowych.

Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa

Stosunek pracy jest najważniejszą częścią przedmiotu prawa pracy, który 
zachodzi między pracodawcą, a pracownikiem w procesach pracy podporząd-
kowanej. Potwierdza to art. 1 Kodeksu Pracy, który określa „prawa i obowiąz-
ki pracowników i pracodawców”. Stosunek pracy ma charakter zobowiązanio-
wy, dwustronny, jest więzią prawną polegającą na tym, że jedna strona może 
żądać od drugiej spełnienia określonego świadczenia, a druga obowiązana jest 
to świadczenie spełnić. Pracodawca może żądać od pracownika świadczenia 
pracy, a pracownik obowiązany jest pracę tę świadczyć. Pracownik może 
żądać zapłaty wynagrodzenia za pracę (oraz spełnienia na jego rzecz innych 
świadczeń przewidzianych w prawie pracy), a pracodawca musi ten obowiązek 
wykonać. Stosunek pracy objęty jest regulacją prawa pracy jako gałęzi prawa, 
która została specjalnie do tego powołana1. 

Głównymi cechami stosunku pracy są: 

- podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, 
- odpłatność wykonywanej pracy, 
- praca wykonywana osobiście przez pracownika, 
- praca powtarzana w codziennych lub dłuższych odstępach czasu, 
- praca wykonywana na „ryzyko” pracodawcy, 
- praca wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę2. 

1 L. Florek, Ł. Pisarczyk ,Prawo pracy, wyd. Beck, 2019
2 https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/stosunek-pracy/6430,stosunek-pracy-podstawa 

-prawna.html [data dostepu z dnia: 26.02.2021]
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Stosunek pracy powstaje na podstawie zawartej umowy uregulowanej  
w Kodeksie pracy, która może mieć formę umowy o pracę, spółdzielczej umo-
wy o pracę, mianowania, powołania, wyboru3. Umowa o wykonanie pracy 
nieposiadająca wyżej wymienionych cech nie powoduje powstania stosunku 
pracy, nawet jeżeli spełnia niektóre z wyżej wymienionych warunków. Gdy 
jednak w zawartej umowie występują z równym nasileniem cechy umowy 
o pracę i innej umowy (np. umowy zlecenia), wówczas rozstrzygająca o typie 
umowy jest wola stron4.

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach 
określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, 
która nie ukończyła 18 lat5.

Do odrębnej grupy pracowników w rozumieniu prawa pracy należy zali-
czyć pracowników samorządowych, których stosunek pracy uregulowany jest 
w ustawie o pracownikach samorządowych. W myśl art. 16 ustawy o pracow-
nikach samorządowych stosunek pracy pracownika samorządowego zatrud-
nionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub 
na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę 
na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie 
dłuższy niż 6 miesięcy6.

Pojęcie wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę, jest podstawowym elementem prawnego 
stosunku pracy w Polsce, jest to kwota należna pracownikowi z tytułu za-
trudnienia. Za wynagrodzenie uznaje się świadczenie obejmujące wszystkie 
składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z wykonywaną pracą  
w formie pieniężnej, bądź w innej formie niż pieniężna. Jest to obligatoryjne 
świadczenie pracodawcy względem pracownika – pracodawca w żaden sposób 
nie może być zwolniony z tego obowiązku, a pracownik nie może się zrzec 
prawa do przysługującego mu wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na 
inną osobę.

3 https://www.profinfo.pl/hasla-lex/stosunek-pracy-definicja,4423.html [data wejścia: 26.02. 
2021]
4 https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/stosunek-pracy/6430,stosunek-pracy-podstawa 

-prawna.html [data dostępu z dnia: 26.02.2021]
5 Kodeks pracy art. 22 § 2
6 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)
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Wynagrodzenie to jeden z najmocniejszych czynników określających 
motywację i zachowanie pracowników. Odpowiednie wynagrodzenie, do-
datki oraz udział w zyskach przyczyniają się do osiągania lepszych wyników  
w pracy.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników. Na jego 
wysokość wpływają czynniki z makrootoczenia, takie jak poziom rozwoju go-
spodarczego kraju i regionu, regulacje prawne, sytuacja na rynku pracy oraz 
pozycja związków zawodowych i organizacji pracodawców. Wysokość płacy 
wynika również z cech organizacji, w której pracownik jest zatrudniony: bran-
ży, jej sytuacji finansowej, technologii wytwarzania oraz kultury organizacyj-
nej. Istotny wpływ mają także charakterystyki pracownika: jego wykształcenie, 
umiejętności, pełnione role oraz osiągane wyniki. Wysokość wynagrodzenia 
wynika z umowy o pracę oraz dodatkowo zakładowego regulaminu wyna-
gradzania względnie układów zbiorowych pracy. Wynagrodzenie za pracę 
powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wy-
konywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także 
uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy7. Przepisy określają, że wyna-
grodzenie powinno być godziwe, jednak nie może być niższe niż wynagro-
dzenie minimalne obowiązujące w danym roku, przy zatrudnieniu w pełnym 
wymiarze czasu.

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o ochronie płacy  
z 1949 r8. ustanawia, że zarobki powinny być wypłacane w regularnych odstę-
pach czasu, zabrania takich sposobów wypłaty, które pozbawiają pracownika 
istotnej możliwości porzucenia pracy9. Zabrania też by pracodawca ograni-
czał w jakikolwiek sposób wolność pracownika w dysponowaniu swą płacą. 
W razie upadku przedsiębiorstwa pracownicy w nim zatrudnieni mają być 
traktowani jako wierzyciele uprzywilejowani, ich roszczenia mają pierwszeń-
stwo. Zabronione jest wypłacanie w środkach odurzających lub dokonywanie 
wypłaty w sklepach sprzedaży takich środków. Konwencja z 1951 r. gwaran-
tuje jednakowe wynagrodzenie dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę 
jednakowej wartości10. O prawie do godziwego wynagrodzenia mówi także 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 23 oraz Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w art. 7. Godziwe 

7 Kodeks pracy, art. 78
8 Konwencja nr 95 dotycząca ochrony płacy (Dz .U. z 1955 r. nr 38, poz. 234)
9 Cytat ze wstępu do Konwencji Nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej (Dz.U. z 1959 r.  
nr 39, poz. 240)
10 Equal Remuneration Convention (Dz.U. z 1955 r. nr 38, poz. 238)
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wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie, które zapewnia wystarczający poziom 
życia – człowiek dzięki niemu musi bez problemu zaspokoić podstawowe 
potrzeby ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Wysokość wynagrodzenia po-
winna być różna w zależności od rodzaju wykonywanej pracy czy kwalifikacji.

Zgodnie z kodeksem pracy zostało ustanowione wynagrodzenie mini-
malne. Pracodawca ma możliwość wynagradzania pracowników w sposób 
korzystniejszy niż jest postanowione w kodeksie pracy, lecz nie może wyna-
gradzać w sposób mniej korzystny. Wysokość minimalnego wynagrodzenia 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 
dnia 15 września każdego roku, na rok następny.

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w mie-
siącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne 
raz w miesiącu wypłaca się z dołu, stanowi zapłatę za pracę już wykonaną 
lub z góry za pracę, którą pracownik dopiero wykona, zgodnie z ustalonymi 
wcześniej warunkami. niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie 
później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalenda-
rzowego11. Podkreślić należy, iż zasada ta odnosi się do stałych składników 
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę jest roszczeniem majątkowym, gdyż pracow-
nik może go dochodzić na drodze sądowej, wraz z rekompensatą w formie  
np. odsetek za nieterminową wypłatę.

Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrud-
nianych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagro-
dzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach, określa Rada Ministrów 
w rozporządzeniu.

Systemy wynagradzania za pracę

System wynagradzania jest narzędziem zarządzania wspomagającym 
procesy decyzyjne, planistyczne i kontrolne. Jest to przyjęty system zapłaty 
za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy. Systemy wy-
nagrodzeń mają swoją specyfikę ze względu na rodzaj działalności, strukturę  
i kulturę organizacyjną firmy, a także wielkość firmy. Nie istnieje taki system 
wynagrodzeń, który byłby dobry dla każdej firmy. 

11 Kodeks pracy, art. 85
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System wynagradzania może przyjąć dwojaki charakter: wynagrodzenia 
stałego lub wynagrodzenia zmiennego. Stały poziom wynagradzania wynika 
bezpośrednio z efektów pracy pracownika, grupy lub organizacji. Wielkość 
wynagrodzeń zmiennych jest uzależniona od kierunku zmian podstawy ich 
kształtowania. Wynagrodzenie za pracę ma złożoną i zmienną strukturę we-
wnętrzną. Składniki wynagrodzenia mogą mieć charakter stały i ruchomy, 
obligatoryjny i dodatkowy. Dla różnych celów np. podatkowych czy ubez-
pieczeniowych, sposób jego obliczania jest odmienny. Głównym składnikiem 
wynagrodzeń gotówkowych jest płaca zasadnicza, która może być jedynym 
elementem wynagrodzenia. Jednak często w jego skład wchodzą różne dodat-
ki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz wynagrodzenie za czas nie-
przepracowany (np. urlop opiekuńczy, macierzyński, ekwiwalent urlopowy, 
postój nie z winy pracownika, wynagrodzenie za czas choroby). Wysokość 
wynagrodzenia stałego nie jest bezpośrednio uzależniona od efektów wyko-
nanych zadań, lecz w dużym stopniu jest związana z: kategorią zaszeregowa-
nia pracownika, zajmowanym przez niego stanowiskiem, rodzajem i ilością 
wykonywanej pracy, a także pełnionej funkcji. W zależności od przyjętego 
systemu wynagradzania pracowników płaca zasadnicza oparta jest na jednej 
z następujących form płacy: czasowej, akordowej, prowizyjnej12, mieszanej, 
bonusowej lub kafeteryjnej.

System wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego opar-
ty jest na Ustawie o pracownikach samorządowych, która określa składniki 
wynagrodzenia.

Wymogi, obowiązki i odpowiedzialność na stanowisku pracownika sa-
morządowego są rekompensowane poprzez odpowiednie wynagrodzenie. 
Oprócz stawek zasadniczych pracownik samorządowy otrzymuje jeszcze inne 
dodatki. Rozdział 4 Ustawy o pracownikach samorządowych określa upraw-
nienia pracownika samorządowego, w tym prawo do wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wynagrodzenie pracow-
nika samorządowego składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku 
za wieloletnią pracę. Ponadto może mu zostać przyznany dodatek funkcyjny 
oraz dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbo-
wych lub powierzenia dodatkowych zadań. Pracownikowi samorządowemu 

12 Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być 
przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym”. Szcze-
gółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa praco-
dawca w regulaminie wynagradzania. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), § 5 
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przysługuje również nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa z związku  
z przejściem na emeryturę lub rentę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
W regulaminie wynagradzania pracodawca określa zasady przyznawania do-
datków, nagród, a także premii. 

Funkcje wynagradzania

Wynagrodzenie zajmuje szczególne miejsce w procesach zarządzania 
zasobami ludzkimi na poziomie operacyjnym. Rola płac przejawia się w jej 
funkcjach. Wyróżnia się cztery najważniejsze funkcje wynagrodzenia: docho-
dową, kosztową, motywacyjną i społeczną. Teorie motywacji pokazują, że 
pieniądze nie są jedynym czynnikiem motywującym pracowników. To wy-
sokość i struktura wewnętrzna płacy jest czynnikiem decydującym o podjęciu 
pracy. Każdy indywidualnie ocenia to, w jakim stopniu wynagrodzenie umoż-
liwi mu zaspokajanie własnych potrzeb. Zgodnie z teorią piramidy potrzeb  
A. Maslowa człowiek aby mógł się rozwijać, musi zaspokoić najpierw te pod-
stawowe (fizjologiczne i bezpieczeństwa)13. Wynika więc, że to pieniądze liczą 
się dla pracowników najbardziej, a dopiero na kolejnym poziomie motywato-
ry pozapłacowe zaczynają mieć znaczenie. 

Płace mają zupełnie inne funkcje do spełnienia z punktu widzenia pra-
codawcy, a inne z punktu widzenia pracownika. Różne sposoby postrzega-
nia wynagrodzenia wynikają z funkcji jakie ono spełnia14. Wynagrodzenia są 
bardzo złożoną kategorią ekonomiczną, psychologiczną i społeczno-politycz-
ną. Różnorodny ich charakter stanowi podstawę wyróżnienia czterech kla-
sycznych funkcji wynagrodzeń, funkcja dochodowa, kosztowa, motywacyjna, 
społeczna.

13 Teoria hierarchii potrzeb Maslowa opiera się na twierdzeniu, że ludzie w swoich działaniach 
muszą zaspokajać pięć podstawowych grup potrzeb.Wyróżnia on potrzeby: fizjologiczne, bez-
pieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji. Maslow uważa, że ludzie spełniają swoje 
potrzeby w kolejności od najniższych do najwyższych. Siła potrzeby zależy od bieżącej sytuacji  
oraz  ostatnich  doświadczeń  człowieka.  Każda  potrzeba  fizjologiczna musi być choć częścio-
wo zaspokojona, zanim dana osoba zapragnie zaspokojenia potrzeby wyższego rzędu. Bowiem  
zaspokojenie  potrzeb  niższego rzędu, blokuje funkcjonowanie pracownika na wyższym pozio-
mie potrzeb.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach se-
ria: Administracja i Zarządzanie (22)2012 nr 95, dostępny w Internecie: https://repozytorium.
uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1031/Lesniewski_Berny_Wynagrodzenia_w_procesie.
pdf; [data dostępu z dnia: 11.04.2021]
14 T. Wasiluk, Wynagrodzenia za pracę ich rola w systemie motywacji pracowników s.4, dostęp-
ny w Internecie:  http://www.wasiluktomasz.republika.pl/wynagrodzenia.pdf [data dostępu  
z dnia10.04.2021]
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Funkcje te są ze sobą ściśle powiązane. Nie mogą być one realizowane 
kosztem siebie, ani żadna z nich nie powinna zostać zlekceważona, ponieważ 
niesie ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji.

Funkcja dochodowa jest istotna przede wszystkim dla pracownika, nie 
pozostaje jednak bez znaczenia dla pracodawcy. Najważniejsza jest tu wy-
sokość wynagrodzenia, ponieważ dla większości ludzi jest to podstawowy,  
a często jedyny rodzaj źródła dochodów. Dla pracownika wynagrodzenie to 
dochód, dzięki któremu jest w stanie pokryć koszty utrzymania oraz zaspoko-
ić potrzeby materialne i niematerialne całej rodziny. Istotny jest również wy-
stępujący w danym okresie poziom inflacji. Aby funkcja ta została spełniona 
dochody powinny rosnąć przynajmniej w tempie wzrostu kosztów utrzyma-
nia. Niskie płace nie pozwalają na utrzymanie w zatrudnieniu pracowników 
wartościowych. Pracownikom zależy na maksymalizacji swojego wynagrodze-
nia. Funkcja dochodowa płacy stanowi również główny motywator. 

Wynagrodzenia klasyfikowane jako dochody pracowników, przez za-
trudniającego zaliczane są do kosztów pracy. W tym ujęciu pojawia się funk-
cja kosztowa. Ze względu na to, że pracownicy zainteresowani są funkcją 
dochodową, a właściciele przedsiębiorstwa funkcją kosztową, system płac  
w przedsiębiorstwie stanowi często wyraz kompromisu pomiędzy tymi dwie-
ma grupami interesów15. Funkcja kosztowa stanowi przeciwieństwo funkcji 
dochodowej. Wynagrodzenie, które dla pracownika jest dochodem, wraz  
z innymi składnikami dla pracodawcy stanowi składnik kosztów, ponieważ co 
miesiąc musi on wypłacić pensje, i obowiązkowo odprowadzać składki m.in. 
do ZUS i zaliczki do urzędu skarbowego. To właśnie wynagrodzenia i składki 
ZUS mają największy udział w strukturze kosztów pracy. Płace stanowią istot-
ny element kosztów pracy, a co za tym idzie kosztów całkowitych firmy, które 
wpływają na konkurencyjność cenową produkowanych wyrobów i świadczo-
nych usług. Funkcja kosztowa powinna być rozpatrywania na dwóch pozio-
mach: przedsiębiorstwa i pracownika. Na tle efektów można ocenić wysokość 
każdego elementu kosztów pracy. Wynagrodzenie powinno być adekwatne 
do trudu pracy i zaangażowania, które wymagane jest od pracownika oraz 
efektów jego pracy. 

Funkcja społeczna przede wszystkim wpływa na kształtowanie dobrej  
atmosfery w zakładzie pracy. System wynagradzanie w firmie służy kształtowa-
niu kultury organizacyjnej oraz umożliwia budowanie stosunków społecznych. 

15 N. Śliwa Zasady i formy wynagrodzeń i ich wpływ na strukturę wynagrodzeń dostępny  
w Internecie: https://docplayer.pl/13405006-Zasady-i-formy-wynagrodzen-i-ich-wplyw- 
na-strukture-wynagrodzen.html [data dostępu z dnia: 10.04.2021]
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Ważne jest wzajemne zaufanie, współpraca pracowników i pracodawców. 
Następny wymiar to zapobieganie konfliktom na tle wynagrodzeń. Funkcja 
społeczna każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy daje gwarancję wypłaty wynagrodzenia nie niższego od minimalnego 
określonego prawem. Funkcja ta również za pomocą płac określa pozycję spo-
łeczną, pokazuje prestiż, daje poczucie ważności i użyteczności. Zatrudniony 
czuje się potrzebny, jest świadomy, że przez swoją pracę kreuje wartość firmy 
oraz całego środowiska lokalnego. Każdy pracownik ma indywidualny stosu-
nek do pracy, jednak wraz z wyższym poziomem pensji stosunek ten staje się 
lepszy16. 

Wynagrodzenia pełnią funkcję motywacyjną poprzez kształtowanie 
zachowań i postaw pracowników w zgodzie z oczekiwaniami pracodawcy. 
Wysokość płacy wyznacza siłę motywacyjną. Wpływ ma również struktura 
wewnętrzna i sposób powiązania wynagrodzenia z wynikami pracy. Jeżeli 
ma satysfakcjonujące wynagrodzenie, jest pozytywnie zmotywowany do 
działania. Nazywamy to motywowaniem pozytywnym, zwanym też metodą 
marchewki (na końcu czeka nagroda). Poprzez wynagrodzenie pracodawcy 
mogą nakłaniać do wydajniejszej pracy, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych, podejmowania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań oraz 
utrzymania albo zmiany miejsca pracy. Negatywne motywowanie, przy użyciu 
metody kija, występuje wtedy, gdy pracownik pracuje tylko dlatego, że musi, 
bo nie ma innego wyjścia. Pracuje, nie dla nagrody, ale żeby uniknąć kary17.

Składniki i dodatki do wynagradzania  
za pracę pracowników samorządowych

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik samorządowy może do 
swojej pensji otrzymać jeszcze szereg dodatkowych składników Obligatoryj-
nymi składnikami wynagrodzenia pracownika samorządowego, oprócz wy-
nagrodzenia zasadniczego, są m.in. dodatek za wieloletnią pracę, nagroda ju-
bileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalno-rentowa, 
odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem kadencji. 
Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje także możliwość przy-
znania pracownikowi innych (fakultatywnych) składników wynagrodzenia. 
Należą do nich np. dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premie i nagrody. 

16 https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenie-i-jego-funkcje [data wejścia: 10.04.2021]
17 N. Śliwa op. cit. s. 235
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Rozdział 4 wymienionej ustawy określa uprawnienia pracownika samorządo-
wego stosownie do poszczególnych składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze jest podstawowym i obowiązkowym skład-
nikiem pensji pracowniczej. Może być ono określone stawką miesięczną, go-
dzinową, akordową, prowizyjną. Najczęściej jednak wynagrodzenie zasadni-
cze ustalane jest w stałej stawce miesięcznej. Charakteryzuje się tym, że jest 
wypłacane w całości w tej samej wysokości za każdy miesiąc przepracowany  
w pełnym zakresie. Na pensję nie ma wpływu liczba godzin wynikająca  
z rozkładu pracy pracownika. Wynagrodzenie zasadnicze określone miesięcz-
ną stawką ulega obniżeniu, gdy w ciągu miesiąca pracownik był nieobecny  
w pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadni-
cze, wynikające z zajmowanego stanowiska pracy. Jest ono najważniejszym 
elementem składowym systemu wynagrodzeń. W Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wyzna-
czono warunki brzegowe pozwalające określić wartość tego składnika. Są to 
minimalna kategoria zaszeregowania oraz minimalna stawka przypisana do 
tej kategorii. Natomiast pracodawca reguluje maksymalny poziom wynagro-
dzenia na stanowisku, określając maksymalną kategorię zaszeregowania oraz 
maksymalną stawkę przypisaną do tej kategorii. W tak określonych widełkach 
mieści się wartość wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika pracują-
cego na danym stanowisku. Przy szerokich widełkach możliwości ustalenia 
wynagrodzenia indywidualnego przez pracodawcę są dość duże. W praktyce 
może to być wykorzystywane do przyjęcia formuły o charakterze częściowo 
uznaniowym, która utrudnia wskazanie obiektywnych kryteriów różnicowa-
nia wysokości wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na takich samych sta-
nowiskach pracy. Taka sytuacja może negatywnie wpływać na motywację do 
pracy, a z całą pewnością wynagrodzenie stanowić będzie swoiste tabu, które-
go poruszenie wywołuje sporo negatywnych emocji18.

18 J. Strojny Proefektywnościowy system wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorial-
nego – podstawowe założenia. dostępny w Internecie: https://www.researchgate.net/publi 
cation/323124152_Proefektywnosciowy_system_wynagrodzen_w_jednostkach_samorzadu_
terytorialnego_-_podstawowe_zalozenia/fulltext/5a818e53aca2726ad848f58d/Proefektywno 
sciowy-system-wynagrodzen-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-podstawowe-zalozenia.
pdf [data dostępu  12.04.2021]
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Praca w godzinach nadliczbowych

Ustawa o pracownikach samorządowych jest przepisem szczególnym  
w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Zapewnia ona pracownikowi samo-
rządowemu, z tytułu pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, jedy-
nie zwykłe wynagrodzenie lub czas wolny w tym samym wymiarze, co liczba 
przepracowanych godzin nadliczbowych19. Wolny czas, na wniosek pracow-
nika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wy-
poczynkowy lub po jego zakończeniu. Jeżeli zatem pracownik samorządowy 
wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych jako rekompensatę wybiera 
wynagrodzenie, to pracodawca powinien wypłacić mu zwykłe wynagrodzenie 
za pracę w godzinach nadliczbowych, bez dodatku. Obowiązujące regulacje 
dotyczące pracowników samorządowych nie przewidują dodatków ani 50%, 
ani 100% za godziny nadliczbowe, o których mowa w Kodeksie pracy. Wy-
nagrodzenie należne pracownikowi pracodawca wypłaca proporcjonalnie do 
liczby przepracowanych godzin poza normalnymi godzinami pracy tego pra-
cownika. Jeśli natomiast pracownik wybiera czas wolny zamiast wynagrodze-
nia za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, powinien otrzymać 
czas wolny w tym samym wymiarze czasu, w jakim pracował w ramach godzin 
nadliczbowych. Zasada ta dotyczy również pracy w sobotę, nawet wówczas, 
gdy jest ona dla pracownika dniem wolnym od pracy.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy pracownik samorządowy otrzyma zlece-
nie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, ale praca ta przypadnie  
w niedzielę lub święta, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Przepisy 
ustawy o pracownikach samorządowych rozróżniają bowiem pracę w godzi-
nach nadliczbowych w niedziele i święta od pracy nadliczbowej wykonywanej  
w inne dni20. W przypadku pracy nadliczbowej w niedziele i święta mają za-
stosowanie przepisy Kodeksu pracy, gdyż w ustawie o pracownikach samo-
rządowych nie ma szczególnej regulacji w tym zakresie. Pracownikom samo-
rządowym oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek tylko za 
pracę nadliczbową w niedziele i święta. Za pracę nadliczbową w niedziele  
i święta powinni pracownicy samorządowi otrzymać dodatkowy dzień wolny. 
Dzień wolny należy oddać za pracę wykonywaną w niedzielę w okresie 6 dni 
kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, nato-
miast za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie ma moż-
liwości oddania pracownikom dnia wolnego za niedzielę lub święto, wówczas 

19 Ustawa o pracownikach samorządowych art. 42 ust. 4
20 Ibidem art. 42 ust. 2



54

JOANNA OLSZOWY, JOANNA SEPIOŁO, LIDIA JAWOROWSKA

za pracę w te dni przysługuje mu oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek 
w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy21.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „większa dyspozycyjność pracow-
ników samorządowych i ich ograniczone prawo do wynagrodzenia za pracę  
w godzinach nadliczbowych jest ponadto zrekompensowane wieloma rozwią-
zaniami korzystniejszymi dla tych pracowników od regulacji kodeksowych,  
w szczególności silniejszą stabilizacją stosunku pracy, gwarancją regularnej 
wypłaty wynagrodzenia, a także korzystniejszą regulacją niektórych świadczeń, 
np. dodatku za wieloletnią prace, nagrody jubileuszowej, odpraw”22.

Dodatek funkcyjny

Pracownicy instytucji samorządowych, którzy zostali zatrudnieni na zasa-
dzie wyboru lub powołania, mają prawo do otrzymywania dodatków funkcyj-
nych regulowanych ustawą o pracownikach samorządowych. Dla pracodawcy 
wypłacenie im dodatku funkcyjnego jest obligatoryjne. Dodatek pracowni-
ków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest fakultatywny, to czy 
go otrzymają, zależy od regulaminu pracy i ustaleń w danym zakładzie pracy 
.Kodeks Pracy nie zawiera przepisów dotyczących dodatku funkcyjnego Wa-
runki dodatku do wynagrodzenia w postaci dodatku funkcyjnego określone 
są w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących pracowników strefy budże-
towej. Zasady wypłacania dodatku funkcyjnego określane są przepisami wyni-
kającymi z rozporządzeń odpowiednich ministrów w sprawie wynagradzania 
określonych grup zawodowych. Dla pracowników samorządowych wysokość 
dodatku funkcyjnego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych. Przysługuje on pracownikom 
kwotowo, w zależności od pełnionego stanowiska lub stopnia zaszeregowania. 
Stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracow-
nikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.

Zgodnie z art. 39 wspomnianej ustawy pracodawca może określić wa-
runki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego. Natomiast rozporządze-
nie Rady Ministrów odnosi się tylko do maksymalnej wysokości dodatku 
funkcyjnego dla określonych kategorii pracowników samorządowych pracu-
jących na podstawie wyboru i mianowania. Art. 36 ust. 4 ustawy przewiduje 

21 https://www.doradcasamorzadu.pl/46-sas08-2011/891-praca-w-godzinach-nadliczbowych.
html [data dostępu z dnia: 15.04.2021]
22 https://www.rp.pl/Urzednicy/310299979-Urzednik-sposob-rekompensaty-nadgodzin.
html [data dostępu z dnia: 15.04.2021]
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możliwość przyznawania dodatków funkcyjnych wszystkim pracownikom, 
bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, a zatem także pracow-
nikom umownym. W przepisach ustawy ani rozporządzenia nie uregulowano 
żadnych zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla pracowników umow-
nych. Zgodnie z art.39 ust. 2 pkt 2 ustawy warunki przyznawania i wypłaty 
tych dodatków mają być ustalane w regulaminach wynagradzania u poszcze-
gólnych pracodawców23.

Dodatek specjalny

W świetle ustawy o pracownikach samorządowych dodatek specjalny 
przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz mar-
szałkowi województwa na podstawie art. 36 ust. 3 ww. ustawy. Pozostałym 
pracownikom dodatek specjalny może zostać przyznany z tytułu okresowego 
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, 
zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy.

Możliwość przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjal-
nego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powie-
rzenia dodatkowych zadań przewiduje art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach 
samorządowych .Przepis ten, nie określa zasad przyznawania dodatku spe-
cjalnego. Dla pracowników samorządowych innych niż wymienieni w usta-
wie nie ma charakteru obligatoryjnego. Jego przyznanie uzależnione jest od 
wypełnienia przesłanek ustawowych oraz swobodnego uznania pracodawcy 
samorządowego. Jak wynika z art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy kwestię warunków 
i sposobu przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36ww. ustawy,  
a więc i dodatku specjalnego może określać regulamin wynagradzania. Wspo-
mnę, że w przypadku gdy regulamin nie zawiera przepisów, mówiących o tym, 
czy dodatek specjalny przysługuje tylko za okres faktycznego wykonywania 
pracy to wówczas, wobec tego, że kwestia ta nie została również uregulowana 
w ustawie, należy przyjąć, że dodatek specjalny przysługuje również za okres 
niezdolności do pracy pracownika24.

23 https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-funkcyjny-tez-dla-urzednikow-kierownikow 
 [data dostępu z dnia 17.04.2021]
24 https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-specjalny-dla-pracownika-samorzadowego.html 
[data dostępu z dnia  15.04.2021]
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Dodatek za wieloletnią pracę

Dodatek za wieloletnią pracę jest składnikiem obligatoryjnym wynagro-
dzenia, jeżeli pracownik spełnia warunki do jego otrzymania. Warunkiem do 
przyznaniadodatku jestokreślony staż pracy. Dodatek ten przysługuje po udo-
wodnieniu przez pracownika 5-letniego ogólnego stażu pracy. 

Przepisy Ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywi-
dualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy jasno określają 
co wlicza się do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią 
pracę. Są to wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne 
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu 
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Mowa tutaj np. o okre-
sach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okresach urlopu wychowawczego 
czy odbywania zasadniczej służby wojskowej25. 

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysoko-
ści wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten 
wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego26.

Stosownie do § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dodatek za 
wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następują-
cego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej 
stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki 
dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca27.

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowe-
mu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pra-
cy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego28.

25 Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rol-
nym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310)
26 Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 38 ust. 1
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych, § 7 ust. 1
28 Ibidem, § 7 ust. 2
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Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnie-
nie, do okresu zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia 
dodatkowego29.

Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub 
jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu 
wykonywania tej pracy, do okresu zatrudnienia zalicza się zakończone okresy 
zatrudnienia oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu, do 
dnia rozpoczęcia tego urlopu30.

Warto zaznaczyć, że dodatek za staż pracy jest przychodem. Dlatego też 
podlega zarówno opodatkowaniu, jak również odprowadzane są od niego 
składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2020 roku dodatek stażowy nie wlicza się do płacy mi-
nimalnej. To dobra wiadomość dla pracowników legitymujących się długim 
stażem pracy i otrzymujących płacę minimalną, gdyż zapobiega to sytuacji,  
w której osoby z wysługą 15-20 lat, czyli stażem i doświadczeniem na zajmo-
wanym stanowisku zarabiały tyle samo co pracownicy bez tegoż doświadcze-
nia. Działo się tak dlatego, że do minimalnej pensji wliczał się dodatek za wy-
sługę lat. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestał 
pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego 
doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem. Taki stan 
rzeczy wywoływał poczucie niesprawiedliwości u bardziej doświadczonych 
pracowników. Wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodze-
nia za pracę przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich 
przywiązania do miejsca pracy.

Dodam, iż do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia, oprócz 
wspomnianego dodatku za staż pracy, nie wlicza się również dodatku za pracę 
w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i dodatku za 
pracę w nocy.

Nagroda jubileuszowa

Prawo do nagrody jubileuszowej mają pracownicy sfery budżetowej na 
postawie odrębnych ustaw. Prawo takie może również przysługiwać pracow-
nikom zatrudnionym w podmiotach prywatnych, w których pracodawca 
ustanowił nagrody jubileuszowe i zasady ich przyznawania w wewnętrznych 
źródłach prawa pracy.

29 Ibidem, § 7 ust. 4
30 Ibidem, § 7 ust. 3
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Ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze do tej 
ustawy zawierają samodzielne regulacje w zakresie nagród jubileuszowych 
dla pracowników samorządowych. Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem 
związanym ze stosunkiem pracy każdego pracownika samorządowego, bez 
względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, wybór, po-
wołanie)31. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 
w przypadku spełnienia kryteriów niezbędnych do jej uzyskania. Nagroda ju-
bileuszowa jest obligatoryjnym świadczeniem związanym ze stosunkiem pracy. 
Pracodawca nie ma prawa odmowy jej przyznania, jeżeli zachodzą wszystkie 
przesłanki jej przyznania. Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego 
ma więc charakter świadczenia roszczeniowego, a podstawą jej wypłaty jest 
fakt posiadania określonego przepisami stażu pracy. Nagroda jubileuszowa 
przysługuje po raz pierwszy po 20 latach pracy, z częstotliwością nabywania 
prawa do następnych nagród po upływie kolejnych pięcioletnich okresów. 
Jej wysokość wzrasta więc ze zwiększaniem się stażu pracy.

Zgodnie z pragmatyką samorządową, nagroda jubileuszowa przysługuje 
w wysokości: 

- 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy;
- 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy; 
- 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy; 
- 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy; 
- 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy; 
- 400% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy.

Do okresów pracy uprawniających do nagrody wlicza się wszystkie po-
przednio zakończone i potwierdzone świadectwem pracy okresy zatrudnienia, 
nie tylko w sferze budżetowej oraz inne okresy, które z mocy odrębnych prze-
pisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze.

Nagroda jubileuszowa jest przyznawana ze względu na określony staż 
pracy. Przy czym chodzi tu nie tyle o faktyczne wykonywanie pracy, a o fakt 
pozostawania w zatrudnieniu. Okres niepłatnej, usprawiedliwionej nieobec-
ności należy więc zaliczyć do okresu, od którego zależy prawo do nagrody ju-
bileuszowej, ponieważ nieobecności pracownika, zarówno usprawiedliwione, 
jak i nieusprawiedliwione nie wpływają na ciągłość zatrudnienia uwzględnia-
nego do ustalenia uprawnień pracowniczych. Na uzyskanie prawa do nagrody 

31 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 36 ust. 2
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nie ma wpływu również fakt, czy pracownik jest zatrudniony na zastępstwo, 
na czas określony czy nieokreślony. Jeżeli pracownik samorządowy był za-
trudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku 
pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden  
z tych okresów zatrudnienia32.

Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej  
w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, czyli w dniu wypra-
cowania stażu u danego pracodawcy, a nagrodę wypłaca się niezwłocznie po 
nabyciu przez podwładnego tego uprawnienia. W przypadku pracowników 
samorządowych, obowiązuje jednak jeden wyjątek, a mianowicie pracowni-
kowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w cza-
sie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej 
pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia 
urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody 
jubileuszowej. Co do zasady przebywanie na urlopie bezpłatnym oznacza, że 
stosunek pracy u danego pracodawcy nadal trwa. Natomiast regulacje pła-
cowe dotyczące pracowników samorządowych, wyjątkowo uprawniają do 
wliczenia równoległego niezakończonego zatrudnienia w okresie poprzedza-
jącym urlop bezpłatny i w zakresie, w jakim nie pokrywa się czasowo z pracą 
u danego pracodawcy samorządowego.

Pracownik świadczący pracę w dwóch miejscach pracy, powinien mieć 
wypłaconą nagrodę jubileuszową w wymiarze zgodnym z latami pracy po-
twierdzonymi w świadectwach pracy zakończonymi okresami zatrudnienia 
oraz innymi okresami równorzędnymi, jeśli pracownik się nimi legitymuje. 
Możliwa jest więc sytuacja, że pracownik nabędzie prawo i będzie miał wy-
płaconą nagrodę jubileuszową w obu miejscach pracy, w wymiarze zgodnym 
z latami pracy potwierdzonymi złożonymi świadectwami pracy.

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie 
miesięczne przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia 
prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagro-
dzenie miesięczne przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Wynagrodzenie 
miesięczne stanowiące podstawę ustalenia wysokości nagrody oblicza się we-
dług zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych, § 8 ust. 1 i 2
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wypoczynkowy33. Wynagrodzenie miesięczne pracownika to wynagrodzenie 
zasadnicze wraz ze wszystkimi dodatkami w dniu nabycia prawa do nagrody, 
ewentualnie, jeżeli jest to korzystniejsze, w dniu wypłaty nagrody.

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu 
niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, które-
mu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, 
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu 
rozwiązania stosunku pracy. Pracownik samorządowy, któremu wypłacono 
nagrodę jubileuszową danego stopnia ww. sytuacji, nie nabywa prawa do tej 
nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody danego stopnia. 
Świadczenie staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy34.

Odprawa emerytalno-rentowa

Odprawa emerytalna jest świadczeniem pieniężnym uregulowanym  
w art. 921 Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownikowi spełniającemu wa-
runki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, 
którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emerytu-
rę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wyna-
grodzenia. Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem powszechnym, 
przysługującym wszystkim pracownikom bez względu na sposób nawiązania 
stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie) oraz liczbę 
zatrudnionych pracowników w danej jednostce. Oznacza to, że pracodawca 
nie może uchylić się od jej wypłaty, jeżeli pracownik spełnia odpowiednie 
warunki. W przeciwnym razie może zostać na niego nałożona kara grzywny 
(art. 282 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

Większość zatrudnionych jest uprawniona do odprawy emerytalnej na 
podstawie przepisów Kodeksu pracy. Natomiast pracownicy ze sfery budże-
towej mają to świadczenie uregulowane w przepisach odrębnych, najczęściej  
w wyższej wysokości niż wynikająca z Kodeksu pracy. Również u pracodaw-
ców prywatnych odprawa emerytalna może zostać korzystniej ustalona niż 
kodeksowa. Zasadniczo, każdy pracodawca jest zobligowany do wypłacenia 
odprawy emerytalnej czy rentowej pracownikowi, którego stosunek pracy  
 

33 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 
czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm).
34 https://wspolnota.org.pl/news/nagrody-jubileuszowe-w-samorzadzie dostępny w Internecie 
[data dostępu 15.04.2021]
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ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę i związaną z tym zmianą 
statusu pracownika na status emeryta bądź rencisty.

W sytuacji gdy pracownik, pomimo nabycia prawa do emerytury, nadal 
pracuje, nie ma prawa do odprawy emerytalnej aż do czasu rozwiązania umo-
wy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Po przejściu na emeryturę 
pracownik-emeryt może ponownie nawiązać stosunek pracy z tym samym 
lub innym pracodawcą i nie wpływa to na jego prawo do odprawy. Odprawę 
emerytalno-rentową można uzyskać tylko raz. Pracownik nie może ponownie 
nabyć do niej prawa w związku z kolejnym zatrudnieniem i jego rozwiąza-
niem z powodu przejścia na emeryturę.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy, kodeksowa odprawa emerytalna 
jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym u wszystkich pracodaw-
ców. Tylko korzystniejsze uregulowania w tym zakresie w przepisach odręb-
nych lub zakładowych zwalniają pracodawcę z jej wypłaty.

Do stażu pracy uprawniającego pracownika samorządowego do odprawy 
emerytalnej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia 
oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu 
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Odprawę eme-
rytalną dla pracownika samorządowego oblicza się według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy35.

Zarówno odprawa emerytalna, jak i rentowa wolna jest od składek na 
ZUS, nawet jeśli pracodawca wypłacił ją w wyższej wysokości, niż wynika to 
z przepisów. Zakład pracy musi natomiast odprowadzić podatek dochodowy 
od osób fizycznych, gdyż przepisy podatkowe nie przewidziały zwolnienia dla 
tych wypłat.

Podstawą prawną przyznania tego świadczenia w przypadku pracowni-
ków samorządowych jest ustawa o pracownikach samorządowych36. Wyso-
kość odprawy określa art. 38 ust. 3 tej ustawy, stanowiąc, że odpowiada ona:

- dwumiesięcznemu wynagrodzeniu - po 10 latach pracy,
- trzymiesięcznemu wynagrodzeniu - po 15 latach pracy,
- sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu - po 20 latach pracy37.

Z powyższego wynika, że przepisy samorządowe kształtują odprawę eme-
rytalną na wyższym poziomie niż przepisy kodeksowe38.

35 Ustawy o pracownikach samorządowych, art. 38 ust. 4
36 Ibidem art. 36 ust. 2
37 Ibidem, art. 38 ust. 3
38 https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/1031241,Wysokosc 

-odprawy-emerytalnej-dla-pracownika-samorzadowego.html [data dostępu z dnia 15.04.2021]
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Nagrody

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypeł-
nianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej 
wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań 
zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia39.

Z kolei w myśl art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych 
pracownikowi jednostki samorządu terytorialnego za szczególne osiągnięcia 
w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Gratyfikację mogą otrzymać 
pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania - zastępca wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik wo-
jewództwa oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Za-
sady udzielania nagród określają regulaminy wynagradzania poszczególnych 
samorządów.

Pracownik o przyznaniu nagrody powinien być powiadomiony pisemnie. 
Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinien trafić 
do akt osobowych pracownika40.

Premia

Dodatkowy składnik wynagrodzenia, jakim jest premia, może, ale nie 
musi, przysługiwać pracownikom samorządowym. Wszystko zależy od tego, 
czy pracodawca w obowiązującym u niego regulaminie wynagradzania prze-
widział takie świadczenia. Dowolność w zakresie wypłaty premii wynika z art. 
39 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Pracodawca w regulaminie 
może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania pre-
mii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracow-
nikom jednostek sfery budżetowej. Warunki wypłaty dodatkowego wynagro-
dzenia określa Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wyna-
grodzenie roczne może być przywilejem również innych grup pracowniczych. 
Przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcom swobodę regulowania płac, 

39 Kodeks pracy, art. 105
40 Ibidem
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pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa pracy. Dlatego każ-
dy pracodawca może w wewnętrznym regulaminie zagwarantować prawo do 
trzynastki swoim pracownikom41.

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wyso-
kości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 
Jeśli pracownik, nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabędzie pra-
wo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu prze-
pracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzeń 
za pracę otrzymanych przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za 
który przysługuje to wynagrodzenie. Uwzględnia się tutaj wynagrodzenie  
i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia urlopu wy-
poczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Trzynastka jest przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatko-
waniu, a kwota wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia stanowi podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ustawa wymienia przypadki w których pracownik traci prawo do otrzy-
mania trzynastki, są to nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca 
dłużej niż dwa dni, stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w sta-
nie nietrzeźwości, wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia  
z pracy lub ze służby, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika42.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne powinno być wypłacone do końca 
marca roku następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. 
Niedotrzymanie tego terminu może się wiązać z karą grzywny oraz odpo-
wiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jeśli jednak 
prawo do trzynastki wynika z przepisów określonych w wewnętrznym regu-
laminie danego zakładu pracy, wówczas pracodawca może wskazać dowolny 
termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia43.

41 https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/5/15761-trzynastka-dodat 
kowe-wynagrodzenie-roczne-marek-rotkiewicz-darmowy-fragment.pdf dostępny w Internecie 
[data dostępu z dnia 18.04.2021]
42 Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej Dz. U. 1997 Nr 160 poz. 1080, art. 3
43 https://zielonalinia.gov.pl/-/trzynastka-czyli-kto-moze-liczyc-na-dodatkowe-wynagrodze 
nie- [data dostępu z dnia 18.04.2021]
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Ochrona wynagradzania za pracę

Ochrona wynagrodzenia za pracę została stworzona po to, by chronić 
pracownika przed nieterminową wypłatą, utratą zarobku, czy też jego obniże-
niem. Nawiązując stosunek pracy, strony podpisują umowę, która w szczegól-
ności powinna określać wysokość wynagrodzenia za pracę. Każdy pracownik 
może zażądać wyrównania wynagrodzenia do poziomu minimalnego44, nie 
ma on natomiast prawa do wystąpienia z roszczeniem o podwyższenie wyna-
grodzenia za pracę.

Ochrona ma charakter wieloaspektowy. Jej celem jest wprowadzenie gwa-
rancji prawnych mających zapobiegać utracie lub drastycznemu zmniejszeniu 
wysokości wynagrodzenia w razie zajścia nieprzewidzianych, niezależnych od 
pracownika zdarzeń. Mamy tu do czynienia z ochroną wynagrodzenia w razie 
choroby i przestoju. Jako, że w większości przypadków wynagrodzenie jest 
jedynym bądź też głównym źródłem utrzymania dla pracownika i jego rodzi-
ny, regulacje prawa pracy przewidują wypłatę wynagrodzenia chorobowego,  
w razie niemożności świadczenia pracy spowodowanej chorobą, które zgodnie 
z regulacją wynikającą z kodeksu pracy wynosi 80% wynagrodzenia45.

Innym aspektem są regulacje zapewniające wynagrodzenie w przypad-
ku niemożności świadczenia pracy z powodu gwarantowanych przez przepisy 
prawne przerw w świadczeniu pracy z przyczyn od niego niezależnych jest re-
gulacja wprowadzająca wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez 
pracownika. Pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, ale jej 
nie świadczył z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje  wynagrodze-
nie wynikające ze stawki jego osobistego zaszeregowania lub 60% wynagro-
dzenia w przypadku niewyodrębnienia powyższego składnika.46

Po trzecie ochrona ta przejawia się w regulacjach chroniących wysokość 
wynagrodzenia, które wprowadzają wynagrodzenie minimalne, czy też ogra-
niczają możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. W zakre-
sie możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia ustawodawca wpro-
wadza regulacje ochronne przejawiające się przede wszystkim w określeniu 

44 Kodeks pracy, art. 13
45 Ibidem, art. 92§1 Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosob-
nienia w związku z chorobą zakaźną –trwającej łącznie do 33dni wciągu roku  kalendarzowego, 
a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia –trwającej łącznie do 14dni wciągu 
roku kalendarzowego –pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obo-
wiązujące udanego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego 
tytułu 
46 Ibidem, art. 81 §1
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dopuszczalnej wysokości dokonywania potrąceń oraz kolejności47, w kwotach 
wolnych od potrąceń48, wprowadzeniu katalogu zamkniętego potrąceń możli-
wych do dokonania bez zgody pracownika.

Do przewidzianych prawem okresów niewykonywania pracy, za które 
ustawodawca przewiduje wypłatę wynagrodzenia, zaliczamy przede wszyst-
kim okres urlopu wypoczynkowego. W czasie urlopu pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia w wysokości takiej, jak za okres świadczenia pracy49.  
W tym przypadku regulacje prawne, gwarantując wypłatę wynagrodzenia 
mimo niewykonywania przez pracownika pracy, chronią prawo do wypoczyn-
ku, będące jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Bez takiej gwarancji 
prawnej nie byłaby możliwa realizacja zasady prawa do wypoczynku.

Kolejnym przejawem ochrony wynagrodzenia są przepisy dotyczące 
terminu, częstotliwości i sposobu wypłaty wynagrodzenia, ustawodawca tu 
określa ogólne standardy, pozostawiając pracodawcy możliwość decydowania, 
ale przy zachowaniu tych standardów50. Zatem pracodawca decyduje o kon-
kretnym terminie wypłaty wynagrodzenia. Ustawodawca, mając na względzie 
ochronę wynagrodzenia, wprowadza mechanizmy prawne, które mają dać 
możliwie największą ochronę pracownikowi; biorąc pod uwagę fakt, że wyna-
grodzenie jest ekwiwalentem za wykonaną pracę, więc pracodawca powinien 
mieć możliwość decydowania o szczegółach dotyczących wysokości i zasad 
wypłaty tego świadczenia51.

Podsumowanie 

Przedstawiony w niniejszym artykule schemat systemu wynagrodzeń 
analizowano z punktu widzenia sektora samorządowego. System wynagra-
dzania w samorządach nie przypomina systemów stosowanych przez przed-
siębiorstwa prywatne do tego stosuje się odrębne przepisy. Celem artykułu 
było zebranie i zapoznanie się z najważniejszymi wiadomościami i przepisami 
prawnymi jakie muszą być spełnione w prawidłowym naliczaniu wynagrodzeń.

47 Ibidem, art. 87
48 Ibidem, art. 871 i art. 92 §2
49 Ibidem, art. 172
50 Ibidem, art. 85 Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu 
w z góry ustalonym terminie, a wypłaca się z dołu, jednak nie później niż do 10 dnia następ-
nego miesiąca.
51 A. Kowalczyk Ochrona wynagrodzenia za pracę. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszow-
skiego nr 82/2014 dostępne w Internecie https://repozytorium.ur.edu.pl [data dostępu z dnia  
20.04.2021]
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Warto jednak podkreślić, że problematyka jest istotna z punktu widzenia 
wszystkich podmiotów systemu finansów publicznych, a postulat wdrożenia 
proefektywnościowego systemu wynagrodzeń – uniwersalny. Podobne założe-
nia zmian w systemie wynagrodzeń należałoby więc przygotować, dostosowu-
jąc je do sytuacji na przykład instytucji centralnych czy uczelni publicznych. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że w każdym wypadku wprowadzone rozwiąza-
nia powinny uwzględniać nie tylko specyfikę danego typu podmiotu, ale także 
konkretnej jednostki. Skutek, jakiego należy oczekiwać, to taka zmiana zacho-
wań pracowników, która umożliwi zwiększenie ich aktywności oraz zmianę 
sposobu myślenia z administracyjnego na kreatywny i postępowy. Tylko taka 
zmiana umożliwi dostosowanie w średnim okresie sposobów działania insty-
tucji sektora finansów publicznych (w tym przede wszystkim administracji 
publicznej) do wymagań zmieniającego się otoczenia.
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SHAPING THE REMUNERATION SYSTEM FOR WORK 
IN LOCAL GOVERNMENT UNITS

Summary: Recently, the role of government and local government ad-
ministration and other public organizations has been changing. Simi-
larly to enterprises, they are confronted with growing requirements 
concerning, among other things, streamlining their operations, inclu-
ding the improvement of specific areas of management of these units. 
One of such areas is shaping the remuneration system, understood as 
an internally coherent system of rules, components and tools for sha-
ping remuneration resources and ways of their distribution among the 
organization's participants. Remuneration is an essential and necessary 
element of every employment relationship. The establishment of the 
employment relationship with a local government employee involves 
the employee's obligation to perform work of the agreed (specified) 
type for the benefit of the employer - the authority - and under its 
management, and in the place and time designated by the employer, 
while the employer undertakes to employ a local government employ-
ee for remuneration. The formation of remuneration for the work of a 
local government employee and other work-related benefits is made by 
means of sources of law of different rank. Local government employees 
are remunerated under separate legal regulations, which results from 
the different nature of their work and official duties.  According to the 
judicature and the literature on the subject, apart from the basic (basic) 
remuneration, which is the most important component of remunera-
tion for work (also independent) and consists of either a fixed monthly 
salary or a fixed rate of pay, the remuneration includes, among others, 
bonuses (e.g. statutory or discretionary bonuses) and various allowan-
ces (e.g. function allowance, special allowance). 
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EWIDENCJA PRZYCHODÓW 
NA POTRZEBY RYCZAŁTU 
EWIDENCJONOWANEGO 

Abstrakt: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi kon-
kurencyjną formę opodatkowania względem skali podatkowej oraz 
podatku liniowego, również w zakresie wysokości składki zdrowotnej. 
Należy bowiem pamiętać, że wraz z początkiem 2022 r. gruntownie 
zmienił się sposób rozliczania składki zdrowotnej. Zlikwidowana zo-
stała możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz mody-
fikacji uległa podstawa wymiaru składki zdrowotnej ukazanie ewidencji 
przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego. Wprowadze-
nie w życie Polskiego Ładu wywołało wiele wątpliwości pytań, zarów-
no wśród przedsiębiorców, jak i profesjonalistów, zajmujących się na 
co dzień ich rozliczeniami podatkowymi a także wprowadziło wiele 
zmian. Celem głównym artykułu jest ukazanie ewidencji przychodów 
na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego uwzględniając wprowadzo-
ne zmiany w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Kluczową 
wartością artykułu jest dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania 
uproszczonych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób 
fizycznych oraz analiza i ocena zakresu ich stosowania. 

Słowa kluczowe: ewidencja, przychody, formy opodatkowania,  ry-
czałt ewidencjonowany
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Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców m.in. 
wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w Polsce sys-
tem podatkowy umożliwia w wielu wypadkach pewną swobodę kształtowania 
przez właścicieli podmiotów gospodarczych obciążeń podatkowych. Jest to 
związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej, a co za tym idzie – formy 
opodatkowania. Niewątpliwie każdy racjonalnie postępujący przedsiębiorca 
będzie dążyć do optymalizacji, dokładniej mówiąc minimalizacji ciężarów 
podatkowych, a tym samym do wyboru takiego sposobu opodatkowania 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która będzie w danych 
warunkach dla niego najkorzystniejsza w wymiarze ekonomicznym i organi-
zacyjnym.W niniejszym artykule odniesiono się do podstawowych zagadnień 
wiążących się z problematyką optymalizacji podatkowej w kontekście aktual-
nie obowiązujących regulacji prawnych. 

Podatek to obowiązkowa danina, bez bezpośredniego, wzajemnego 
świadczenia, mająca na celu pokrycie obciążeń publicznych. Mówiąc dokład-
niej, podatek stanowi świadczenie bezzwrotne, nieodpłatne i przymusowe  
o charakterze zasadniczym i ogólnym, ustanawiane i pobierane przez państwo 
lub inne związki publicznoprawne1. Z fiskalnego punktu widzenia podatek 
dla państwa jest traktowany jako sposób finansowania jego zadań publicznych, 
co skutkuje sięganiem do ekonomicznego źródła i uzależnienie wysokości po-
datku od wyniku finansowego osiąganego przez podatnika2.

Optymalizacja obciążeń podatkowych obejmuje działania polegające na 
podejmowaniu decyzji dotyczących wszystkich sfer działalności gospodarczej, 
z którymi wiążą się określone skutki podatkowe i mające na celu osiągnięcie 
optymalnej wysokości i struktury podatków obciążających dany podmiot3

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z wielu sposobów rozliczania się  
z urzędem skarbowym. Jest on możliwy do wykorzystania przez wiele zawo-
dów np. psycholog, stomatolog, a także budowlańcy czy dysponenci lokali 
gastronomicznych, jak również osoby zajmujące się sprzedażą samochodów 
czy innych pojazdów. Bazową rolę odgrywa właśnie przychód, gdzie na pod-
stawie niego podatnik będzie mógł dokonać odliczeń takich jak np. skład-
ki ZUS. Trzeba zaznaczyć, że przy ryczałcie ewidencjonowanym nie trzeba 

1 J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis  Warszawa 2006 s.16.
2 M. Poszwa,  Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007–2009,  
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 24
3 S. Kudert, M. Jamroży,. Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, wyd. 2. 
Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Natomiast klient który zdecyduje 
się na zastosowanie tego typu usług, ma pewność, że ewidencja przychodów 
w ryczałcie ewidencjonowanym, a także pozostałe czynności z nią związane, 
zostaną przeprowadzone rzetelnie oraz w sposób uporządkowany4.

Czym jest ryczałt ewidencjonowany ?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą uproszczonego 
opodatkowania dochodów osób fizycznych. Istotą uproszczenia jest przy-
jęcie jako podstawy opodatkowania nie dochodu, lecz przychodu5.Ryczałt 
ewidencjonowany charakteryzuje się płaską stawką podatku, która zależy od 
prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez 
pomniejszania go o koszty6. 

Do ustalenia wielkości przychodów podatnicy zobowiązani są do pro-
wadzenia tzw. ewidencji przychodów jako podstawowe urządzenie. Two-
rzy ona podstawę do wyliczenia należnego ryczałtu, a także jest dowodem  
w postępowaniu podatkowym. Należą do niej wszystkie przychody związane 
z działalnością gospodarczą ryczałtowca. Natomiast, gdy ewidencja została 
przeprowadzona niesumiennie lub jej brak, to urząd skarbowy ma obowiązek 
zastosować stawkę podatku w pięciokrotnej wysokości stawek, które byłyby 
stosowane w wypadku prawidłowej ewidencji przychodów, przy czym w ta-
kiej sytuacji wielkość przychodu określa organ podatkowy. Może on w tym 
celu zastosować oszacowanie. Trzeba zwrócić uwagę, że tak ustalony ryczałt 
nie może przekraczać 75% przychodu obliczonego (oszacowanego) przez 
urząd skarbowy. Podobne postępowanie wobec podatnika będzie mieć też 
miejsce w razie istnienia powiązań gospodarczych ryczałtowca z podmiotami 
za granicą, wskutek czego przyjmie on warunki powodujące zaniżenie podsta-
wy opodatkowania7. 

4 https://www.optimum-warszawa.pl/ewidencja-podatkowa-dla-ryczaltu-ewidencjonowanego 
[data dostępu: 1.03.2021]
5 A. Tokarski, M. Tokarski, G. Voss, Księgowość w małej i średniej firmie, uproszczone formy 
ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2014. s 106
6 https://www.pitax.pl/wiedza/poradnik-rozliczenia/ryczalt-ewidencjonowany/ [data dostępu: 
7.03.2021]
7 T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 43
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Rozliczanie ryczałtem –  
jak prowadzić ewidencję przychodów

Ewidencja przychodów musi być prowadzona od pierwszego dnia, 
od którego przedsiębiorca podlega opodatkowaniu na zasadach ryczałtu.  
W ewidencji tylko wpisuje się przychody powstałe w związku z prowadze-
niem działalności gospodarczej. Natomiast kosztów nie ujmuje się, gdyż nie są 
uwzględniane podczas wyliczania podatków. Ryczałt ewidencjonowany jest do-
stępny dla przedsiębiorców osiągających przychody na poziomie maksymalnie  
250 tys. euro rocznie.

Dokonywanie wpisów odbywa się porządku chronologicznym, a także 
w oparciu o odpowiednie dokumenty. Są to: faktury VAT, rachunki, doku-
menty celne, faktury jak również noty korygujące czy dowody wewnętrzne 
(w przypadku sprzedaży bez faktur). Ponadto wprowadzanie wpisów można 
dokonywać na podstawie dziennego zestawienia wystawionych faktur. Trzeba 
zwrócić uwagę, że ewidencje za dany miesiąc należy uzupełnić przed upływem 
20. dnia kolejnego miesiąca, gdzie trzeba wpłacić należną zaliczkę na podatek 
dochodowy.

Istotnym elementem jest właściwe zbroszurowanie ewidencji, a także 
ponumerowanie jej stron, jak również zachowanie odpowiedniego wzoru 
tworzenia ewidencji tzw. układów rubryk. Ponadto pracodawca umożliwia 
dwa sposoby ewidencjonowania przychodów. Są to odręczne uzupełnianie,  
a także przy wykorzystaniu komputerowych aplikacji księgowych. Trzeba pa-
miętać jedynie o tym, by archiwizować wszystkie dokumenty potwierdzające 
ich księgowanie8. 

W poniższej tabeli został zaprezentowany wzór uzupełniania ewidencji 
przychodów. 

Prowadzona ewidencja przychodów przez podatnika ryczałtu powinna 
być rzetelna i poprawna, a także zgodna z przepisami, które muszą odzwiercie-
dlać stan rzeczywisty. Natomiast prawo dopuszcza niewielkie błędy, wpisane 
błędne kwoty nie mogą jednak przekroczyć 0,5%wartości przychodu w całym 
roku lub dnia, kiedy urząd skarbowy stwierdzi te błędy. Większe błędy mogą 
oznaczać karę pieniężną9.

8 https://www.mbank.pl/mbank-news/strefa-przedsiebiorcy/przewodnik-prawny/ewidencja 
-przychodow.html [data dostępu: 9.03.2021]

9 https://docplayer.pl/4663220-Ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.html [data do-
stępu: 9.03.2021]
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Tabela 1 Ewidencja przychodów

Źródło: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 45

Zapisy w ewidencji przychodów muszą być ujmowane w złotych i gro-
szach. Dokonując ewidencji przychodów, należy wykazać:

− kolejny numer zapisu oraz datę jego dokonywania,
− datę uzyskania przychodu,
− numer dowodu, na którego podstawie następuje zapis,
− kwotę przychodu z przypisaniem do właściwej stawki podatku (20%, 

17%, 8,5%, 5,5%, 3,% oraz 10% w przypadku najmu),
− ogólną sumę przychodu.

Do przeprowadzenia ewidencji przychodów są wymagane niżej wypisane 
dokumenty wystawione przez podatnika:

− faktury VAT lub rachunki, jeżeli nimi jest dokumentowana sprzedaż,
− faktury korygujące, noty korygujące,
− dokumenty celne,
− dzienne zestawienia faktur, rachunków, zawierające: datę, numer zesta-

wienia, numery i daty faktur, rachunków objętych zestawieniem, łączną 
wartość przychodów wynikającą z dokumentów ujętych w zestawieniu, 
z podziałem na grupy przychodów według stawek podatku
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− sporządzony na koniec dnia dowód wewnętrzny ujmujący zbiorczo  
(w jednej kwocie) za dzień przychody ze sprzedaży nieudokumentowa-
nej fakturami, rachunkami z tym, że zawarte w tym dowodzie przychody 
muszą być wykazane z podziałem na grupy według stawek podatku,

− inne dowody potwierdzające faktyczne uzyskanie pozostałych przycho-
dów, na przykład: wyciągi bankowe informujące o wysokości odsetek od 
środków zgromadzonych na rachunku bankowym podatnika, otrzyma-
nie środków pieniężnych z tytułu najmu10.

Podatnik zryczałtowanego podatku jest zobowiązany do gromadzenia 
dokumentów związanych z ewidencją przychodów, a także dowodów księgo-
wych, w których ujmuje się przychody w miejscu wykonywania działalności 
albo w miejscu wskazanym jako jego siedziba. Te dokumenty muszą być prze-
chowywane przez 5 lat od końca roku podatkowego, którego one dotyczą11.

STAWKI RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

W roku 2021 występują następujące stawki ryczałtu: 17%, 15%, 12,5%, 
10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Gdy działalność gospodarcza jest prowadzo-
na w sposób zróżnicowany, możliwe jest płacenie kilku stawek jednocześnie. 

Stawka podatku ryczałtowanego w wysokości 17% dotyczy lekarzy, 
techników dentystycznych, położnych, pielęgniarek, a także tłumaczy czy na-
uczycieli świadczących usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na 
godziny. 

Kolejna stawka podatku – 15 – procentowa odnosi się do działalności, 
które świadczą usługi w zakresie parkingów, zakwaterowania, oprogramowa-
nia, fotografii, jak również sprzedaży hurtowej motocykli, samochodów oraz 
części i akcesoriów, a także centrali radio-taxi.

Stawka 12,5 – procentowa dotyczy usług z najmu po przekroczeniu 
kwoty 100 000 złotych. Natomiast stawka 10 – procentowa jest przypisana 
do przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących 
do majątku firmy.

Następna stawka 8,5% przychodów jest przypisywana m. in. działalno-
ści usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie 
sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%, a także z tytułu umowy naj-
mu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jak 

10 T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 46 - 47
11 Tamże, s. 49 – 50
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również ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego czy ze świadczenia 
usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz 
obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Stawka 5,5 – procentowa dotyczy przychodów z działalności wytwór-
czej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem sa-
mochodowym o ładowności powyżej 2 ton, a także z prowizji uzyskanych  
z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komu-
nikacji miejskiej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do 
automatów.

Kolejną stawkę 3 – procentową przypisuje się przychodom z działalności 
gastronomicznej, z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży napojów o zawar-
tości powyżej 1,5% alkoholu czy z działalności w obrębie handlu, jak również 
z wykonywanych usług związanych z produkcją zwierzęcą oraz z odpłatnego 
zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej 
działalności gospodarczej.  Hodowli 

Ostatnia stawka w wysokości 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży prze-
tworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych, a także 
zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy chowu12.

Zalety i wady opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych 

Mając na uwadze fakt, że ryczałt ewidencjonowany oblicza się od przy-
chodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania, ten sposób opodatko-
wania może okazać się korzystny dla osób, które ponoszą niewielkie koszty 
działalności. 

Jedną z zalet opodatkowaniem ryczałtu można uwzględnić prostą formę 
ewidencji przychodów, ponieważ prowadzi się ją odrębnie na każdy rok po-
datkowy. Dodatkowo ujmuje się w niej wyłącznie przychody z prowadzonej 
działalności gospodarczej, a zatem nie ma potrzeby brania pod uwagę kosztów 
przy ustalaniu wysokości podatku. Zaletą jest również niskie stawki ryczałtu 
od stawek podatku rozliczanego według skali i podatku liniowego. 

Duży minus, a zarazem wadę tej formy ewidencji przychodów powo-
duje brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub na zasadach 
przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ponadto wybie-
rając ryczałt ewidencjonowany nie można się rozliczyć wspólnie również  

12 https://ksiegowa-krakow.pl/oferta-uslug-ksiegowych/ryczalt-ewidencjonowany/ [data do-
stępu: 10.03.2021]
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z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, według skali podatkowej. 
Wyjątkiem jest, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzier-
żawy prywatnej lub umów podobnych. Wówczas uzyskiwanie takich przy-
chodów nie wyłącza prawa do opodatkowania innych przychodów łącznie  
z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko13.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.

Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w za-
kresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa 
niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie z tej formy opo-
datkowania i decydujący o możliwości opłacania tego podatku kwartalnie. 
Więcej podatników niż dotychczas od stycznia 2021 r. ma również prawo 
skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów fir-
mowych. Modyfikacje nie ominęły także stawek podatkowych14.

Ta forma opodatkowania stała się od 2021 r. bardziej korzystna. Przede 
wszystkimwzrósł dotychczasowy limit przychodów uprawniający do skorzy-
stania z ryczałtu – z 250.000 euro do 2 mln euro. Ponadto poszerzył się ka-
talog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania w formie 
ryczałtu. Z tej formy mogą obecnie skorzystać m.in. fizjoterapeuci, położne, 
pielęgniarki, księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych wynikają z ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 
ustaw. Jest ona opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 212315. 

Wysokość limitów

Wysokość limitu przychodów za rok poprzedni, który jeszcze w 2020 r. 
uprawniał do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, wynosił 250.000 euro. Od 2021 r. został on znacznie 

13 https://www.pitax.pl/wiedza/poradnik-rozliczenia/ryczalt-ewidencjonowany/ [data dostę-
pu: 10.03.2021]
14 https://www.gofin.pl/podatki/17,2,61,206538,zmiany-w-ryczalcie-ewidencjonowanym-w-

-2021-r.htm [data dostępu: 10.03.2021]
15 https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-ryczaltem-i-stawki-od-stycznia-2021-ro-
ku,505021.html [data dostępu: 10.03.2021]
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podwyższony i wynosi obecnie 2.000.000 euro. Natomiast opłacanie w da-
nym roku podatkowym ryczałtu w systemie kwartalnym dotychczas przysłu-
giwało podatnikom, których przychody z działalności prowadzonej samo-
dzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 
przekroczyły kwoty 25.000 euro. Ten z kolei limit przychodów wynosi obec-
nie 200.000 euro16.

Obydwa limity na złotówki przelicza się według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprze-
dzającego rok podatkowy. Zatem limity na 2021 r. należy przeliczyć według 
średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na 1 października 2020 r. wy-
noszącego 4,5153 zł. Tym samym w 2021 r. z ryczałtu ewidencjonowanego 
mogą korzystać podatnicy, których przychody za 2020 r. nie przekroczyły 
kwoty 9.030.600 zł. Z kolei podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego mogą 
opłacać go w 2021 r. kwartalnie, jeżeli ich przychody za 2020 r. nie przekro-
czyły 903.060 zł17.

Większe grono ryczałtowców

Od 1 stycznia br. zwiększył się także katalog rodzajów działalności,  
w prowadzeniu której przedsiębiorcy mogą korzystać z ryczałtu ewidencjo-
nowanego. Pierwszą przyczyną tej pozytywnej zmiany jest rozszerzenie na 
gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...(Dz .U. z 2020 
r. poz. 1905 ze zm.) definicji wolnych zawodów. Powiększył się on m.in. o: 
psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, 
architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, bie-
głych rewidentów, księgowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 
doradców podatkowych oraz maklerów papierów wartościowych. W zakres 
definicji wolnego zawodu włączona została również działalność wykonywana 
przez podatników objętych definicją wolnego zawodu na rzecz osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolni-
czej działalności gospodarczej. W efekcie wykonywanie działalności na rzecz 
tych podmiotów od 1 stycznia 2021 r. nie wyklucza już zakwalifikowania  
 
 

16 https://www.gofin.pl/podatki/17,2,61,206538,zmiany-w-ryczalcie-ewidencjonowanym-w-
-2021-r.html html [data dostępu: 10.03.2021]

17 Tamże.  
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wykonywanej przez nich działalności jako wolnego zawodu - jak to miało 
miejsce w latach poprzednich18.

Zmiany w ryczałcie od przychodów 
ewidencjonowanych w 2022 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pomimo prostej i niezbyt 
skomplikowanej formuły nie cieszył się dotąd zbyt dużą popularnością wśród 
podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Rządowy program zwany Polskim Ładem to niewątpliwie jedna z naj-
większych reform podatkowych w ostatnich 30 latach. Podatkowa część 
Polskiego Ładu, tj. ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw –Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, 
przynosi także szereg istotnych zmian w ryczałcie od przychodów ewiden-
cjonowanych.W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób 
fizycznych pojawią się nowe stawki ryczałtu, została zmodyfikowana definicja 
wolnego zawodu, jak również zostały dołożone na podatników nowe obo-
wiązki w postaci przesyłania ewidencji przychodów oraz ewidencji środków 
trwałych w ustrukturyzowanej formie, niemniej jednak na przygotowanie się 
do tych ostatnich obowiązków podatnicy mają jeszcze rok19.

Zgodnie z Polskim Ładem zawody medyczne, czyli :lekarze, pielęgniar-
ki czy stomatolodzy, zapłacą o wiele niższy ryczałt. Obowiązująca tę grupę 
stawka ryczałtu w 2022 roku będzie wynosić14 procent, a w 2021 roku wy-
nosiła 17 procent. Kolejna obniżka stawki dotyczy branży IT, a więc informa-
tyków czy programistów. Jest to zmiana stawki z 15 procent w 2021 roku do  
12 procent w roku obecnym. Trzecia grupa, która skorzysta na Polskim Ładzie, 
w zakresie obniżek stawek ryczałtu, to zawody inżynieryjne i architektoniczne. 
Podejmując decyzje, warto jednak zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. 
Mimo, że wspomniane obniżki stawek wyglądają bardzo atrakcyjnie, musimy 
pamiętać, że składka zdrowotna jest systemem, który nie podlega odliczeniu20.

18 https://www.gofin.pl/podatki/17,2,61,206538,zmiany-w-ryczalcie-ewidencjonowanym-w 
-2021-r.html html [data dostępu: 10.03.2021]

19 https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/dzialalnosc-gospodarcza/5382677,Podatki-
-2022-zmiany-w-ryczalcie-od-przychodow-ewidencjonowanych.html data dostępu 15.04.2022

20 https://mojafirma.infor.pl/podatki/5394764,polski-lad-ryczalt.html [data dostępu 15.04. 
2022].
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Bazując na dostępnych kalkulatorach podatkowych, na przykładzie bran-
ży IT, widzimy więc, że ta obniżka stawki nie wychodzi już tak korzystnie, jak 
mogłoby się wydawać bazując na samych punktach procentowych.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2022 roku - PRZYKŁAD
Dla zobrazowania preferencji wynikających z wyboru zryczałtowanej for-

my opodatkowania warto posłużyć się przykładem
Programista osiągający miesięcznie przychody na poziomie 30 000 zł, 

rozliczający w kosztach działalności następujące koszty:

• Rata leasingu 2500 zł
• Usługa księgowa 300 zł
• Abonament za telefon 200 zł

Dla powyższych parametrów składka zdrowotna będzie wynosić:

• 2430 zł miesięcznie - w przypadku wyboru opodatkowania na zasadzie 
skali podatkowej;

• 1323 zł miesięcznie - w przypadku korzystania z opodatkowania 19% 
podatkiem liniowym

• W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego - będzie to 317, 83 zł za 
styczeń i luty, 529,72 za miesiące od marca do października, oraz 953,49 
zł za listopad-grudzień.

Możliwość przyjęcia innej podstawy  
składki zdrowotnej - ryczałt

Przedsiębiorcy korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania po-
winni zwrócić uwagę na mechanizm opłacania składki zdrowotnej w opar-
ciu o przychody z roku poprzedniego. Podstawa składki zdrowotnej ustalona  
w oparciu o przychody roku poprzedniego musi być stosowana konsekwent-
nie przez cały rok.

Z możliwości tej skorzystać jednak mogą tylko tacy przedsiębiorcy, któ-
rzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili działalność gospodarczą 
przez cały rok i jednocześnie w roku 2022 zdecydowali się na wybór zryczał-
towanej formy opodatkowania21.

21 https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/dzialalnosc-gospodarcza/5382677,Podatki-
-2022-zmiany-w-ryczalcie-od-przychodow-ewidencjonowanych.html [data dostępu: 29.03.2022]
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Nowe stawki obowiązki związane  
z ryczałtem ewidencjonowanym

Jedną z najważniejszych nowości, jakie nowy rok przyniósł w ryczałcie 
ewidencjonowanym, jest swego rodzaju elektronizacja realizacji obowiązków 
spoczywających na podatniku. Ryczałt ewidencjonowany 2022 wiąże się  
z obowiązkiem prowadzenia w programie komputerowym ewidencji przycho-
dów i wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. 
Obecnie należy także zwrócić szczególną uwagę na konieczność przesyłania 
do właściwych Urzędów Skarbowych tych informacji. W zależności od tego, 
z jaką częstotliwością podatnik się rozlicza, musi je dostarczyć miesięcznie lub 
kwartalnie do 20. dnia miesiąca22.

W porównaniu z poprzednim stanem prawnym do ustawy o zry-
czałtowanym podatku zostały dodane dwie nowe stawki: 14% oraz 12%.  
Z pierwszej z nich skorzystają świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 
architektury i inżynierii, usług badań i analiz technicznych oraz w obszarze 
specjalistycznego projektowania. Natomiast z 12% stawki ryczałtu mają pra-
wo skorzystać informatycy i programiści – jednak tylko osiągający przychody 
ze ściśle określonej działalności. W jej ramach mieści się m.in. wydawanie gier 
komputerowych oraz oprogramowania, a także doradzanie w zakresie sprzętu 
komputerowego23.

Ustalenie stawki ryczałtu uzależnione jest od świadczonych usług, a wła-
ściwie od ich zakwalifikowania do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 
Stąd, dopełniając formalności, trzeba zwrócić szczególną uwagę właśnie na 
wybrane przez podatnika wartości w tej klasyfikacji. W przypadku trudności 
związanych z jej interpretacją można zwrócić się o pomoc do Urzędu Staty-
stycznego, który w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku wyda swoją 
opinię.

Podsumowanie

Jedną z najważniejszych decyzji dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
zwłaszcza rozpoczynających działalność gospodarczą, jest wybór formy ewi-
dencji podatkowo-księgowej, której prowadzenie jest obowiązkowe. 

22 https://www.big.pl/poradnik-przedsiebiorcy/ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych 
-w-2022-roku-to-warto-wiedziec[data dostępu: 30.03.2022]

23 Tamże.
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Ryczałt ewidencjonowany jest ciekawą formą ewidencji przychodów. 
Natomiast wybierając tę formę opodatkowanie trzeba mieć na uwadze histo-
rię podatkową własną, a także ewentualnego wspólnika. Ponadto z możliwo-
ści rozliczania działalności ryczałtem nie mogą skorzystać podatnicy, którzy  
w ciągu roku podatkowego zmienili formę działalności z samodzielnej na 
wspólną z małżonkiem i odwrotnie, jak również prowadzona działalność prze-
szła z jednego małżonka na drugiego, przy czym małżonek lub małżonkowie 
wcześniej rozliczyli się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Forma 
opodatkowania jakim jest ryczał ewidencjonowany nie będzie miał zastoso-
wania także w przypadku, gdzie przedsiębiorca indywidualny bądź jeden ze 
wspólników uzyskał przychody na podstawie stosunku pracy w ramach takich 
czynności, jakie zostały określone w zakresie działalności gospodarczej24. 

Wybierając sposób ewidencji podatkowo-księgowej, należy wziąć pod 
uwagę fakt, iż dana forma determinuje także wysokość obliczonego podat-
ku. Część przedsiębiorców może skorzystać z pewnych uproszczeń i zamiast 
pełnych ksiąg rachunkowych stosować podatkową księgę przychodów i roz-
chodów czy formy zryczałtowane. Należy również nadmienić, iż możliwa jest 
w niektórych sytuacjach zmiana formy ewidencji podatkowo-księgowej czy 
to z woli przedsiębiorcy, czy ze względu na osiągniętą wielkość przychodów25.

W związku ze zmianami dokonanymi w Polskim Ładzie podatnicy osią-
gający stosunkowo wysokie przychody przy jednoczesnych niskich kosztach 
prowadzenia działalności gospodarczej powinni poważnie zastanowić się nad 
skorzystaniem z tej formy opodatkowania, nie bez znaczenia dla podatników 
powinny być również kwestie ewidencyjno-dokumentacyjne, które przy ry-
czałcie są zdecydowanie prostsze, niż w przypadku podatkowej książki przy-
chodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych.
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RECORDS OF REVENUE  
FOR THE PURPOSE OF REGISTERED LUMPUP

Summary: The registered lump sum is an attractive form of taxation 
used by taxpayers conducting business activity (earning income) in 
smaller sizes. However, not all taxpayers benefit, because for certain 
entities the choice of taxation in this form is unacceptable. Selected 
entrepreneurs should consider this form of taxation, especially since 
the legislator has once again lowered the lump-sum rates for certain 
types of activity and the limit for the annual revenue entitling to lum-
p-sum taxation is currently EUR 2 million. The taxpayer who decides 
to tax his business activity on a lump sum basis is obliged to use stric-
tly defined lump sum rates assigned to particular sources of revenue. 
The taxpayer who decides to tax in a form of a lump sum is obliged 
to report it to the head of the tax office. When using the alternative 
taxation which is the lump sum, one should carefully consider all the 
rights and obligations related to this form of taxation. 
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NA PRZYKŁADZIE USŁUG 
HOTELARSKICH

Abstrakt: Koronawirus dla zdecydowanej większości z nas oznaczał 
ograniczenie rozmaitych swobód, np. przemieszczania się, możliwo-
ści spotkań, czy też korzystania z różnorodnych usług. Wprowadzenie 
przez władze i przyjęcie przez ludzi tychże ograniczeń przyniosło zróż-
nicowane, najczęściej negatywne skutki dla wielu sektorów gospodar-
czych. Jedną z branż, która skutki te odczuła niezwykle dotkliwie jest 
sektor hotelarski będący przedmiotem rozważań. Hotele zorientowa-
ne są przecież na obsługę gości przebywających poza swoim domem, 
tworzą dla swoich gości tymczasowy dom. Zatem wprowadzenie ogra-
niczeń oznaczało całkowite zamrożenie popytu na ich usługi. Celem 
artykułu jest dokonanie analizy branży hotelowej w Polce w sytuacji 
ograniczeń spowodowanych  pandemią. 

Słowa kluczowe: analiza, pandemia, skutki,  sektor, jakość, branża 
hotelarska

Wprowadzenie

Koronawirus dla zdecydowanej większości z nas oznaczał ograniczenie 
rozmaitych swobód, np. przemieszczania się, możliwości spotkań, czy też 
korzystania z różnorodnych usług. Wprowadzenie przez władze i przyjęcie 
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przez ludzi tychże ograniczeń przyniosło zróżnicowane, najczęściej negatyw-
ne skutki dla wielu sektorów gospodarczych1. Jedną z branż, która skutki te 
odczuła niezwykle dotkliwie jest sektor hotelarski będący przedmiotem n roz-
ważań. Trwająca od roku pandemia niesie wiele negatywnych skutków dla 
całej gospodarki. Następuje spadek wydatków konsumpcyjnych, zamykane 
są sklepy, nie korzystamy z wielu usług. Wydaje się, że najbardziej poszkodo-
wana została branża turystyczna. Dramaturgii dodaje zmniejszona podaż siły 
roboczej. Choroby i ciągłe kwarantanny prowadzą do ograniczenia dochodów. 
Trwający regres gospodarczy jest uzależniony od występowania pandemii, któ-
rej czas trwania i jej następstwa są trudne do przewidzenia. 

Pandemia niczym tsunami uderzyła w branżę hotelarską, która jest jedy-
nie wierzchołkiem gigantycznego sektora gospodarki obejmującego nazywane 
fachowo sektory HORECA - hotele, restauracje, catering oraz MICE - spo-
tkania, targi, konferencje i wystawy, podzielone na  kategorie B2B dla firm 
np. podróże służbowe i B2C dla klientów prywatnych. Od nadchodzących 
jesiennych i zimowych miesięcy zależy prędkość i skala powrotu do dobrej 
formy sektora hotelarskiego. Tłumy turystów w wakacje są na pewno pozy-
tywnym znakiem na przyszłość, a sektor hotelarski ma nadzieję, że ten dobry 
sygnał jest początkiem na długoterminowy proces ożywienia i powrotu do 
normalności2.

Charakterystyka branży hotelarskiej

Przedsiębiorstwo hotelarskie definiowanie jest jako system złożony z za-
sobów (ludzkich, kapitałowych, informacyjnych, materialnych), a także pro-
cesów zachodzących 

w tych zasobach, powstały do prowadzenia działalności gospodarczej, po-
legający na świadczeniu usług hotelarskich. Głównym celem przedsiębiorstwa 
jest prowadzanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły, a w efekcie 
tego – osiąganie korzyści ekonomicznych. Produkt hotelarski jest kombinacją 
wszystkich korzyści oferowanych nabywcom, składający się zarówno z kom-
ponentów materialnych, jak i niematerialnych. Komponenty materialne to 
między innymi dobra, bez których usługi nie mogłyby być świadczone (obiekt 
i wyposażenie wnętrz); dobra będące materialną podstawą świadczonych usług 

1 https://ptgeo.org.pl/2020/06/koronawirus-kontra-hotelarze-wplyw-epidemii-na-wyniki-
-sektora-hotelarskiego-w-polskich-miastach/data dostępu 05.06.2021.

2 https://filarybiznesu.pl/kiedy-branza-hotelarska-wroci-do-formy/a11422 data dostępu 
05.06.2021.
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(wyposażenie w sprzęt gastronomiczny, komputerowy, specjalistyczny związa-
ny z charakterem obiektu); dobra nabywane przez gości hotelowych (foldery 
reklamowe, materiały piśmiennicze, środki czystości, posiłki); komponenty 
niematerialne to np. udzielanie informacji oraz dokonywanie rezerwacji, at-
mosfera, bezpieczeństwo. 

Złożoność produktów hotelarskich powoduje zróżnicowanie wewnętrz-
ne poszczególnych przedsiębiorstw. W związku z powyższym literatura przed-
miotu podaje różne kryteria podziału przedsiębiorstw między innymi ze 
względu na: 

– rodzaj działalności hotelarskiej: hotele, motele, pensjonaty, schroni-
ska, kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty świadczące usługi 
hotelarskie, 

–  formę organizacyjno-prawną: osoby fizyczne prowadzące działalność 
hotelarską, spółki cywilne/handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielnie, 

–  wielkość obiektu, mierzona liczbą jednostek mieszkalnych: hotele małe 
(do 100 pokoi), hotele średnie (101–350 pokoi), hotele duże (powyżej 
350 pokoi)3.

Tabela 1 Analiza SWOT  rozwoju branży hotelarskiej 

Powyższa analiza SWOT pokazuje nam jak wiele możliwości rozwo-
ju posiada branża hotelarska podczas zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. 

3 https://analizarynku.eu/rynek-hotelarski, z dn. 19.12.2020r.



90

JOANNA SEPIOŁO, JOANNA OLSZOWY, EDYTA PYKOSZ

Pomimo epidemii Covid19 właściciele hoteli robią wszystko, aby utrzymać się 
na rynku, wynajmują pokoje do zdalnej pracy czy też pomagają personelowi 
medycznemu w zapewnieniu noclegu, dostosowują swoje obiekty bazując na 
zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Nowe restrykcje powodują, iż 
tylko niektóre z obiektów hotelarskich mogą być dostosowane do nowych 
procedur dotyczących higieny i bezpieczeństwa epidemicznego.

Niestety analiza ta przedstawia i słabe strony, których niestety nie da 
się w żaden sposób zatrzymać tj.: zmniejszenie zainteresowania wyjazdami 
klientów z powodu epidemii czy strachu przed chorobą, podwyżki cen energii, 
brakiem pracowników (zachorowania, kwarantanny, zwolnienia lekarskie ka-
dry). Zagrożeniem zamknięcia niektórych obiektów jest to, iż następuje coraz 
większy brak zainteresowania wyjazdami z powodu utraty pracy i zmniejsze-
nia jakości życia oraz oszczędzaniem na przyszłość, ponieważ do końca nie 
wiemy, kiedy zaistniała sytuacja epidemiologiczna zakończy się.

Cel prowadzonych badań ankietowych.

Celem przeprowadzonych badań ankietowych jest analiza działalności 
branży hotelarskiej w Polsce podczas trwania pandemii koronawirusa.

Analiza przeprowadzonych badań ankietowych 

W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział 105 osób.

Wykres 1.Czy kiedykolwiek Pan/Pani korzystał/a z usług hotelarskich?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Na pytanie czy kiedykolwiek korzystali z usług branży hotelarskiej 
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ankietowani odpowiedziało, że 89 z nich korzystało kiedykolwiek. Natomiast  
16 ankietowanych odpowiedziało, iż nie korzysta z usług hotelarskich.

Wykres 2. Jak często korzysta Pan/Pani z usług hotelarskich?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Na pytanie jak często korzystają z pobytów w hotelach badani odpowie-
dzieli, iż 9 osób korzysta przynajmniej raz w tygodniu, 30 osób raz w miesiącu, 
50 osób raz z roku a 16 osób jak do tej pory nie skorzystało ani razu.

Wykres 3. Z jakiego rodzaju obiektu dostępnego w branży hotelarskiej Pan/Pani 
korzysta?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

50 osób na dane pytanie odpowiedziało, iż najczęściej swoje pobyty re-
zerwuje w hotelach, 45 w pensjonatach. Natomiast jedynie 10 osób korzystało 
z motelu. 
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Wykres 4. W jakiej porze roku najchętniej korzysta Pan/Pani z usług hoteli?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Na zadane pytanie w jakiej porze roku najchętniej korzystają z usług ho-
telu, ankietowani odpowiedzieli, że najczęściej jest to zima – 36 osób, jesień 

– 20 osób, lato – 30 osób i na wiosnę jedynie 19 osób korzystało z możliwości 
pobytu w hotelu.

Wykres 5. Z jakim standardem obiektów Pan/Pani korzysta?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Zdecydowana większość ankietowanych woli korzystać z usług co naj-
mniej cztero-gwiazdkowych hoteli. Z pięcioma gwiazdkami miało do czynie-
nia 22 ankietowanych, natomiast 18 osób korzysta z usług trzy-gwiazdko-
wych hoteli.
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Wykres 6. Wjakim celu Pani/Pan najczęściej korzysta z usług hotelarskich?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Branża hotelarska cieszy się największą popularnością podczas urlo-
pów (55 osób), imprez okolicznościowych (38 osoby) czy wyjazdów służbo-
wych(34 osoby).

Wykres 7. Czy podczas pandemii korzystał/a Pan/Pani z usług hoteli?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Podczas pandemii COVID-19 przed nałożeniem restrykcji ogłaszają-
cych zamrożenie branży hotelarskiej jedynie 20 osób odpowiedziało, że prze-
bywało w hotelach. Natomiast zdecydowana większość, bo aż 85 ankietowa-
nych zrezygnowało z jakiejkolwiek formy przebywania w hotelach/motelach/
pensjonatach. Zapewne zostało to spowodowane strachem przed możliwością 
kontaktu z osobą zarażoną wirusem.
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Wykres 8. Jaką kwotę jest Pan/Pani w stanie przeznaczyć na pobyt w hotelu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

W pytaniu o koszty jakie mogą ponieść ankietowani podczas pobytu na 
obiektach branży hotelarskiej odpowiedzieli, iż 66 osób i najwięcej z nich jest 
w stanie wydać od 100 do 500 zł. 16 osób poniżej 100 zł i najmniej, bo tylko 
5 osób może sobie pozwolić na koszty w  wysokości 1000 zł wzwyż. 
Wykres 9. Czy w czasie pandemii COVID-19 czułby się Pan/Pani bezpiecznie prze-
bywając w hotelu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

W jednym z najważniejszych pytań o to czy pandemia w jakiś sposób 
wpływa na bezpieczeństwo, 71 ankietowanych odpowiedziało że w trakcie 
jej trwania nie skorzystają z danych usług. Natomiast 19 osób bez żadnych 
przeszkód mogłoby przebywać na obiektach hotelarskich.
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Wykres 10. Co najbardziej ceni sobie Pan/Pani korzystając z usług hotelarskich?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Dokonując analizy powyższej tabeli stwierdzono, że 36 ankietowanych  
w hotelarstwie najbardziej ceni sobie jakość obsługi, 20 osób standard obiektu 
oraz wystrój wnętrz. Pozostali po prawie równych częściach są zgodni co do 
atrakcji oraz lokalizacji obiektów. 

Wykres 11. Płeć respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Analizując dane na powyższym stwierdzono, że 67% ankietowanych to 
kobiety, natomiast mniejszy odsetek badanej populacji stanowią mężczyźni.
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Wykres 12. Zajmowane stanowisko.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowy

Dokonując analizy  danych  z powyższej tabeli stwierdzono, że 32%  
ankietowanych należą do współwłaścicieli firm, nieco mniej ankietowanych 
31% to kierownicy. Natomiast mniejszy odsetek badanej populacji stanowią 
liderzy 21% a najmniej ankietowanych to właściciele firm 16%.

Wykres 13. Wykształcenie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 14. Wiek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.

Analizując tabelę wieku respondentów stwierdzono, że przedział wie-
kowy 36-44 lat oraz 18-26 lat stanowi taką sama liczbę respondentów po  
25 osób co daje największy wynik. Kolejna grupa to osoby powyżej 55 lat i tak 
zaznaczyło 20 ankietowanych. Następne dwie grupy również mają taką sama 
liczę ankietowanych 15 osób a są to grupy wiekowe mieszące się w przedzia-
łach 45-54 lat oraz 27-35 lat. Najmniej liczna grupa 5 osób są respondenci  
w wieku poniżej 18 lat.

Wykres 15. Miejsce zamieszkania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie badań ankietowych.
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Jeśli chodzi o miejsce zamieszania badanej populacji to najliczniejsza 
grupa bo aż 40 respondentów miesza na wsi. Kolejne dwie grupy z takim 
samym wynikiem 20 osób zamieszkują w mieście powyżej 500tys, oraz od 
150tys. do 500tys. mieszkańców. Następna grupę stanowią respondenci  
15 osób zamieszkujący w mieści do 50tys. do 150 tys. Najmniejsza liczba an-
kietowanych z wynikiem 10 osób zamieszkuje miasto do 50tys. zł.

Marketing mix 7P

Charakterystyka instrumentów marketingu-mix 7P branży hotelarskiej 
w Polsce.

Produkt – noclegi w dobrze wyposażonych pokojach z widokiem min. na 
jeziora oraz możliwość korzystania z hotelowych restauracji i SPA.

Cena – zróżnicowana w zależności od standardu i lokalizacji hotelu, w gra-
nicach średnio od 100 do 1000 zł za pokoje ze śniadaniem. W ramach 
ceny goście mogą korzystać z krytego i odkrytego basenu, saun, centrum 
fitness, a także z jednego wybranego zabiegu SPA, w zależności od pre-
ferencji hoteli. 

Dystrybucja – możliwość rezerwacji telefonicznej, na stronie internetowej 
hoteli lub w internetowych systemach rezerwacyjnych. Ponadto 75% 
hoteli współpracuje z biurami podróży, które oferują noclegi w nich 
swoim klientom.

Promocja – reklamy hoteli emitowane są w stacjach telewizyjnych oraz wy-
świetlane na polskich i zagranicznych portalach internetowych. 

Ludzie – pracownicy hoteli muszą znać biegle język polski i angielski. Muszą 
również przestrzegać obowiązującego standardu obsługi gości.

Procesy – rezerwacja pokoju na stronie internetowej hoteli jest intuicyjna  
i przebiega bardzo sprawnie. Uproszczone są też procedury zakwatero-
wania i wykwaterowania gości.

Świadectwa materialne – w zależności od danego hotelu może być to np. 
położenie hotelu nad jeziorem, widok z każdego pokoju na jezioro, duży 
bezpłatny parking dla gości, stylowo urządzone pomieszczenia, wysokiej 
jakości kosmetyki, ręczniki, szlafroki i kapcie hotelowe z umieszczonym 
na nich logiem hotelu.
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5 sił Portera - analiza atrakcyjności sektora

Siła przetargowa nabywców

Potencjalnym klientem firm branży hotelarskiej jest każdy Polak jak  
i obywatel obcego kraju, każda firma polska jak i zagraniczna. Praktycznie 
każdy korzysta z usług hotelarskich będąc na wczasach, wyjazdach służbowych 
czy podczas wydarzeń kulturowych itp. W skali od 1-niekorzystna siła odzia-
ływania do 5-korzystna siła oddziaływania klienci, w branży telekomunikacyj-
nej nabywcy oddziałują z siłą 1. 

Siła przetargowa dostawców

Dostawcami w branży hotelarskiej są producenci urządzeń, mebli i wy-
posażenia z jakiego korzystają klienci hoteli. W skali od 1 (niekorzystna siła 
odziaływania) do 5 (korzystna siła oddziaływania) dostawcy, w branży hote-
larskiej oddziałują z siłą 4. 

Ostrość walki konkurencyjnej 

W branży hotelarskiej jest bardzo wiele konkurentów od moteli po pen-
sjonaty czy hotele  wyższymi standardami.W związku z czym konkurencja 
jest bardzo zróżnicowana.W skali od 1 (niekorzystna siła odziaływania) do 
5 (korzystna siła oddziaływania) walka konkurencyjna,w branży hotelarskiej 
oddziałuje z siłą 1. 

Groźba pojawienia się nowych konkurentów

Potencjalny konkurent w branży hotelarskiejwchodząc na rynek hote-
larski musi posiadać odpowiednie zaplecze finansowe, co jest uwarunkowane  
w zależności od jakości usług. W skali od 1 (niekorzystna siła odziaływania) 
do 5 (korzystna siła oddziaływania) nowi konkurenci oddziałują z siłą 2.

Groźba pojawienia się substytutów

Klienci branży hotelarskiej mogą zrezygnować z hoteli, pensjonatów czy 
moteli na rzecz obiektów agroturystycznych. Jednakże nie jest do końca sub-
stytut branży hotelarskiej.W skali od 1 (niekorzystna siła odziaływania) do  
5 (korzystna siła oddziaływania) pojawienie się substytutów oddziałuje z siłą 4.
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Proces innowacji produktowych lub usługowych

Innowacyjność to główny czynnik zmian  prowadzący do nowoczesności 
i efektywności funkcjonowania nowoczesnego hotelu. Bardzo często innowa-
cje są łączone z kreatywnością, która jest procesem łamania starych schema-
tów i wykorzystanie posiadanej wiedzy. Innowacje stanowią zmianę zacho-
dzącą nie tylko w przedsiębiorstwie hotelarskim, ale także w jego otoczeniu.  
W branży hotelarskiej wyróżnia się 4 rodzaje innowacji:

-  innowacje produktowe – są to innowacje mające na celu wprowadzenie 
nowego produktu lub usługi lub ewentualne ich ulepszenie pod wzglę-
dem technologicznym czy funkcjonalnym. Wprowadzenie nowego pro-
duktu może wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się 
na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też 
na wykorzystaniu nowej wiedzy. 

-  innowacje organizacyjne – mają na celu zmianę funkcjonowania firmy, 
bądź też zmianę organizacji pracy, organizacji zarządzania. Zazwyczaj 
nie wiążą się z kosztami.  

-  innowacje procesowe– wiążą się z wprowadzeniem innowacji technicz-
nych. Zazwyczaj dotykają procesu produkcji, a także świadczenia usług. 
Są one także związane z funkcjonowaniem zaplecza, wydajności i prze-
pustowości operacji. Innowacje procesowej są podstawą koncepcji dal-
szego rozwoju firmy.  Przykładem tego rodzaju innowacji w hotelarstwie 
mogą być rozwiązania procesowe w kuchniach restauracji. Innowacje pro-
cesowe to zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarza-
nia, które usprawniają i zwiększają efektywność produkcji, dzięki czemu  
produkcja jest tańsza i nie obciąża środowiska. Taką innowacją może 
być usprawnienie w docieraniu i pozyskiwaniu klienta.

-  innowacje marketingowe– wiążą się one ze sferą sprzedaży i dystry-
bucji produktów i usług. Można tutaj wyróżnić nowe innowacje w za-
kresie form reklamy, nowych strategii cenowych. Przykładem innowacji 
w hotelarstwie jest wprowadzenie i rozwój programów lojalnościowych. 
Można wręcz powiedzieć, że programy te stosowane są powszechnie 
w różnych odmianach. Tym samym budują długotrwałe więzi oparte na 
lojalności i dostarczając stałym klientom dodatkowych korzyści. Reasu-
mując są to innowacje, które wykorzystują najnowsze kanały informa-
cyjno – promocyjne. 



101

ANALIZA SYTUACJI W POLSCE W TRAKCIE PANDEMII...

Powolny powrót do normalności

Hotelarstwo jest jednym z gospodarczych „kół zamachowych”. Turystyka, 
która bez hoteli nie istnieje, odpowiada za ponad 6% polskiego PKB. Standard 
usług hoteli w Polsce jest na wysokim poziomie, a branża daje pracę setkom 
tysięcy osób bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych w hotelach. Trzy 
lock downy w naszej branży i groźba kolejnego powodują niepewność wśród 
pracowników, gości i przedsiębiorców hotelowych. Również nasi partnerzy, 
m.in. z segmentu MICE oraz dostawcy towarów i usług dla hoteli, ponoszą od 
początku pandemii duże straty z powodu znacznych ograniczeń działalności 
branży. Ta sytuacja powinna ulec zmianie. - Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego4. 

Covid zaburzył budowany od dekad cykl biznesowy związany z sezo-
nowością klientów biznesowych i prywatnych. A brak możliwości wcześniej-
szego zaplanowania urlopów czy wyjazdów lub imprez służbowych wpłynę-
ły na drastyczne spadki poziomu obłożenia pokoi w  obiektach hotelowych  
i powiązanych z nimi restauracji5.

W segmencie B2C (klient prywatny) proces powrotu do normalności 
jest szybszy. Widzimy, że jeśli hotel oferuje elastyczne warunki anulacji goście 
dość szybko podejmują decyzję i dokonują bezpośredniej rezerwacji. Rezer-
wując dłuższe wakacje, goście korzystają z  usług biur podróży, które orga-
nizują dla nich cały pobyt. W segmencie MICE (eventy) obserwujemy sytu-
ację „poczekamy i zobaczymy”. Chęć ponownego organizowania konferencji  
i spotkań jest bardzo duża. Jednak większość organizatorów nie ma pewności 
co do obecnego rozwoju sytuacji i czeka na to, co przyniosą jesienne mie-
siące - informuje Britta Kutz, Regionalny Dyrektor Generalny, IHG Hotels  
& Resorts w Polsce, która posiada ponad 20 letnie globalne doświadczenie 
w zarządzaniu hotelami luksusowych marek premium. W hotelach i biurach 
IHG na całym świecie pracuje około 350 000 osób6.

Pandemia przyspieszyła wiele procesów, np. cyfryzację firm. Wpłynęła 
także na zmianę naszego stylu podróżowania i preferowanych destylacji za-
granicą. Spragnieni wakacji, po długim okresie pandemicznych ograniczeń  
i zamknięciu hoteli, Polacy tłumnie wracają do wojaży. Firmy turystyczne 
przeżywają prawdziwe oblężenie, ruszyliśmy na zagraniczne wakacje, gdzie 

4 https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/turystyka/co-czeka-branze-hotelarska,b1197 
247602 04.06.2021.
5 https://filarybiznesu.pl/kiedy-branza-hotelarska-wroci-do-formy/a11422 data dostępu 05.06. 
2021.
6 Tamże. 
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częściej wybieramy droższe, wyższej klasy kurorty oraz oferty all inclusive, 
najchętniej z pełnym ubezpieczeniem i bliskim terminem wylotu. Determi-
nacja turystów jest tak duża, że nie odstraszają ich obostrzenia i dodatkowe 
formalności. Obecnie większość klientów kupuje wyjazdy w ostatniej chwili7. 

Rozwój pracy hybrydowej, ewolucja oprogramowania do wideokonferen-
cji i rosnąca koncentracja korporacji na zrównoważonym rozwoju podważyły 
utrwalone od dawna normy dotyczące podróży służbowych. Podczas. gdy hy-
brydowe konferencje i wydarzenia stają się coraz bardziej powszechne. Roz-
wijają się również spotkania klastrowe. To coraz bardziej powszechny rodzaj 
grupy przedsiębiorstw lub instytucji powiązanych ze sobą profilem działal-
ności, skupiających się na danym obszarze geograficznym lub wyznaczają 
regionalne punkty, w których ludzie mogą gromadzić i łączyć się w grupy 
wirtualnie. Przykładem może być Dolina Krzemowa, skupiająca  amerykań-
ski sektor zaawansowanych technologii. Wiadomo jednak, że nie wszystko 
można przeprowadzić zdalnie, a brak możliwości organizacji wielu wydarzeń,  
np. targów, koncertów czy konferencji generuje gigantyczne stary8. 

Podsumowanie 

Pandemia koronawirusa dla zdecydowanej większości oznaczała ograni-
czenie rozmaitych swobód, np. przemieszczania się, możliwości spotkań, czy 
też korzystania z różnorodnych usług. Wprowadzenie przez władze i przyjęcie 
przez ludzi tychże ograniczeń przyniosło zróżnicowane, najczęściej negatywne 
skutki dla wielu sektorów gospodarczych. Jedną z branż, która skutki te od-
czuła niezwykle dotkliwie jest analizowany sektor hotelarski. Hotele zorien-
towane są na obsługę gości przebywających poza swoim domem, tworzą dla 
swoich gości tymczasowy dom. Zatem, wdrożenie postulatu „zostań w domu” 
dla hotelarzy oznaczało całkowite zamrożenie popytu na ich usługi.

Tuż przed zaostrzeniem obostrzeń przez co trzeba rozumieć zamknię-
cie branży hotelarskiej, sektor ten zaczął odczuwać przykre skutki pandemii. 
Badani ankietowani byli w ok 70% zgodni, iż zaprzestali korzystania z usług 
danego sektora. W obawie o swoje zdrowie i życie. 

Kryzys, który dotknął hotelarstwo na niespotykaną dotąd skalę, dopro-
wadził do upadku wielu hoteli, pozostawiając bez pracy sporą część kadry 
turystycznej. Obostrzenia, obowiązujące w Polsce w ubiegłym roku, zmusiły 

7 https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/turystyka/co-czeka-branze-hotelarska,b11972 
47602 06.06.2021.
8 Tamże. 
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społeczeństwo do pozostania w domu i ogólnego ograniczenia przemieszcza-
nia się. Podsumowując pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sektor 
branży hotelarskiej. Bez pomocy i wsparcia rządu polskiego i władz będzie 
dużo problemów, by nadrobić poniesione straty. 

Poprawy efektywności wykorzystania zdolności usługowej hoteli w go-
spodarce opartej na wiedzy należy upatrywać w zarządzaniu kapitałem inte-
lektualnym, szczególnie w zarządzaniu kapitałem ludzkim i kapitałem klien-
ta. Bez wątpienia, globalna pandemia postawiła przed sektorem hotelowym 
całą serię nowych wyzwań o niespotykanej dotychczas skali. Warto jednak 
zauważyć, że branży tej, jak mało której na przestrzeni ostatnich lat, udało się 
zgromadzić doświadczenia pozwalające sprawnie reagować w takich okolicz-
nościach. Konieczność zmierzenia się ze skutkami niespodziewanych sytuacji 
(np. ataków terrorystycznych, czy klęsk żywiołowych), które stawiały biznes 
do góry nogami wpływając na ruch turystyczny i biznesowy, nauczyła hotela-
rzy jak z takich kryzysów wychodzić.
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ANALYSIS OF THE SITUATION IN POLAND DURING  
A PANDEMIC ON THE EXAMPLE OF HOTEL SERVICES

Summary: Due to the coronavirus epidemic (SARSCOV-2), the en-
tire hospitality industry has found itself in an exceptional situation. 
Widespread quarantine and stagnation of tourism may turn out to 
be the most important test of management skills. The lockdown and 
subsequent visitor reduction have made tourism-oriented businesses 
hit hard by the pandemic. With the outbreak and development of 
the coronavirus epidemic in Poland, owners of hotels and other night 
shelters had to face a serious problem. For a long time, legal regula-
tions made it impossible for them to operate. It was associated with 
large financial losses. The aim of the article is to analyze the situation 
in Poland during the pandemic on the example of hotel services The 
most important goal of hotels nowadays is to prepare for reopening. 
In order to survive the tourist crisis, it is worth looking for a way to 
stand out from the competition. A hotel brand can design a memora-
ble experience that guests will love. The hotel industry has to come up 
with new ideas because in times when you cannot be sure of anything 
in tourism, mobile apartments turn out to be a good solution. They 
provide privacy in any place, and the destination is fabulous locations 
and unique nature.
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E – BIZNES JAKO SPOSÓB 
BUDOWANIA PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ

Abstrakt: Upowszechnianie się Internetu oraz niskie koszty urucho-
mienia sprzedaży internetowej sprawiają, że znajduje ona szerokie za-
stosowanie Przyczyniło się to do szybki rozwojue- biznesu. Rosnące 
znaczenie sprzedaży internetowej oznacza, że przedsiębiorstwa, które 
chcą utrzymać przewagę na rynku nie powinny tej możliwości lekce-
ważyć, bowiem może się zmienić w zagrożenie. Należy postawić tezę, 
iż uruchomienie sprzedaży internetowej jest strategiczną koniecznością 
dla przedsiębiorstwach, które chcą skutecznie konkurować na współ-
czesnym rynku, co wiąże się z radykalnym charakterem tej innowacji  
Celem głównym artykułu jest wykazanie, iż uruchomienie sprzedaży 
internetowej jest strategiczną koniecznością  do budowania przewagi 
konkurencyjnej w nowej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: e-Biznes, przewaga konkurencja, Internet, sprzedaż

Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwa konkurują między sobą już od wielu lat. Zatem można 
stwierdzić, że jest to ich główna, a także nieodłączna cecha. Ta rywalizacja może 
przebiegać w różnoraki sposób oraz na wielu płaszczyznach. Wykorzystując 
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przy tym wiele ciekawych, a także intrygujących metod i form działania. Dzi-
siejszy świat zmienia się bardzo szybko i potrzebuje coraz to nowsze, a także 
bardziej innowacyjne sposoby, które pozwolą na wybicie się przedsiębiorstwa 
z cienia pozostałych firm. Na obecnie funkcjonującym rynku wciąż znajduje 
się wiele firm, które w dalszym ciągu z trudnością radzą sobie z Internetem. 

W obecnych czasach w których żyjemy Internet jest głównych źródłem 
wielu informacji, a także sposobem na spędzenie wolnego czasu. Można za-
tem powiedzieć, że sieć internetowa wykorzystywana jest praktycznie w każ-
dym aspekcie życia. Wielu osobom ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie 
bez Internetu, co sprowadza się do wniosku, że społeczeństwo bardzo szybko 
przyzwyczaiło się do wygody, a także ciekawe, szybko rozwijające się tech-
nologie powodują, że konsumenci w łatwy i szybki sposób kontentują swoje 
potrzeby. Skutkiem tak dynamicznie zmieniającego się świata jest wyłonienie 
gospodarki elektronicznej, która stopniowo wypiera z rynku gospodarkę tra-
dycyjną. Trzeba zaznaczyć, że innowacje znacząco wpływają na konkurencję 
między firmami czy koncernami. Natomiast obszarem, który należy do naj-
bardziej innowacyjnych na rynku globalnym jest biznes elektroniczny, czyli 
tzw. e – biznes. 

Istota e-biznesu

W dostępnych źródłach nie ma konkretnego jednoznacznej definicji wy-
jaśniającej pojęcie e – biznesu. Natomiast można znaleźć wiele określeń m. 
in. e – commerce, czyli handel elektroniczny, które sprowadzają się do słów 
e – handel czy e – biznes. Przedrostek e- w pojęcie biznesu informuje, że pro-
ces zakupu, bądź sprzedaży towarów i usług został dokonany wykorzystując 
urządzenie elektroniczne np. smartfon czy komputer. Łatwo zauważyć można, 
że bardzo szybko rozwijający się rynek spowodował przeniesienie prowadze-
nia działalności gospodarczej z formy tradycyjnej na zdalną, czyli e – biznes. 
Zatem całokształt transakcji handlowych tj. reklama, sprzedaż oraz płatności 
mogą w jednym miejscu, a także czasie dokonane1. 

E – biznes w obecnym czasie jest niezwykle ważnym źródłem efektywno-
ści, innowacyjności, szybkości, a także nową metodą w budowaniu wartości 
w organizacji. Innym określeniem e – biznesu jest również zmiana rodzaju 
informowania pomiędzy podmiotami gospodarczymi  z papierowej na elek-
troniczną. Zatem można stwierdzić, że e – biznes nie odnosi się tylko do 

1 M. Dutko (red.)Biblia e – biznesu 2, Nowy Testament, HELION, Gliwice 2016, s. 27
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handlu elektronicznego, lecz także za pośrednictwem mediów czy innych urzą-
dzeń wykorzystujących sieć internetową można dokonać innych czynności.  
E – biznes opiera się na:

− zastąpienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych do-
kumentami elektronicznymi i zorganizowanie obrotu nimi na drodze 
elektronicznej;

− zorganizowania interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektro-
nicznych zamiast bezpośrednich spotkań2.

Elementy e – biznesu 

Pojęcie biznesu elektronicznego w swojej nazwie zawiera kilka elemen-
tów składowych. Są to:

− handel elektroniczny (e – commerce),
− zarządzanie łańcuchem dostaw (supplychain management),
− zarządzanie obsługą klientów (customerrelationship management – CRM),
− zarządzanie siecią wewnętrzną firmy (intranet).

Handel elektroniczny jest podstawą nowocześnie funkcjonującej gospo-
darki, a zarazem pierwszym elementem tworzącym biznes elektroniczny. Pole-
ga na prowadzeniu transakcji kuna i sprzedaży towarów i usług z wykorzysta-
niem sieci internetowej, a także z dokonywaniem płatności z tym związanych. 
Kolejnym ważnym aspektem w e – biznesie jest zarządzanie dostawami. Są to 
czynności związane ze sprzedażą, dystrybucją, a także stanem zaopatrzenia czy 
zarządzania zapasami i magazynem oraz transakcjami finansowymi. Kluczo-
wą rolą w prowadzeniu biznesu jest umiejętna obsługa klientów. Sprowadza 
się ona do budowania obszernych baz z danymi klientów, a także wymiany 
pomiędzy klientem, a przedsiębiorstwem. Ostatnim ale również ważnym ele-
mentem w prowadzeniu biznesu wykorzystując Internet jest sieć wewnętrzna 
przedsiębiorstwa. Umiejętne jej zarządzanie skutkuje powstaniem znakomi-
tych oraz niezbędnych do pracy aplikacji, które ułatwiają pracę nad zachodzą-
cymi w firmie procesami3.

Wszystkie procesy zachodzące w ramach biznesu elektronicznego odby-
wają się za pośrednictwem sieci. Firmy dysponują szerokim katalogiem możli-
wości, które umożliwią płynną i szybką dostawę towarów, a także rozliczenie 

2 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/35 [data dostępu 16.03.2022]
3 B. Glinkowska, Tendencje rozwojowe e – biznesu, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe 
nr 651/2011, s. 33
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po dokonaniu transakcji. Trzeba zwrócić uwagę, że ekran urządzenia stanowi 
sklep. Natomiast dążeniem dostawcy jest zachęcenie potencjalnego klienta do 
nabycia określonego produktu. W świecie e – biznesu jest to możliwe dzięki 
nowym interesującym metodom prezentacji, a także wizualizacji danego pro-
duktu. Stanowi to zamiennik tradycyjnych półek oraz witryn sklepowych4. 
Ponadto praca o charakterze zdalnej przy wykorzystaniu najnowocześniej-
szych technologii umożliwia wygodniejsze, a także bardziej sprawne kontak-
towanie się między innymi podmiotami, a przede wszystkim:

− B2B przedsiębiorstwami (business to business)
− B2C przedsiębiorstwami a indywidualnymi klientami (business to 

consumer)
− B2PA przedsiębiorstwami i/lub osobami fizycznymi a urzędami admini-

stracji publicznej (business to public administration)
− C2C osobami fizycznymi (consumer to consumer)5.

Tendencje rozwojowe e – biznesu

Świat Internetu zmienia się w sposób bardzo dynamiczny. Skutkuje to 
tworzeniem nowych, bardziej efektywnych forma oraz modeli prowadzenia 
działalności gospodarczej, jak również ich modyfikację na tzw. e – modele. 
Jednym z takich modeli jest dążenie do samoobsługi. To rozwiązanie  
w znaczy sposób pomaga, a także automatyzuje obsługę klientów. Także jest 
ona możliwa przez siedem dni w tygodniu po 24 godziny. Kolejnym ważnym 
elementem w tworzeniu biznesu elektronicznego jest nieustanne zwiększanie 
szybkości działania Internetu. Skutkuje to tym, że klienci sprawniej 
przyswajają prezentowaną ofertę. Dobra jakość sieci internetowej powoduje 
również znacznie krótszy czas operacyjno –produkcyjno -handlowy. Waż-
nym aspektem w e – biznesie jest chęć klienta do podglądu na jakim etapie 
znajduje się jego zamówienie. Można zatem powiedzieć, że transparentność 
prowadzenia działalności gospodarczej powoduje satysfakcję, a także lojal-
ność klientów. Osoba decydująca się na zakup konkretnego produktu zwraca 
uwagę przede wszystkim na jego jakoś czy użyteczność. Klient nieustannie 
porównuje wartość produktu czy jest ona adekwatna do jego jakości. Zatem 
firma jest zobligowana do pomniejszania kosztów oraz zwiększania jakości 

4 M. Gęsina, K. Starzyńska, E – biznes jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej, Uniwer-
sytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach Zeszyty Naukowe nr 102/2014, s. 275 – 276
5 B. Glinkowska, Tendencje rozwojowe e – biznesu, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe 
nr 651/2011, s. 33
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produktu bądź usługi. Otaczając się w biznesie elektronicznym ważne jest 
również stosowanie urządzeń mobilnych, które umożliwiają pracę niemalże 
w każdym miejscu. To postępowanie prowadzi często do zmiany z biznesu 
elektronicznego na tzw. biznes mobilny6. 

Innymi tendencjami w zmieniającym się świecie są również wykorzy-
stanie wszelakich platform, czy stron internetowych, które pozwolą w łatwy 
sposób na dzielenie się opiniami, a także wyrażania własnego zdania na te-
mat jakiegoś produktu lub usługi, a nawet danego przedsiębiorstwa. Waż-
nym aspektem w prowadzeniu biznesu elektronicznego jest także ciągłe roz-
wijanie się pracowników, wysyłanie ich na szkolenia, konferencje oraz inne 
kursy szkoleniowe. Przejście z tradycyjnej formy biznesu na elektroniczną 
wiąże się również zmianą obsługi różnych instytucji m. in. urzędów pracy, 
urzędów skarbowych, banków. Dzięki nowym metodom załatwiania spraw 
w powyższych miejscach funkcjonowanie na rynku staje się znacznie szybsze, 
wygodniejsze, a także niemal że dostępne 24 godziny na dobę. Kluczową rolę  
w e – biznesie ma również zmiana rynku pracy. Przedsiębiorcy czy właściciele 
firm przede wszystkim  będą zwracali uwagę na osoby, które doskonale sobie 
radzą z technologią IT7.

E – biznes w sektorach infrastrukturalnych 
(energetyka, transport, poczta, telekomunikacja)

Internet nieustannie rozwija się w bardzo szybki i dynamicznym czasie. 
Skutkuje to wieloma zmiana m. in. w energetyce, transporcie, poczcie, a także 
telekomunikacji8.

W sektorze jakim jest transport dużą zmianą jest przede wszystkim 
wprowadzenie możliwości kupna biletów, a także dokonania ich zapłaty nie 
wychodząc z domu. Posiadany e – bilet w lotnictwie zawiera wiele korzyści. 
Używając taki bilet w łatwy sposób jesteśmy w stanie zmienić plan podróży,  
a także zrezygnować z niej, bądź nawet wymienić na nowy bilet. Wszystkie 
dane klientów są przechowywane pod ścisłym zabezpieczeniem kompute-
rowym, co skutkuje jego bezpieczeństwem. Natomiast w transporcie sa-
mochodowym dużym progresem w ułatwieniu podróżowania jest przejście  
z tradycyjnego na elektroniczny system poboru opłat za przejazdy m. in. za 

6 Tamże, s. 35 – 36 
7 Tamże, s. 37
8 K. Ołpiński, E – biznes: istota i zakres zastosowań, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe 
nr 651/2011, s. 88
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autostrady. Ta metoda jest zdecydowanie szybsza, a także wygodniejsza dla 
kierowców.

W ostatnich latach mocno uległy zmianie usługi telekomunikacyjne,  
a mianowicie przy zakupie np. telefonu, telewizora, bądź założenia Interne-
tu, za pośrednictwem sieci internetowej jesteśmy w stanie wykonać wszystkie 
czynności związane ze złożeniem zamówienia, a także wybraniem odpowied-
niej dla konsumenta dogodnej formy płatności. Dzięki takim rozwiązaniom 
klienci mogą korzystać z obsługi, bez konieczności wychodzenia z domu  
i udawania się do siedziby, bądź danej placówki operatora.

Duży progres wyraźnie zarysowuje się w usługach poczty. Dzięki wpro-
wadzeniu jej wersji elektronicznej komunikacja jest zdecydowanie szybsza 
oraz łatwa. Z poczty elektronicznej można korzystać praktycznie z każdego 
urządzenia wyposażonego w Internet, nawet nie wychodząc z domu. Także 
w dzisiejszych czasach dużym ułatwieniem jest używanie podpisu elektronicz-
nego. Pozwala on na zrealizowanie wszelakich spraw urzędowych, dokonując 
przez dostarczenie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. Natomiast 
podpis elektroniczny stanowi ochronę dokumentów9. 

Przewaga konkurencyjna e – przedsiębiorstw

W obecnych czasach, gdzie kluczową rolę odgrywa Internet oraz naj-
nowsze technologie, przedsiębiorstwa są zobowiązane do ciągłego doskonale-
nia, a także wprowadzania najnowszych rozwiązań w swoich firmach. Zatem 
zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest budowanie swojej strategii przewa-
gi konkurencyjnej, która pozwoli na zdobycie coraz większej liczby nowych 
klientów10. 

Za przewagę konkurencyjną można uznać takie cechy, które pozwolą 
danej firmie wybić się z cienia pozostałych przedsiębiorstw. Trzeba zwrócić 
uwagę, że przewaga konkurencyjna manewruje świetnymi umiejętnościami,  
a także posiada wystarczające zasoby, które doskonale poradzą sobie na tle 
konkurencji. Warto zaznaczyć, że przewaga konkurencyjna nie jest jedno-
znaczna z dysponowaną przez firmę pozycją lidera. Pytanie takie jak: Dlacze-
go klienci firmy wybierają jej produkty ?, pokazuje rezultat, że konsumenci 
nie nabywają produktów, a także nie korzystają z usług pozostałych firm11.

Współczesne przedsiębiorstwa, a zwłaszcza te małe i średnie, gdzie zespół 

9 Tamże, s. 88 – 89 
10 https://www.conquest.pl/strategie-przewagi-konkurencyjnej/ [data dostępu 20.03.2022]
11 https://www.commint.pl/slownik-outsourcingu/definicja-przewaga-konkurencyjna [data 
dostępu 20.03.2022]
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pracujących ludzi, a także jakość odgrywa zasadniczą rolę w kreowaniu prze-
wagi konkurencyjnej. Istotą w budowaniu przedsiębiorstwa, a obecnie nawet 
e – przedsiębiorstw jest odpowiedni dobór pracowników, a zwłaszcza tych, 
którzy posiadają duże umiejętności w zakresie innowacyjnych technologii, 
a także ich ciągłe doszkalanie przez wyjazdy czy różnorakie konferencje na-
ukowe. Ważnym elementem tworzącym przewagę konkurencyjną na rynku 
jest również stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług. Bez 
wątpienia istotnym aspektem w rozwoju przedsiębiorstw jest wyrobienie do-
brej opinii, co prowadzi do stabilizacji na rynku wśród konkurencji. Warto 
zwrócić uwagę, że przewaga konkurencyjna raz wypracowana, pozostanie na 
zawsze. Jej utrzymanie można uzyskać racjonalnie balansując jakością, a także 
ceną produktu lub usługi.

Systemy ERP, czyli produkty w postaci technicznych środków wspo-
magania zarządzania, które są istotnym elementem infrastruktury biznesowej, 
mogą znacznie pomóc w wejściu ponad inne przedsiębiorstwa, ponieważ nie 
wszystkie firmy z niego korzystają. Firmy, które korzystają z takich systemów, 
zauważają różnicę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a mianowicie w prze-
wadze z lepszego zarządzania zasobami organizacji12.

Przewaga oferowanych produktów, bądź usług świadczy o zaufaniu 
klienta do danej marki. Dlatego tak ważny jest nieustanny rozwój, a także 
dbałość o jakość danej marki, by przewaga cały czas znajdowała się na jak 
najwyższym poziomie13. 

Coraz bardziej popularny model działalności e – przedsiębiorstw powi-
nien w swoim składzie zawierać następujące składniki przewagi:

− minimalizację kosztów,
− innowacyjność,
− zarządzanie ryzykiem,
− pozyskanie i zapewnienie lojalności klientów,
− skracanie czasu reakcji na zdarzenia,
− optymalizację zasobów14.

12 https://techmine.pl/przewaga-konkurencyjna/ [data dostępu 21.03.2022]
13 Tamże
14 M. Gęsina, K. Starzyńska, E – biznes jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej, Uni-
wersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach Zeszyty Naukowe nr 102/2014, s. 277
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Korzyści z prowadzenia e – biznesu

Internet rozwija się bardzo dynamicznie co skutkuje tym że, wiele przed-
siębiorców zaczyna, bądź już korzysta z możliwości sieci internetowej. Nowe 
technologie, a także innowacyjne rozwiązania zdecydowanie bardziej przycią-
gają potencjalnych klientów15. Stworzenie przez przedsiębiorstwo wyjątkowo 
mocnej, a zarazem unikatowej działalności gospodarczej opartej na najnowo-
cześniejszych technologach jest najlepszym sposobem na tworzenie trwałej 
przewagi konkurencyjnej16. 

Prowadzenie biznesu elektronicznego nie zamyka się tylko na lokalnych 
klientach. Jest to niewątpliwie bardzo dobra zaleta. Wykorzystując sieć in-
ternetową dane przedsiębiorstwo ma możliwość kontakt z konsumentami na 
skalę światową. Takie rozwiązanie prowadzi do znacznego wzrostu nowych 
nabywców produktu bądź usługi. 

Kolejną zaletą prowadzenia e – biznesu są mniejsze koszty finansowe 
podczas zakładania działalności gospodarczej, gdyż nie trzeba inwestować 
znaczną część kapitału m. in. do wynajmu lub zakupu odpowiedniego lokalu 
do prowadzenia firmy. 

Następną ciekawą zaletą jest elastyczność w funkcjonowaniu e – przed-
siębiorstwa, gdyż ma możliwość do dostosowywania się do zmieniających się 
na rynku warunków. Dzięki Internetu w łatwy i szybki sposób można zmienić 
typ działalności, a także zmienić przyzwyczajenie firmy. W porównaniu do 
tradycyjnej jej formy wszelkie zmiany pociągają za sobą dodatkowe wydatki. 
W przypadku upadku e – przedsiębiorstwa nie odczujemy na własnej skó-
rze zainwestowanych pieniędzy, niż ma to miejsce przy stacjonarnej formie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, że elastyczność  
e – biznesu powoduje zawiązanie współpracy z wieloma nowymi podmiotami 
w sieci, a także umożliwia pracę w każdym miejscu gdzie aktualnie się znajdu-
jemy. Można zatem stwierdzić, że taka forma działalności gospodarczej daje 
zdecydowanie więcej możliwości17. 

Dużą zaletą w prowadzeniu biznesu elektronicznego jest możliwość przez 
klienta kontrolowanie zamówionej przez niego przesyłki. Przesyłki kurierskie 
za pobraniem, ubezpieczenie na wyższą kwotę, a także łatwe, a zarazem wy-
godne śledzenie paczki (np. wykorzystując aplikacje mobilną) czy wysyłka za 

15 https://www.sendit.pl/blog/5-zalet-prowadzenia-biznesu-online [data dostępu 16.03.2022]
16 M. Gęsina, K. Starzyńska, E – biznes jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej, Uni-
wersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach Zeszyty Naukowe nr 102/2014, s. 277
17 https://www.heuristic.pl/blog/e-biznes/Firma-w-internecie-wady-i-zalety-e-biznesu;100.
html [data dostępu 25.03.2022]
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granicę lub doręczenie paczki do adresata w każdej porze sprawia, że sklep 
jest zdecydowanie bardziej konkurencyjny, natomiast konsumenci zadowo-
leni. Znacznym ułatwieniem w nabywaniu produktu lub korzystaniu usługi 
są urządzenia mobilne, które sprawiają, że zakupy stają się znacznie szybsze 
i wygodniejsze, a także dają możliwość dostępu do szerszej oraz na bieżąco 
aktualizowanej oferty, jak również zakup produktów rzadziej spotykanych  
w sklepach w formie tradycyjnej. Zakupy w trybie on - line potrafią w więk-
szym stopniu zaoszczędzić czas. Dokonywanie zakupów przez Internet otwie-
ra przed klientom znacznie większy wachlarz możliwości dokonania płatności 
za transakcję, co często sklep stacjonarny nie posiada18.

Podsumowanie 

Dzięki dynamicznym rozwojom systemów informatycznych biznes prze-
kształcił się z tradycyjnej formy na elektroniczną. Biznes elektroniczny lub 
e – biznes oznacza realizację działalności gospodarczej przedsiębiorstw z wy-
korzystaniem szeroko pojętej sieci rozległej, np. Internetu. Trzeba zwrócić 
uwagę, że e – biznes to nie tylko używanie narzędzi internetowych, jak strona 
internetowa, marketing internetowy, a nawet elektroniczna wymiana danych. 
Wykreowanie wirtualnej przestrzeni jest skutkiem zmiany struktury organi-
zacyjnej jaki wywiera model biznesu elektronicznego. Warto zaznaczyć, że 
budowa systemu e – biznesu nie zagwarantuje automatycznego zysku. Efek-
tywność, szybkość, a także innowacyjność to główne hasła biznesu elektro-
nicznego, które poprawiają jakoś życia danej organizacji czy osobistego19. 
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E - BUSINESS AS A WAY OF BUILDING  
A COMPETITIVE ADVANTAGE

Summary: The development of e-business, resulting from the globali-
zation of economic activity, technical standardization on a global sca-
le and revolutionary progress in electronics and telecommunications, 
forces companies not only to predict changes taking place in their 
environment, but also to react to these changes in real time. The aim 
of the article is to present e-business as a way of building a competitive 
advantage. In such a turbulent environment, only those enterprises 
that have the ability to constantly adapt to change have a chance to 
survive. Moreover, the modern economy is based not only on capital 
and human resources, but most of all on information at the disposal of 
enterprises. The right information at the right time may decide about 
the development of the enterprise and its strong competitive position 
on the market, and the lack of such information may even mean its 
collapse. The Internet is a driving force of the modern economy, cre-
ating unprecedented opportunities for the development of enterprises 
and individuals around the world. It is an inseparable component of 
the life of the society of many countries around the world. It is hard 
to imagine a well-run enterprise today without modern technology. 
Companies more and more often decide to use the Internet to pro-
mote their own activities, more and more people decide to set up the 
so-called e-business, instead of traditional activities. Of course, it is not 
possible to function in a typically internet business in every industry, 
but in the case of those forms of activity that enable it, there are many 
benefits resulting from this form of work. E-business is now a source 
of efficiency, speed, innovation and new ways of creating value both in 
the organization and in the lives of each of us.
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SZTUCZNA INTELIGENCJA 
I JEJ MODELE, A WPŁYW NA 

RZECZYWISTOŚĆ E-BIZNESU

Abstrakt: Dzisiejszy biznes jest oparty na technologii, nowoczesnych 
rozwiązaniach. Jednak ich rola nieustannie ewoluuje. Popyt na narzę-
dzia umożliwiające automatyzację i zwiększanie wydajności dynamicz-
nie rośnie. Takie możliwości dostarczają jednak tylko najbardziej in-
nowacyjne technologie, jak chmura obliczeniowa, analityka biznesowa 
czy sztuczna inteligencja Dzięki sztucznej inteligencji urządzania i ma-
szyny w wielu obszarach mogą zastępować ludzi. Wykazują zdolność 
rozumowania, planowania, tworzenia oraz uczenia się. System działa 
podobnie do ludzi. Na podstawie danych i wzorców sztuczna inteli-
gencja prowadzi analizy prognostyczne i podejmuje decyzje. Co więcej, 
jest rozwiązaniem samodoskonalącym się i eliminuje powstające błędy 
w kolejnych działaniach. Celem artykułu jest rosnącą rola sztucznej 
inteligencji oraz jej wpływ na e-biznes w nowej rzeczywistości 

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, modele, nowa rzeczywistość, 
e-biznes

Wprowadzenie

Już dziś sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wielu różnych 
obszarach życia codziennego, w narzędziach internetowych czy w biznesie. 
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Ze sztucznej inteligencji korzystają chociażby wyszukiwarki internetowe  
i translatory, a także urządzenia domowe, jak klimatyzatory czy odkurzacze. 
Jest ona też coraz częściej wykorzystywana w fabrykach oraz rolnictwie.

Organizacje, które chcą się rozwijać, szczególnie dziś muszą stawiać na 
wdrażanie innowacji związanych z ulepszaniem procesów produkcyjnych, 
organizacyjnych czy nawet obsługi klienta i rekrutacji. Wiąże się to m.in.  
z korzystaniem z technologii związanych z automatyzacją, cyfryzacją i sztucz-
ną inteligencją.

Określenie i przestrzeganie zasad odpowiedzialnego budowania i dzia-
łania sztucznej inteligencji to poważne wyzwanie na poziomie globalnym. 
Technologia AI zwiększa wydajność i produktywność przedsiębiorstwa przez 
automatyzację procesów lub zadań, które kiedyś wymagały angażowania lu-
dzi. Sztuczna inteligencja może również nadawać sens danym, których skala 
wykracza poza możliwości interpretacji przez człowieka. Te możliwości mogą 
być źródłem znacznych korzyści biznesowych. Skala wykorzystania sztucznej 
inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) m.in. w biznesie rośnie niemal 
z każdym dniem. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do 
skutecznej optymalizacji procesów biznesowych, prowadząc do bardziej efek-
tywnego wykorzystania zasobów organizacji w różnych obszarach.

Uczenie maszynowe – jak uczy się maszyna?

Uczenie maszynowe (ang. machine learning) to nauka o algorytmach  
i systemach usprawniających.1 Jest to jedna z dziedzin sztucznej inteligencji, 
która na podstawie wyszukiwania relacji w danych uczących - próbuje je na-
śladować (np. rozpoznawanie obiektów). Człowiek chcąc przyswoić wiedzę, 
musi ją zapamiętać. Proces ten zazwyczaj bywa długotrwały i nie daje żadnej 
gwarancji, że zapamięta on przyswojoną informację na zawsze. W przeciwień-
stwie do ludzi, maszyny momentalnie zapamiętują i przetwarzają dane, które 
uzyskują – informacje wystarczy dostarczyć jej tylko raz. 

Rozpoznawanie wzorców

Rozpoznawanie wzorców (ang. pattern recognition) jest to identyfikacja 
cech danego obiektu albo zjawiska, która pozwala na jego klasyfikację. Proces 
ten jednak może zachodzić wyłącznie na podstawie posiadanych już wcześniej 

1 Peter A. Flach, Machine Learning: The Art and Science of Algorithmsthat MakeSense  
of Data, 2012, s. 12
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na temat obiektu informacji. Termin ten kojarzony jest z gałęzią nauczania 
maszynowego, która umożliwia komputerowi zidentyfikować przedstawione 
mu obrazy. Jest to naśladowanie przez maszyny umiejętności istot żywych, 
które działają według schematu wykształconego w ciągu setek tysięcy lat ewo-
lucji. Najpierw spostrzegają one konkretne działanie, następnie rozpoznając  
w nim wzorzec, by w końcu podjąć właściwe działanie na podstawie interpre-
tacji występującej sytuacji. Pattern recognition to technologia, która polega 
na dosłownym nauczeniu maszyn tej samej umiejętności. Jego głównym ce-
lem jest praca nad systemami, dzięki którym maszyny nauczą się rozróżniania 
oraz klasyfikowania obiektów.2

Maszyna może uczyć się na trzy sposoby, tj.:

	 Uczenie nadzorowane – Odbywa się pod kontrolą człowieka.
	 Uczenie nienadzorowane – Przebiega bez udziału człowieka, maszyna 

sama szuka cech charakterystycznych.
	 Uczenie ze wzmacnianiem czyli metoda kija i marchewki - Zmierza do 

uczenia się w identyczny sposób, w jaki robią to ludzie. Maszyna dostaje 
z góry ustalony zestaw wzorców i określeń, według których ma funkcjo-
nować. Rozszyfrowuje utrudnienie i monitoruje odpowiedź na efekty jej 
pracy. Jeśli rozwiążę kłopot prawidłowo, dostaje na przykład punkt, jeśli 
źle - zero punktów. Komputer rozwiązuje problemy, za każdym razem 
dostając „nagrodę" za prawidłowe rozstrzygnięcie lub „karę" za złe. 

Test Turinga

Według Turinga maszynę można uznać za inteligentną w momencie,  
w którym człowiek (osoba testująca) nie będzie w stanie odróżnić jej odpo-
wiedzi od człowieka.Aby dokonać testu Turinga, należy w odizolowanym 
pomieszczeniu umieścić operatora, który poprzez system będzie w stanie ko-
munikować się z programem komputerowym, a także z człowiekiem obsługu-
jącym terminal. Jeżeli osoba pytająca - operator - nie będzie w stanie rozróżnić, 
które z odpowiedzi są udzielane przez program, to należy uznać, że system ten 
jest inteligentny.

Oto warunki wymagane do przeprowadzenia ww. testu:

	 Udział bierze co najmniej dwoje ludzi oraz maszyna bądź program 
komputerowy,

2 Jürgen Beyerer, Matthias Nagel, Matthias Richter, Pattern  Recognition, Karlsruhe, De 
Gruyter Oldenbourg, 2017, s. 12
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	 Maszyna bądź program komputerowy muszą być w stanie prowadzić 
dialog z  operatorem,

	 Uczestnicy muszą być odizolowani od siebie,
	 Każdy z uczestników będzie prowadził dialog wyłącznie z wyznaczoną 

do tego osobą, która od tego momentu staje się sędzią, sędzią może być 
tylko człowiek.

Każda maszyna bądź program, który podczas dialogu zmyli sędziego,  
i ten uzna go za człowieka, zaliczy test Turinga i według jego założeń program 
ten będzie można uznać za myślący.3Test ten, mimo iż znany od lat i nadal 
uznawany za wyznacznik w obserwacji interakcji człowiek-maszyna, napotyka 
pewne obiekcje. Coraz częściej można napotkać stwierdzenie, iż aby stworzyć 
maszyny imitujące człowieka, potrzeba czegoś więcej niż przemyślanych i pa-
sujących do kontekstu odpowiedzi. Sama zdolność do prowadzenia rozmowy 
dla wielu badaczy naukowych jest niewystarczająca, aby określić prawdziwe 
wielopłaszczyznowe umiejętności inteligentnych urządzeń. Oczekiwania co 
do tego, czym jest, bądź też, czym powinna, sztuczna inteligencja wciąż ewo-
luują. Wiąże się to między innymi z rozbudową tej dziedziny oraz coraz szyb-
ciej dokonującym się progresem technologicznym.

Deep learning, czyli głębokie uczenie

Jest to podkategoria uczenia maszynowego (ang. machine learning)  
i polega na tworzeniu sieci neuronowych, które mają za zadanie udoskonalić 
technikę rozpoznawania głosu, przetwarzania języka naturalnego. Znajduje 
również zastosowanie w bioinformatyce i projektowaniu leków.4Deep lear-
ning, czyli po polsku głębokie uczenie się, polega na analizie olbrzymich ilości 
danych przetwarzanych przez różnorakie systemy komputerowe.

Niedawno z deep learningu zaczął korzystać także Rossmann, tworząc 
sklep bez kolejek – Rossmann Go. Działa on na zasadzie „just walk out” (po 
prostu wyjdź). Po wejściu do sklepu klient skanuje w swoim smatrfonie, wy-
posażonym w aplikację Rossmann, produkty które go interesują. Wykrywa 
ona produkty zdjęte z półek za pomocą ich kodów kreskowych. Sklep jest 
cały czas monitorowany, a „kupione” produkty system dodaje do wirtualnego 
koszyka. 

3 https://mfiles.pl/pl/index.php/Test_Turing
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Deep_learning



121

SZTUCZNA INTELIGENCJA I JEJ MODELE...

Po skończeniu zakupów klienci po prostu wychodzą ze sklepu,  
a Rossmann wysyła im paragon i ściąga z ich konta odpowiednią kwotę. Dzię-
ki temu znika problem kolejek do kas.

Rysunek 1 Podzbiory pojęcia sztucznej inteligencji

Źródło : Opracowanie własne

Dynamic pricing, czyli dynamiczne ustalanie cen

Dynamiczne ustalanie cen jest to strategia cenowa, w ramach której fir-
my ustalają elastyczne ceny produktów lub usług w oparciu o bieżące wyma-
gania rynku. Przedsiębiorstwa mogą zmieniać ceny w oparciu o algorytmy 
uwzględniające ceny konkurencji, popyt i podaż oraz inne czynniki zewnętrz-
ne na rynku.5

O wysokości ceny danego produktu decyduje wiele różnorakich czynni-
ków, a ich trafna wycena oraz monitorowanie mogą okazać się zadziwiająco 
trudne. Rozwiązanie owego problemu opracowali specjaliści IBM Watson. 
Mowa tu o Dynamic Pricing, czyli zaawansowane narzędzie stosowane do 

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamiczne_ustalanie_cen
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weryfikacji cen. AI w owym przypadku pozwala na skorelowanie składników 
związanych z ceną oraz popytem wedle specjalnego algorytmu. 

Rysunek 2 Dynamiczne ustalanie cen

Źródło: 2https://www.price2spy.com/blog/dynamic-pricing-explained-benefits-stra 
tegies-and-examples/

Dynamic Pricing umożliwia stałe monitorowanie cen wybranych to-
warów, dzięki czemu sprzedający jest na bieżąco z działaniami konkurencji. 
Jednakże to nie wszystko, gdyż IBM opracowało również funkcję zaawanso-
wanej, rutynowej analizy. Jest on w stanie zastosować zebrane wcześniej dane 
i przygotować w zgodzie z nimi sugestie dotyczące działań, jakie usługodawca 
powinien podjąć, aby zatrzymać klienta. 

Badania nad sztuczną inteligencją wciąż trwają, a eksperci z różnych 
dziedzin coraz częściej uciekają się do proponowanych przez nią rozwiązań. 
Także marketerzy nie opóźniają się i starają usprawniać swoje działania dzięki 
przysługom AI. Jeszcze większa automatyzacja oraz możliwość przekazania  
 



123

SZTUCZNA INTELIGENCJA I JEJ MODELE...

maszynom pokaźnej części czynności obecnie wykonywanych przez człowieka 
znacząco zmieni oblicze marketingu.

Boty jako zastosowanie sztucznej inteligencji

Jednym z przewodnich trendów w e-commerce jest automatyzacja. Jej 
głównymi zaletami są możliwości optymalizacji zarówno czasu pracy pracow-
ników, jak i kosztów. Oprócz procesów logistycznych czy działań marketingo-
wych, automatyzacja zaczęła obejmować dodatkowo również obsługę klienta, 
w wyniku czego pojawiły się chatboty pełniące role kogoś na wzór personal-
nego doradcy. Wykorzystywane są one w pierwszej kolejności do komunikacji  
z nabywcą, a także do wsparcia popytu. Lecz czym tak naprawdę one są?

Nazwa „chatterbot” została pierwszy raz użyta przez Michaela Mauldina, 
twórcę Verbota w 1994 roku. "Bot to automat, narzędzie softwarowe, pro-
gram służący najczęściej do przeszukiwania i pozyskiwania danych. Inteligent-
ne boty dodatkowo mogą podejmować decyzje na bazie zdobytej wcześniej 
wiedzy"6

Chatbot w e-commerce to wirtualny asystent konsumenta udzielający 
pomoc na ścieżce zakupowej. Zjawisko to określa się, jako conversational 
commerce. To, najłatwiej mówiąc, aplikacje w komunikatorach interneto-
wych, których misją jest zastąpienie człowieka w zakresie podstawowej obsłu-
gi klienta. Mają odpowiadać na powszechnie pojawiające się pytania, rozwią-
zywać pospolite problemy klientów, a także doradzać im w podjęciu decyzji 
zakupowych (tzn. wybierze odpowiedni model bazując na wcześniejszych 
preferencjach zakupowych, zamówi właściwy rozmiar, a także zajmie się za-
gadnieniami związanymi z płatnością i wysyłką).

Chatboty możemy uporządkowywać mając na uwadze stawiane przed 
nimi intencje. Wyróżniamy zatem między innymi boty informacyjne, które 
powiadamiają klienta o nowościach, promocjach lub na przykład opóźnie-
niach w wysyłce towaru. 

Z kolei ideą botów narzędziowych jest doprowadzenie odbiorcy do kon-
kretnej akcji. Mogą to być np. boty sprzedażowe, które doradzą klientowi, 
który towar będzie dla niego najlepszy, a następnie przeprowadzą go przez 
cały proces transakcyjny, który odbywa się w komunikatorze. Istnieją również 
chatboty łączące obie te funkcje.

6 L.Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, 2005, s. 17
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Rysunek 3 Chatbot narzędziowy sklepu Avon.pl pomagający dobrać odpowiedni tusz 
do rzęs

Źródło : Opracowanie własne

Czy w przyszłości będziemy robić zakupy 
przez Internet wyłącznie za pomocą komend 
głosowych?

To bezspornie za pomocą głosu mamy w przyszłości robić zakupy online. 
To segment rynku określany jako v-commerce (ang. voice commerce). Analizy 
amerykańskiej firmy Salesforce pokazują, że już dziś 9% zakupów jest dokony-
wane za pomocą nowych kanałów sprzedaży i technologii definiowanych jako 

„shopping at the edge”, a więc przy wsparciu między innymi asystentów gło-
sowych (a także komunikatorów, mediów społecznościowych, czy chociażby  
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konsol do gier). Natomiast co piąty właściciel inteligentnego głośnika już 
w tym momencie wyszukuje produkty do kupienia za pomocą głosu.

Zainteresowanie jest wyraźne. Raport naszego polskiego instytutu fore-
castingowego Infuture Institute z 2018 r. wskazywał, że mniej niż co dziesiąty 
miejscowy internauta korzystał z urządzeń typu Amazon Echo bądź Google 
Home (przyrównując do USA, gdzie było to 29%). Tymczasem ciut nowsze 
dane podane przez Hootsuite za 2019 r. mówią wyraźnie: w sieci za pomocą 
komend głosowych komunikuje się już co czwarty internauta z Polski (oraz 
35% Amerykanów). Zaobserwowany skok był efektem wprowadzenia do na-
szego kraju polskojęzycznego asystenta Google’a.

Pod koniec ubiegłego roku media donosiły iż wszystko wskazuje na to, że 
inteligentna asystentka Amazon Alexa już wkrótce będzie w stanie przemówić 
do nas po polsku. Owa informacja pojawiła się w specjalnym zaproszeniu, 
które zostało wysłane przez firmę. Amerykański koncern poszukuje ochotni-
ków, którzy byliby zainteresowani eksplorowaniem oraz rozwijaniem funk-
cji asystentki głosowej. Całość operacji została oznaczona jako Alexa Preview  
i będzie dostępna dla zainteresowanych w ciągu kilku najbliższych miesięcy. 
Dokładna data nie jest jednak znana. Sam fakt jednak cieszy, albowiem ozna-
cza to, że jesteśmy kilka lub kilkanaście miesięcy przed oficjalnym wprowadze-
niem języka polskiego do Alexy co bardzo prawdopodobnie może oznaczać to,  
że amerykańska firma będzie jeszcze bardziej inwestować w polski rynek – nie 
tylko w postaci tworzenia w nim miejsc pracy w magazynach

Na razie nie wiadomo, kiedy język polski zostanie wprowadzony do po-
zostałych inteligentnych głośników. Jeśli tak się jednak stanie, zniknie kluczo-
wa bariera językowa i nadejdzie kolejna fala popularności asystentów głoso-
wych (na ten moment prym wiedzie asystent Google’a, który obsługuje ponad 
40 języków, a tuż za nim Siri od Apple’a – ponad 20). Potencjał jest kolosalny, 
gdyż – jak podaje Infuture Institute – 25% polskich internautów oznajmia, 
że jest skłonnych zacząć korzystać z pomocy asystenta tego typu w przyszłości. 
Rozmowa z mówiącą ludzkim głosem sztuczną inteligencją to najwygodniej-
sza oraz najłatwiejsza forma obsługi systemu, pod warunkiem że nasze żądania 
interpretowane są w sposób właściwy.

Który z obecnych asystentów głosowych  
jest najbardziej inteligentny? 

Inteligentni asystenci z roku na rok stają się coraz bardziej inteligentniej-
si. Na chwilę obecną istnieje taci asystenci jak: Google Assistant, Siri (Apple), 
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Cortana (Microsoft) i Amazon Alexa. W lipcu 2018 roku opublikowane zo-
stały wyniki, w których asystenci sprawdzani byli w dwóch wymiarach. Czy 
rozumieją zadawane im pytania oraz poprawność ich odpowiedzi.

Tabela 1 Analiza wyników 

Asystent Prawidłowe odpowiedzi Zrozumienie zapytań

kwi.17 lip.18 kwi.17 lip.18

Google Assistant 74.8% 85.5% 99% 100%

Siri 66.1% 78.5% 95% 99%

Cortana 48.8% 52.4% 97% 98%

Alexa nie dotyczy 61.4% nie dotyczy 98%

Źródło :Opracowanie własne na podstawie https://loupventures.com/annual-digital 
-assistant-iq-test-siri-google-assistant-alexa-cortana/ [data dostępu 01.02.2022.

Google Assistant wykazał się najlepszym wynikiem. 100% zrozumienia  
i aż 85.5% prawidłowych odpowiedzi (poprawiając swój zeszłoroczny, rów-
nież najlepszy wynik, o ponad 10%). Siri również wyróżniało się niemałą 
poprawą, aż o 12% w porównaniu z uprzednim rokiem, osiągając w ten spo-
sób miejsce drugie.

Jaki wpływ mają nowe technologie na biznes?

Nowe technologie będą miały wpływ na każdą dziedzinę życia, mocno ją 
przeobrażając. Nieustannie pojawia się coraz większa liczba danych, co za tym 
idzie - nowe sposoby zarządzania nimi. Rozszerzają się również kompetencje 
technologiczne, a teraźniejsi odbiorcy są dużo bardziej świadomi niż ci sprzed 
kilku lat. 

Na dzień dzisiejszy każdy z nas jest uczestnikiem rewolucji cyfrowej, któ-
ra coraz prędzej przebija się do codziennej pracy zmieniając procesy biznesowe 
oraz stawiając nowe wyzwania przed firmami. Zakładano, iż do 2020 roku na 
świecie funkcjonować będzie 50 miliardów mechanizmów podłączonych do 
sieci, a więc 50 razy więcej niż sprzed 5 lat. 
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Cyfryzacja – jest jednym z trzech po industrializacji i urbanizacji –  
megatrendów, który sprawia, że powiększa się zasięg operacji biznesowych 
wykonywanych już nie tylko na komputerach, ale również urządzeniach mo-
bilnych, co z kolei mocno wpływa na działalność biznesową firm. 

Nowe technologie sygnalizują zmiany w zarządzaniu procesami 
biznesowymi w firmach i mogą przyczynić się do zwiększenia ich utargów. 
Ponadto nowe technologie nie są związane wyłącznie z konstruowaniem no-
wych produktów. 

Przedsiębiorstwa potrzebują również nowszych rozwiązań w innych dzie-
dzinach takich jak analiza danych, marketing, sprzedaż czy logistyka. Błyska-
wicznie rozwija się również gałąź gospodarki, jaką jest e-commerce. Obec-
na sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wiele osób – które do tej pory nie 
korzystały z ofert sklepów internetowych – po raz pierwszy zrobiło zakupy 
online. Z raportu firmy Gemius „E-commerce w Polsce 2020” wynika, że aż 
73% ankietowanych stało się jednocześnie e-konsumentami – czyli dokonało 
chociaż raz zakupów online. To aż o 11 p.p. więcej niż w zeszłym roku.7 75% 
internatów robi to, gdyż ceny są atrakcyjniejsze niż w sklepach stacjonarnych. 

Rysunek 4. Opinie przedsiębiorstw sektora MMSP na temat wykorzystania nowocze-
snych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Źródło: Opracowanie na podstawie badań PIE z IV kwartału 2019 r.[data dostępu  
12.02.2022].

7 https://bezprawnik.pl/e-commerce-w-polsce-2020/  [data dostępu  12.02.2022].
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To pokazuje, iż nowe technologie znacząco ułatwią prowadzenie,  
a przede wszystkim rozwój biznesu. Zwiększą szansę uzyskania dobrej pozy-
cji rynkowej, mogą być źródłem przewagi. Na wielorakie sposoby — między 
innymi poprzez łatwiejsze dotarcie do klienta czy elastyczne gospodarowanie 
budżetem marketingowym, co może wnosić duże oszczędności.

Podsumowanie

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz jej wpływ na tempo wzrostu go-
spodarczego nie jest kwestionowane. Korzyści, nie tylko ekonomiczne, będą 
skłaniać do coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych 
dziedzinach życia i aktywności człowieka.

Sztuczna inteligencja w przypadku biznesu umożliwia polepszać jakość 
swoich produktów czy usług i tym samym wyróżnić się na tle konkurencji. 
Możemy już zbierać coraz więcej danych i przeprowadzić eksperymenty, mie-
rzyć które rozwiązanie jest lepsze. Tutaj warto zwrócić uwagę w jaki sposób są 
podejmowane decyzji. To użytkownik mówi co jest lepsze (poprzez mierzenie 
metryk w eksperymencie) zamiast założeń szefa czy kogoś innego.

Sztuczna inteligencja i jej modele, a wpływ na rzeczywistość e-biznesu 
starano się wyjaśnić istotę tej nazwy i kluczowe pojęcia z nią związane, do-
tykając rewolucji przemysłowej e-biznesu. Pozostając w zgodzie z tematem, 
ukazano podstawowe zasady sztucznej inteligencji w e-biznesie, a także spo-
sobu w jaki go napędza. Programy sztucznej inteligencji będą w przyszłości 
odgrywały coraz większą rolę w porozumiewaniu się między komputerem,  
a człowiekiem. Wiele przyszłych zastosowań jest jeszcze na ten moment nie-
znanych. To rozwój zarówno  potrzeb społecznych, jak i stawiane oczekiwania 
będą stanowić o perspektywach dalszego rozwoju tego typu programów bądź 
powstaniu nowych. Artykuł kończą spostrzeżenia dotyczące tego, jaki wpływ 
na biznes mają nowe technologie. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS MODELS  
AND THE IMPACT ON THE REALITY OF E-BUSINESS

Summary: We are witnessing a new revolution that is changing the 
world before our eyes. Industry 4.0 will be of great importance for 
the pace of economic development in the coming years, and artificial 
intelligence is an important piece of this puzzle. Due to the third in-
dustrial revolution, we live in the information age, where an enormous 
amount of data is generated every day. Artificial intelligence ceased to 
be a theme from science fiction literature many years ago. The article 
presents what is artificial intelligence and presents its various models. 
It also discussed the impact it has on the reality of both human and 
e-business. It illustrates examples of its application to human-compu-
ter communication in the form of a dialogue conducted by a bot, all 
kinds of communication with a virtual assistant, and also addresses the 
issues of acquiring new knowledge and skills through the mechanism. 
Today, it is part of the Industry 4.0 industrial transformation that 
allows companies to reap many benefits and create significant value 
from the combination of the Internet of Things and Artificial Intel-
ligence. In the age of automation and digitization, we already have 
enormous amounts of data on our production processes in hand. The 
implementation of multidimensional analytics based on various sour-
ces and combinations of data allows for the identification of significant 
trends, as well as for obtaining strategic predictions regarding risks 
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and opportunities related to process optimization. The effect is the 
improvement of both work safety, maintaining production continuity 
and increasing its efficiency in every possible aspect. Artificial Intelli-
gence is changing the way companies innovate and communicate their 
products and services. We are already seeing many AI implementa-
tions based on machine learning algorithms or one of the subcategories 
of machine learning - deep learning (a process in which a computer 
learns to perform natural tasks for the human brain, such as speech 
recognition, image identification or forecasting). Artificial intelligen-
ce in the form of machine learning algorithms has a significant im-
pact on business today. Currently, it is widely used, for example, in 
marketing, call centers, chatbots, positioning, targeting, and machine 
translation of texts. Machine learning transformed analytics, allowing 
you to make more accurate business decisions based on data, allowing 
it to solve many problems that traditional analytical techniques either 
failed to deal with, or the process of arriving at the answer was very 
time-consuming and therefore too costly. like Google, Microsoft, Fa-
cebook, Amazon invest huge resources in research and development 
related to the use of AI. However, it is worth realizing that the possibi-
lities offered by AI are not reserved only for the greatest. Already today, 
machine learning algorithms are successfully used in many areas of 
business. Having the appropriate infrastructure and a team of experts 
who can implement such an implementation, we can successfully use 
the potential of AI in the company.
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E-BIZNES  
W CZASIE TRWANIA PANDEMII. 

 JAK ZMIENIŁ SIĘ RYNEK 
ZAKUPÓW W SIECI

Abstrakt: Wybuch epidemii koronawirusa wywołał lawinę zmian w róż-
nych aspektach funkcjonowania społeczno-ekonomicznego. Pandemia była 
elementem teleportującym nas do nowej rzeczywistości, w której rozwija-
my się w szybszym tempie. W pandemii wiele firm przyspieszyło proces 
cyfrowej transformacji, stawiając na rozwój kanałów online, i ten pro-
ces będzie dalej postępował, a coraz większy udział będzie odgrywać  
w nim technologia. Warto jednak zaznaczyć, że globalny kryzys, prócz 
szeregu wyzwań operacyjnych, logistycznych czy zarządczych, stworzył 
przed firmami na całym świecie wiele nowych możliwości. Można za-
tem pokusić się o stwierdzenie, że dynamiczne zmiany spowodowane 
pojawieniem się koronawirusa, które dostrzegamy w rozwoju e-bizne-
su, tak naprawdę zostały jedynie przyspieszone. Gdyby nie pandemia, 
pewne trendy rozwijałyby się wolniej, ale też bardziej naturalnie. Tem-
po wydarzeń i zmian w ostatnim czasie wzrosło jednak niewyobrażalnie, 
dlatego handlowcom pozostaje konieczność bacznej obserwacji rynku 
i szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby konsumentów. Celem 
artykułu jest  ukazanie nowego wymiaru rozwoju e-biznesu pod wpły-
wem zian związanych z epidemią korowirusa. Pandemia COVID-19 
zapoczątkowała nową erę zachowań konsumenckich. Konsumenci od-
kryli, jak wygodne jest kupowanie w Internecie i zaufali tej formie naby-
wania produktów: od dań na wynos, po kosmetyki i produkty higieniczne. 

Słowa kluczowe:biotechnologia, innowacje, nakłady wewnętrzne, 
działalność biotechnologiczna
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Wprowadzenie

Konkurowanie pomiędzy przedsiębiorstwami jest immanentną cechą 
gospodarki rynkowej. W zależności od branży bądź sektora może odbywać 
się na wielu płaszczyznach i przejawiać się w różnych metodach oraz formach 
działania, a także mieć zróżnicowane natężenie. Dynamiczne zmiany w go-
spodarce światowej zmuszają firmy do permanentnego doskonalenia sposo-
bów funkcjonowania. Trzecie tysiąclecie przynosi raptowne przeobrażenia we 
wszystkich obszarach aktywności firmy, wywraca lub odrzuca dotychczasowe 
kanony i zasady. Problem, z którym boryka się większość przedsiębiorstw, po-
lega na tym, jak sobie poradzić w erze Internetu i epidemii.

Polityka dystansowania społeczeństwa, którą wymusza sytuacja epide-
miologiczna na świecie, mocno ograniczyła między innymi sektor sklepów 
detalicznych. Czasowe zamknięcie sklepów w centrach handlowych, ograni-
czenie liczby osób w sklepach w tym samym czasie czy utrzymująca się nie-
chęć konsumentów do odwiedzania zatłoczonych miejsc zmienia zwyczaje 
zakupowe1.

Wiosną 2020 roku pojawiły się globalne problemy gospodarcze związa-
ne z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2. Całkowicie zatrzymały się 
niektóre sektory gospodarki, wiele firm zaczęło mieć problemy finansowe, co 
spowodowało efekt domina w gospodarce. Covid-19 zmusił nas do szybkiego 
przystosowania się w świecie on-line. Wraz z wchodzącymi nowymi restryk-
cjami i ograniczeniami przemieszczania się, rozwijał się handel internetowy. 
Wiele sklepów przenosiło swoją działalność do sieci. Polacy podczas kwaran-
tanny skupiali się na swoich zainteresowaniach, co również się przyczyniło do 
wzrostu zamówień internetowych na produkty przydatne do spędzania wol-
nego czasu. Proces dostosowywania dotychczasowej oferty przedsiębiorstw do 
wymogów handlu internetowego trwałby latami, gdyby nie pandemia koro-
nawirusa. Warto zaznaczyć że przy wzroście popytu na zakupy internetowe  
w czasie kryzysu, prężnie rozwija się również branża kurierska, która jest ściśle 
powiązana z branża on-line.

Istota e-biznesu

Początki e-biznesu są ścisłe związane z elektroniczną wymiana doku-
mentów, czyli tzw. metoda EDI (Electronic Data Interchange). Pierwszymi 

1 https://brief.pl/wplyw-pandemii-na-rynek-e-commerce-i-aplikacji-zakupowych/ [data dostę-
pu 25.05.2021].
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testerami tej formy były banki amerykańskie, korzystając z systemu ERMA 
(Electronic Recording Machine Accounting).2 Takie rozwiązanie okazało się 
korzystne, gdyż  pomogło to w udoskonaleniu organizacji pracybanków.Roz-
wój nowoczesnych technik teleinformatycznych przyczynia się do wzrostu 
liczby i możliwości zastosowań gospodarczych Internetu3.

Nie istnieje definicja e-biznesu, która byłaby powszechnie akceptowana. 
Można zatem przyjąćogólne założenie, że e-biznes dotyczy zakupu i sprzedaży 
towarów i usług dostępnych za pośrednictwem sieci. Według R. Wiganda  
i A. Picota e-biznes jest to dowolna forma wymiany zasobów między uczest-
nikami przedsięwzięcia, dokonywana przez łącza elektroniczne oraz transfer 
informacji z wykorzystaniem mediów elektronicznych4. To prowadzenie biz-
nesu przy udzialerozwiązań teleinformatycznych oparte jest na5: 

−  aplikacjach internetowych,
− automatycznym dostarczaniu 
− wymianie informacji oraz danych biznesowych.

Zalicza się tu np.:  

− usługi dotyczące współpracy biznesowej przedsiębiorstw (B2B),  
− np. elektroniczne systemy przetargowo - aukcyjne,  

−  usługi adresowane przez biznes bezpośrednio do klienta (B2C), 
− np. branżowa platforma sprzedaży, 

−  relacje biznesowe w formie „konsument do konsumenta” (C2C), 
− np. aukcje on-line, − usługi adresowane przez administrację do przed-
siębiorcy (A2B)− lub do obywatela (A2C), np. e-podatki.

Pojęcie e-biznes jest szerokie i ogólne do zdefiniowania, powstające 
ciągłe zmiany i rozwój cywilizacji  przyczynia się do różnego postrzegania 
podstawowych określeń z zakresu biznesu elektronicznego. Warto wymienić 
najważniejsze zagadnienia powiązane z tym pojęciem. 

• e-commerce (elektroniczny handel)
• e-enterprise (elektroniczne przedsiębiorstwo) 
• e-economy (elektroniczna gospodarka)
• e-society (elektroniczne społeczeństwo)

2 D. Nojszewski, Biznes elektroniczny, czyli jaki?, „E-mentor” 2004, nr 1, s. 31.
3 A. Drab-Kurowska, Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie, w: K. Grysa (red.): Rola 
informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, WSH w Kielcach, Kielce 2006, s. 197.
4 B. Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 
2002, s. 78
5 M. Olszański, K. Piech, E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 36.



134

JOANNA OLSZOWY, JOANNA SEPIOŁO, ESTERA DIAKOWSKA

Najbardziej powszechna definicja e-biznes, mówi nam że każda działal-
ność prowadzona za pomocą lub w przestrzeni mediów elektronicznych (te-
lekomunikacyjnych i teleinformatycznych) na własny rachunek, generująca 
określone przychody, mająca na celu osiągnięcie zysku. To forma działalności 
gospodarczej opartej na wykorzystaniu technologii internetowo-komputero-
wych oraz zasobów informacji i wiedzy6.

E-biznes to innowacyjna forma prowadzenia działalności, która ma 
ogromny potencjał w przyszłości Polskiej gospodarki, dla większości kon-
sumentów to świetny sposób zaoszczędzenia ich cennego czasu. Natomiast 
przedsiębiorcy cenią sobie wygodę zarządzania firma mobilnie, z każdego 
miejsca na świecie, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało by się niemożli-
we do osiągnięcia. 

W rozwoju E-biznesu duża role odgrywa tzw. e-commerce, czyli inaczej 
handel elektroniczny, można zauważyć ze w ostatnich latach dynamicznie 
rośnie w sile. Główne źródła sprzedaży elektronicznej to sklepy internetowe, 
aukcje internetowe lecz coraz bardziej popularne staje się korzystanie z social 
mediów, bądź aplikacji telefonicznych. Aspekt prawny również odgrywa waż-
na role przy prowadzeniu działalności tego typu. Regulacje prawne i przepisy 
dotyczące e-biznesu, sprawiają iż konsumenci czują się bezpiecznie robiąc za-
kupy on-line, kupujący jak i sprzedający nie mogą czuć się bezkarni, więc darzą 
się wspólnym zaufaniem. Sklepy internetowe są świetną forma dobrego zysku, 
ponieważ koszty prowadzenia takiej działalności są niskie, przedsiębiorcę nie 
obchodzą wydatki na wynajmem lokalu, taki biznes można prowadzić choć-
by z domu. Warto zaznaczyć że dużym plusem Internetu jest szerokie oraz 
nieograniczone grono potencjalnych odbiorców, czego nie można powiedzieć  
o sklepach stacjonarnych które mają ścisłe grono klientów.

E-biznes jest zatem internetowym sposobem prowadzenia przedsięwzięć 
gospodarczych wymagających informatycznego wspomagania działalności 
przedsiębiorstw, a polegającym na bezpośredniej wymianie informacji mię-
dzy producentami, dystrybutorami, pośrednikami oraz odbiorcami produk-
tów rynkowych. E-biznes jest zatem internetowym sposobem prowadzenia 
przedsięwzięć gospodarczych wymagających informatycznego wspomagania 
działalności przedsiębiorstw, a polegającym na bezpośredniej wymianie infor-
macji między producentami, dystrybutorami, pośrednikami oraz odbiorcami 
produktów rynkowych.

6 A. Małachowski, Środowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wro-
cław 2005, s. 25.
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Zakupy przez Internet  
to codzienność epoki koronawirusa.

Koronawirus sparaliżował właściwie cały świat. Od roku trzeba uwzględ-
niać różnego rodzaju ograniczenia, zamknięcia, utrudnienia w najprostszych 
aspektach życia: chodzeniu do szkoły, pracy, robieniu zakupów, uprawianiu 
sportu. Ale im trudniej funkcjonować w życiu codziennym, tym większą po-
pularnością cieszą się takie terminy jak e-sklep, sklep internetowy, platforma 
cyfrowa do zakupów, itp. 7.

Potwierdzają to dane. Informacje Departamentu Handlu USA jed-
noznacznie wskazują, że w 2020 r. Amerykanie przestawili się na handel  
w Internecie. Na zakupy on-line wydali w tamtym roku 791,7 mld dolarów –  
o 32,4 proc. więcej niż w 2019 r. E-commerce stanowił w 2020 r. 14 proc. 
handlu w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy rok wcześniej odpowiadał za 
11 proc. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach8. 

W Polsce najpełniej to pokazał raport „Płatności cyfrowe 2020”, opra-
cowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Z sondażu opublikowanego  
w tym dokumencie wynika, że 27 proc. Polaków robi w czasie pandemii czę-
ściej zakupy przez Internet niż przed nią. Z możliwości korzystania z płatności 
elektronicznych korzysta 47 proc. respondentów – o 3 proc. więcej niż rok 
i dwa lata temu. Najpopularniejsze formy płatności on-line to: Pay-By-Link 
(korzysta z niej 35 proc. użytkowników), BLIK (26 proc.) i przelew tradycyj-
ny (22 proc.) 9.

Jak Covid–19 wpłynął na działanie sklepów 
stacjonarnych.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o doko-
naniu zakupów stacjonarnie, jest jego lokalizacja i możliwość zobaczenia pro-
duktu na żywo kolejne miejsce zajmuje cena. Sytuacja zupełnie się zmieniła 
w czasie wybuchu epidemii, najważniejszym czynnikiem który wpływał na 
dokonanie zakupów była kwestia bezpieczeństwa zdrowia. Dlatego też więk-
sza część społeczeństwa zaczęła decydować się na zakupy on-line jest to bez-
pieczna forma robienia zapasów żywnościowych itp. Dobrym przykładem na 

7 https://bankomania.pkobp.pl/firma/sprzedaz-i-rozwoj/zakupy-przez-internet-to-codzienno 
sc-epoki-koronawirusa-jak-zalozyc-esklep/ data dostępu 05.06.2021.
8 Tamże.
9 Tamże. 
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to jak wpłynęła pandemia na sklepy stacjonarne, jest sklep motoryzacyjny  
w Tarnobrzegu który udostępnił na rzecz artykułu swoje dane obrotowe za 
rok 2019 marzec, kwiecień  i dla porównania rok 2020 marzec, kwiecień 

Wykres 1. Obrót sprzedażowy wybranych  sklepach motoryzacyjnych w Tarnobrzegu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w wybranych sklepach 
motoryzacyjnych w Tarnobrzegu.

Na wykresie nr 1 porównano obrót sklepu z czasu przed pandemii do  
I fali epidemii koronawirusa. W marcu 2020 widać początkowe skutki spad-
ku obrotu, natomiast w kwietniu kiedy wprowadzono obostrzenia związane 
z przemieszczaniem się widać znaczny spadek obrotu w sklepie, praktycznie 
około 50 % niższy obrót niż za rok poprzedni w miesiącu kwiecień. Faktem 
jest więc iż Covid-19 miał znaczny wpływ na działanie sklepów stacjonarnych. 
Jedynym ratunkiem dla działalności sklepów i innych branż było przeniesie-
nie swojej firmy w strefę online. 
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Jak Covid-19 zmienił branże e-commerce

Wybuch epidemii SARS -Cov 2 początkiem roku 2020, zmienił świat 
na naszych oczach. Społeczeństwo wolne, nie przyzwyczajone do ograniczeń 
zmuszone zostało do domowej izolacji dla bezpieczeństwa ogółu. Krytyczny 
wzrost zachorowań na covid-19 przyczynił się do tymczasowego zamknięcia 
większości biznesów. Ograniczono bądź zamknięto tymczasowo bary, restau-
racje, siłownie, galerie i wiele innych branż. Wydawać by się mogło że wiele 
firm ucierpi finansowo, lecz przedsiębiorstwa które w odpowiednim momen-
cie przeniosły swój biznes do Internetu były wstanie przetrwać ciężki okres 
pandemii. Polacy przez przymusową kwarantannę, bardziej zainteresowali się 
zakupami on- line, wynika to z badan przeprowadzonych przez Gemius, na 
którym można zauważyć początkowy wzrost odsłon stron wybranych katego-
rii e-comerce  w czasie I fali epidemii. 

Wykres 2 Odsłony wybranych kategorii e-comerce

Źródło; Opracowanie na podstawie https://pbi.org.pl/raporty/polscy-internauci-w 
-marcu-2020/ [data dostępu 08.04.2022]

Analizując dane na powyższym wykresie  można zaobserwować zwiększe-
nie liczby odsłon we wszystkich podkategoriach witryn e-handlu. Większym 
zainteresowaniem w tym czasie cieszyły się aukcje i narzędzia aukcyjne.

Gdy wiele innych branż  straciło zyski na wskutek koronawirusa, do-
stawcy usług Netflix, czyli najpopularniejsza platforma streamingująca filmy 
i seriale online, podaje wzrost nowych abonamentów 15,8mln w I kwartale 
2020 roku. 
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Wykres 3  Wzrost abonamentów Netflix

Źródło:  https://www.statista.com/topics/842/netflix/[data dostępu  08.04.2022]

Związku z przymusowym lockdownem, zdecydowana większość spo-
łeczeństwa spędza czas na oglądaniu swoich ulubionych seriali bądź filmów 
aby w jakiś sposób przeczekać ten dziwny czas spowodowany pandemia.  
Na wykresie podanym przez serwis Netflix można zauważyć jak korona wirus 
wpłynął na platformę w I kwartalne 2020 roku, widać znaczny przyrost sub-
skrybentów. Śmiało można stwierdzić iż platforma streamingowa Netflix jest 
jednym z e-biznesów które zyskały na przymusowej kwarantannie ludności.

Również ciekawym zjawiskiem jaki się pojawił na rynku on-line w cza-
sie pandemii SARS-CoV2, jest częściowe przeniesienie branży fitness w świat 
e-biznesu. Przedsiębiorcy prowadzący usługi z zakresu fitness, znaleźli sposób 
aby przetrwać ciężki okres lockdownu. Dobrą formą na prowadzenie usług 
fitness okazały się media społecznościowe, promujące zdrowy tryb życia oraz 
namawiające do wykorzystania czasu wolnego w domu, jaki zyskaliśmy po-
przez przymusową kwarantannę. Takim sposobem powstało dużo porad, ćwi-
czeń oraz wskazówek typu : „Jak ćwiczyć poprawnie w zaciszu domowym”,  

„Jak utrzymać formę w czasie pandemii” itp. Takie instrukcje można zakupić 
w formie internetowej książki e-book(format pdf.), wraz z indywidualnym 
spotkaniem on-line z trenerem personalnym. Oferowane są również pakiety 
całomiesięcznych sesji z trenerami i to wszystko jest możliwe bez wychodzenia 
z domu. Kolejnym interesującym przykładem zmian w branży e-commerce, 
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jest podobne działanie branży turystycznej. Małe przedsiębiorstwa agrotury-
styczne działały we współpracy z przewodnikami turystycznymi, którzy rów-
nież ”wpadli” na pomysł wydawania w formie e-booka spis swoich porad, 
wskazówek bądź nawet poleceń miejsc ze zniżkami promocyjnymi zdobytymi 
od właścicieli lokali noclegowych bądź restauracji. W typowych przewodni-
kach on-line można znaleźć, porady na temat zaplanowania swoich kolejnych 
podróży, ciekawe miejsca do zwiedzania, jak przygotować się na kolejną po-
dróż. Kupując taki przewodnik w czasie pandemii można doskonale przygo-
tować się na wakacje po zakończeniu się kwarantanny. Jest to świetna forma 
przeniesienia branży turystycznej w świat e-biznesu, konsumenci po przymu-
sowej kwarantannie są spragnieni możliwości przebywania na świeżym powie-
trzu co sprawia że chcą być lepiej przygotowani na spędzanie wolnego czasu 
w takiej formie, rodzi to więc zapotrzebowanie konsumentów na poradniki 
tego typu. 

Korzyści z prowadzenia e-biznesu 

Internet wkracza w coraz to nowe obszary życia gospodarczego i społecz-
nego, a wypełniając kolejne nisze rynkowe niejednokrotnie prowadzi do wy-
kreowania i zaspokojenia pojawiających się nowych potrzeb konsumentów10.
Profesjonalna obsługa sklepów on-line oraz większe bezpieczeństwo zawiera-
nych transakcji to główne powody, dla których ten rodzaj działalności ma 
coraz więcej zwolenników11. To dzięki takim czynnikom, jak bezpieczeństwo, 
opinie klientów, pozycja w rankingu oraz działania innowacyjne, e biznes sys-
tematycznie buduje przewagę konkurencyjną.

E-commerce -czyli sprzedaż elektroniczna zdobywa coraz obszerniejszy 
sektor rynku. Statystycznie rośnie liczba przeprowadzanych transakcji. Zaku-
py przez Internet stały się praktycznie tak samo zwykłą czynnością jak wyj-
ście do tradycyjnego marketu, dlatego może cieszyć fakt, iż powstaje coraz 
więcej sposobności do tego by zaistnieć w sieci, choćby poprzez promowanie 
się w zupełnie darmowych miejscach, takich jak portale blogowe, portale spo-
łecznościowe, fora itd. Budowanie własnej marki, budowanie relacji z klien-
tem, dbałość o pozytywne opinie, działania zmierzające do tego by odbiorcy 
sami zechcieli polecać nas znajomym wbrew pozorom nie jest takie trudne, 

10 J. Kilon J., E-commerce: Modele biznesowe handlu internetowego,[w:] Informatyka Gospo-
darcza i e-biznes: wybrane zagadnienia, M. Pankiewicz (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania, Białystok 2008, s.182-183.
11 http://kraj24.pl/praca/4725_e_biznes_bajlepszym_interesem.html [data dostępu 18.06.2021].
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wystarczy mądra i długofalowa strategia. Największym plusem sklepów inter-
netowych jest praktycznie bark minusów! Być może jedyną niedogodnością 
jest fakt, iż wybieranego właśnie produktu nie można dotknąć. Coraz częściej 
traci to jednak znaczenie, gdyż polityka i kodeks z zakresu praw klientów 
i konsumentów  nie są już traktowane jak martwy przepis. Klienci podchodzą 
z coraz większym zaufaniem do kontrahentów znajdujących się po przysło-
wiowej drugiej stronie sieci, a skoro tak, to e-commerce ma przed sobą wielką 
przyszłość.

Sieć internetowa pozwala prowadzić działalność na rynku globalnym. 
Przedsiębiorca ma niemalże nieograniczony dostęp do nowych rynków oraz 
klientów. Klient posiada możliwość dokonania zakupów czy skorzystania  
z oferowanych usług z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Dzięki du-
żej swobodę zakupu można kupić o wiele więcej, niż w tradycyjny sposób,  
co w konsekwencji wpływa na zwiększenie sprzedaży oraz przychody firmy. 
Prowadzenie e-biznesu wiąże się często z dużo niższymi kosztami działań re-
klamowych w porównaniu z tradycyjnymi działaniami np. e-mail marketing 
nie wymaga dodatkowych nakładów związanych z wysyłką wiadomość, pono-
szenia kosztu wydruku czy samej logistyki. Internet zapewnia również znacz-
nie szybszą i bardziej profesjonalną obsługę klienta12.

Podsumowanie

Kryzys gospodarczy dla większości firm jest bezlitosny, istnieją jednak 
branże, z którymi obchodzi się wyjątkowo łagodnie. W przypadku niektórych 
firm pandemia przyśpiesza wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. 
Analizując zyski ze sprzedaży, nie trudno orzec, które firmy zarabiają na koro-
nawirusie. Wciąż jednak nie wiadomo, w przypadku których przedsiębiorstw 
to tylko okresowe fluktuacje w popycie, a nie trwałe zmiany. Czas pokaże, 
które z tych firm odpowiednio wykorzystają obecną sytuację i przekują ją  
w długofalowy sukces.

Artykuł  przedstawia jak wybuch epidemii mocno nadwyrężył działanie 
sklepów stacjonarnych, czy chociażby branży turystycznej, fitness bądź usług 
kosmetycznych i fryzjerskich. Ale również pandemia wprowadziła ogromne  
zmiany w świecie e-biznesu, znaczna cześć firm aby ratować swoja sytuacje 
finansowa była zmuszona do przeniesienia działalności w świat Internetu ca-
łościowo, albo chociaż w połowie. Obserwując sytuacje rozwoju Covid 19  

12 https://www.biuro24h.pl/korzyci-wynikajace-z-prowadzenia-e-biznesu/ data dostępu 16. 
06.2021.
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w Polsce można stwierdzić iż opłaciło się ryzyko jakiego podjęły się poszcze-
gólne działalności gospodarcze z przekształceniem swojego stacjonarnego biz-
nesu w e-biznes. Za kilka lat e-handel będzie stanowił większość  całego rynku 
detalicznego w Polsce. 

Technologia nie jest już opcją, jest niezbędna w praktycznie wszystkich 
aspektach naszego życia. Największe zmiany wprowadziła w sposobie komu-
nikowania się i kupowania. Zakupy e-commerce nie są już jednorazowym 
eksperymentem, powoli stają się codziennością. Konsumenci podobnie na 
świecie, jak i w Polsce uważają, że ich życie stało się bardziej wygodniejsze 
i usprawnione. Wybuch pandemii wpłynął nie tylko na obecne, ale również 
na przyszłe decyzje zakupowe konsumentów. Zasiniałe zmiany doprowadziły 
do sytuacji, że  zachowania zakupowe klientów uległy przymusowej zmianie. 
Z powodu utrudnionego dostępu do wielu produktów i usług konsumenci 
z każdej grupy wiekowej zaczęli być obecni w Internecie. Zmiana wydaje się 
rewolucyjna szczególnie w przypadku osób starszych, które dotychczas sta-
nowiły niewielką część wszystkich internetowych klientów.Bez względu na 
złożoność modeli działania w nowej rzeczywistości, nadal uniwersalne pozo-
stają kluczowe wymiary aktywnego dbania o relacje z klientami – od budo-
wania wizerunku zaufanego sprzedawcy działającego w interesie klienta, przez 
sprawne rozwiązywanie problemów i upraszczanie wszelkich interakcji, po 
stosowanie zindywidualizowanego podejścia.
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E-BUSINESS DURING THE PANDEMIC, HOW HAS 
CHANGED THE ONLINE SHOPPING MARKET

Summary:  The topic of the impact of the coronavirus pandemic on 
the national and global economy has been constantly discussed for 
almost a year. You can hear a lot of voices saying that there is no 
question of returning to the world before Covid-19 existed. And al-
though many branches of the economy have undoubtedly suffered  
as a result of the lockdown and introduced restrictions, there are also 
those that have benefited from this situation. One of them is the e-com-
merce market. The article presents what e-business is, what were the 
beginnings of e-business. The changes that arose in e-business during 
the SARS-Cov-2 epidemic were also presented. It was discussed how 
individual industries coped with the transformation of their stationary 
activities into e-business. The coronavirus pandemic has shown new 
directions in the development of the e-commerce industry. The fight 
for a customer in an increasingly competitive network focuses on an 
attractive price, a large selection of offers, payment and delivery me-
thods as well as the convenience of shopping, with UX design at the 
forefront. The pandemic acted as an accelerator, accelerating the entry 
of trading into the online world; a phenomenon that we have been 
observing for a long time. Many consumers have become convinced 
of shopping on the Internet. Undoubtedly, changes in consumer be-
havior have a very large impact on trade. Lockdown and the closure of 
brick-and-mortar stores had a huge impact, especially on companies 
that previously only operated in the traditional sales channel. Some 
companies faced bankruptcy, others began to consider reducing the 
number of their brick-and-mortar stores. Most of the companies that 
had not been selling online so far began to look for opportunities to 
enter this world quickly
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COACHING JAKO NARZĘDZIE 
WYKORZYSTYWANE W ROZWOJU

Abstrakt: Analiza literatury przedmiotu potwierdza, iż prowadzanie 
procesu coachingowego w organizacji wpływa znacznie na jej rozwój. 
Dotyczy to szczególnie  sfery związanej z docenianiem pracowników, 
prawidłową, jasną komunikację, efektywnym słuchaniem, parafrazo-
waniem, zabieganiem o informację zwrotną powoduje, iż ludzie lepiej 
pracują. Ponadto dzięki coachingowi i zasadom nim rządzącym są bar-
dziej zaangażowani, usatysfakcjonowani z własnej pracy, skłonni do 
szukania wielu rozwiązań. Tym samym wszystkie wspomniane czyn-
niki bardzo pozytywnie wpływają na organizację przyczyniając się do 
jej rozwoju1. Celem artykułu jest ukazanie coachingu jako skuteczne-
go narzędzia w rozwoju organizacji. Starając się wyjść naprzeciw tym 
zmianom, nie tylko myśliciele akademiccy, ale także działacze danych 
sektorów gospodarczych, przedstawiają nowe modele, koncepcje oraz 
metody pozwalające na dostosowanie się do panujących realiów. Zwra-
cają oni szczególną uwagę na potrzebę coachingu jako metody wspiera-
jącej rozwój, niezbędnej do katalizowania zmian2.

Słowa kluczowe: coaching, narzędzia, rozwój, koncepcje, cele, zmiana

1 J. Flanagan, Fenomen coachingu. Co sprawia, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlep-
sze szkolenia?, „Personel i Zarządzanie” 2013, nr 5, s. 8
2 J. Rogers, Coaching, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s.6



144

JOANNA OLSZOWY, JOLANTA ŁATA, KAROL KOZIOŁ 

Wprowadzenie

Prognozowany kryzys gospodarczy, zarówno w strefie bankowości  
i finansów, jak i coraz większa bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, 
galopująca inflacja, sposób prowadzenia geopolityki oraz wojny handlowe na 
całym świecie to tylko nieliczne problemy, z którymi przyjdzie się skonfron-
tować współczesnym liderom biznesu. Upatrując coraz to nowych zagrożeń ze 
strony rynku oraz konkurencji, współcześni liderzy biznesu muszą zbudować 
najpierw silną organizację z bardzo dobrymi kanałami komunikacyjnymi, sil-
nym poczuciem współodpowiedzialności oraz z pracownikami, wykazujący-
mi duże zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa. Coaching, zwłaszcza  
w ujęciu biznesowym oznacza poprawę efektywności i wydajności organiza-
cji poprzez umożliwienie pracownikom nauki w zaplanowany sposób pod 
okiem coacha. Proces ten ma przede wszystkim umożliwić bardziej efektywne 
rozwiązywanie problemów, a także poprawę wydajności indywidualnego pra-
cownika, przede wszystkim tam, gdzie jest pożądana zmiana w wykonywaniu 
zadań3.

Współczesne organizacje oczekują od pracownika bycia coraz bardziej 
efektywnym. Takie podejście uzasadniają tym, że „jeśli pracownik osiąga sła-
be wyniki to jest kosztem”. Ten punkt widzenia przyczynił się do wprowa-
dzenia nowego narzędzia do obszaru zasobów ludzkich jakim jest coaching. 
Jest on postrzegany jako najefektywniejsze narzędzie, przynoszące pożądane 
wyniki i zmiany, wyprzedzając przy tym profesjonalne szkolenia organizowa-
ne przez kadrę menedżerską. Coaching staje się coraz popularniejszy i coraz 
to nowe osoby starają się zgłębić jego tajniki. Jego popularność wynika z fak-
tu, że wspiera zarówno jednostki, jak i organizacje w uzyskaniu optymalnego 
tempa rozwoju oraz inspiruje do efektywniejszych działań. Wyjątkowość tego 
narzędzia przejawia się w indywidualnym podejściu do pracownika.4

W dzisiejszych czasach w dziedzinie rozwoju osobistego jest bardzo szero-
ki wybór metod pracy z drugim człowiekiem. Od bardziej skoncentrowanych 
na pracy jeden na jeden coachingów, spotkań mentoringowych po odbywają-
ce się szkolenia w grupie, warsztaty i treningi personalne.

Coaching jest to interaktywny proces rozwojowy poprzez metody powią-
zane z psychologią. Zgodnie z definicją International Coaching Federation 

3 W. Szulc,  Coaching – misja życia, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008 s.11
4 M. Bitowt, Coaching jako narzędzie wspierające proces doskonalenia pracowników,  
[w:] S. Sirko, M. Piotrowska-Trybull (red.), Procesy personalne w organizacjach publicznych, 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 29
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słowo coaching oznacza również „towarzyszenie klientowi w kreatywnym 
procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowe-
go i osobistego potencjału.” Towarzyszenie to przejawia się w słuchaniu, ob-
serwacji klienta,  ale także umiejętnym zadawaniu pytań. Coaching pobudza 
naszego klienta, rozmówcę do działania i skuteczniej prowadzi do kierunku 
zmian. Osoba coachowana  dowiaduje się różnych rzeczy nie od coacha, lecz 
wydobywa je z głębi siebie dzięki pobudzającym działaniom coacha. Oczy-
wiście cel zwiększenia efektywności jest najważniejszy. Chodzi o to, jak go 
najlepiej osiągnąć5 .

Z dostępnych informacji na rynku może wynikać, że coaching to metoda 
bardzo pojemna, możemy spodziewać się zarówno konkretnych mierzalnych 
zmian zachowania, ale również głębokiej życiowej transformacji. Większość 
pracy coachingowej służy bardziej wspieraniu innych osób w efektywnym 
wyznaczaniu celów, a także rozwiązywaniu konkretnych problemów które są 
związane z osiąganiem ich. Coaching sprowadza się do wypracowania nowych 
wypowiedzi i zachowań w trudnych sytuacjach oraz jest przygotowaniem 
podopiecznego do ich zastosowania6. Wszelkie techniczne aspekty prowadze-
nia rozmów coachingowych mają służyć właśnie temu celowi.

Istota coachingu

Coaching jako metoda wspierania rozwoju nie został powołany do życia 
przez psychologów- a w każdym razie nie przez psychologów- naukowców, 
którzy pewnego dnia postanowili zastosować zdobytą wiedzę w praktyce7 .

Z jednej strony w Polsce wciąż panuje, jak to niektórzy określają, „moda 
na coaching”, sprawiająca, że obok profesjonalnie rozwijających się coachów 
pojawia się niezliczona liczba samozwańczych specjalistów, którzy dla lepsze-
go efektu marketingowego swój dotychczasowy zawód na przykład dietety-
ka, kosmetyczki czy wróżbity przemianowują na dietcoacha, skincoacha czy 
astrocoacha8.

Coaching na dobre zadomowił się w praktyce rozwojowej. Po latach 
dyskusji nad jego zasadnością i specyfiką, polemiki zarówno w świecie prak-
tyki, jak i teorii naukowych, znalazł swoje miejsce jako koncepcja, metodyka 
i praktyka stosowana coraz powszechniej i wykorzystywana z coraz większą 

5 J. Whitmore Coaching Trening Efektywności, wyd. G+J Gruner+Jahr Polska 2011 s.15
6 Wojciech Haman, Jerzy Gut Coaching narzędziowy, wyd. Helion 2015 s.23
7 M. Świeży, Psychologia dla Coachów , Wolters Kluwer Warszawa 2020 s.11
8 https://static.profinfo.pl/file/core_products/2021/7/23/2bce157ac70d78c9ba3f1694da 
7e0a64/Coaching_2021_srodek%20-%20profinfo.pdf?view data dostępu 21.04.2022
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świadomością i zrozumieniem. I chociaż nie istnieje jedno precyzyjne ujęcie, 
możemy z całą pewnością stwierdzić, że coaching zyskuje uznanie i zaintere-
sowanie zarówno w środowisku biznesowym, jak i w szeroko pojętym świecie 
rozwoju osobistego. Pierwszym krokiem często czynionym, by dowiedzieć się, 
czym jest coaching, krokiem, można by rzec, oczywistym, jest poszukiwa-
nie definicji. I tu, niezmiennie, napotykamy problem. Istnieje bowiem tak 
wiele definicji coachingu, że z ich ogromu i różnorodności trudno wybrać tę 
adekwatną9.

Również w Polsce coaching jest chętnie definiowany, zarówno przez 
różnorodne firmy oraz instytucje oferujące szkolenia lub usługi coachingo-
we i prezentujące własne definicje na swoich stronach internetowych, jak  
i przez indywidualnych specjalistów zajmujących się szeroko pojętą praktyką 
coachingu.10

Tabela 1. Cechy coachingu 

Cecha Opis

Dobrowolność Osoba coachowana musi wykazać wolę 
udziału w procesie

Brak dyrektywności Nikt z zewnętrznego otoczenia osoby 
coachowanej nie może mieć wpływu na 
proces

Wspomaga proces uczenia Nie jest to jednak proces uczenia

Bazowanie na pytaniach Prowadzenie coachingu w oparciu o pytania

Świadome dokonywanie zmian. Klient samodzielnie, bez przymusu, podej-
muje decyzję o zmianie

Koncentracja na osiąganiu celu Stworzenie hierarchii osiągalnych celów  
i determinację w zmierzaniu do nich

Samodzielne korzystanie z własnych za-
sobów, talentów i możliwości przez osobę 
coachowaną

Koncentracja na zasobach tkwiących  
w kliencie, a nie w otoczeniu

Maksymalizacja aktywności osoby coacho-
wanej.

Dążenie do jak najaktywniejszego wzmoc-
nienia i doskonalenia potencjału osoby 
coachowanej.

Jest określony w czasie Ma zawsze określony przedział czasowy

Pomaga klientowi dojść samodzielnie do 
rozwiązań

Nie daje gotowych rozwiązań

Koncentruje się na konkretnych celach, 
obszarach, wyzwaniach/problemach

Jest skonkretyzowany 

9 Tamże
10 Tamże
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Skupia się na rozwoju i zwiększeniu efektyw-
ności klienta

Klient jest najważniejszy

Składa się z indywidualnych sesji coacha z 
klientem

Nawiązuje się rodzaj relacji 

Źródło: Opracowania własne na podstawie A. Ratajczyk, P. Pilipczuk http://www.
iccpoland.pl/Artykuly 2011-11-15, Pabis K. W drodze do maksimum efektywności. 
Coaching w biznesie. Dokument elektroniczny. Tryb dostępu: www.pifs.org.pl/User 
Files/Coaching.ppt, stan z dn. 25.05.2011 r.

Dokonując analizy powyższej tabeli stwierdzono, żeosoba coachowana 
musi wykazać wolę udziału w procesie a takżenikt z zewnętrznego otoczenia 
osoby coachowanej nie może mieć wpływu na proces. Klient samodzielnie, 
bez przymusu, podejmuje decyzję o zmianie.

Z powyższego można wnioskować, iż istotnym wyróżnikiem coachingu 
jest to, że zazwyczaj jeden szkolący przypada na jednego szkolonego. W nie-
których przypadkach liczba osób szkolonych może być większa, nigdy jednak 
nie powinna przekraczać kilku. Drugi wyróżnik to nastawienie całości procesu 
głównie na wykształcenie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych w pro-
cesie pracy na określonym stanowisku. Z tej to właśnie sytuacji wynika układ 
jeden na jeden. Tym samym w całości szkolenia organizator i prowadzący bio-
rą pod uwagę określone specyficzne warunki pracy lub funkcjonowania da-
nej organizacji, dotyczy to oczywiście organizatora i prowadzącego szkolenie.  
Z reguły tego typu szkolenia prowadzi się na rzeczywistym lub symulowanym 
stanowisku pracy. Trzeci wyróżnik, to dość znaczne rozciągnięcie w czasie 
w stosunku do tradycyjnych szkoleń. Coaching może trwać wiele tygodni,  
a nawet miesięcy. Tak długi czas procesu wynika z dwu czynników, po pierw-
sze z samej istoty tego typu szkoleń, po drugie nie zawsze szybko można wejść 
w posiadania określonych umiejętności, gdyż czasem potrzeba na to dość dłu-
giego czasu. Istotnym jest również wzajemny stosunek osób prowadzących 
szkolenie i szkolonych.

Coaching jako żywy system

Często mówi się o coachingu systemowym, gdy chodzi o coaching 
w przedsiębiorstwie. Z mojego doświadczenia wynika, że coaching w kontek-
ście biznesowym ma wyłącznie charakter systemowy, ponieważ zawsze pro-
wadzi się go w określonym kontekście i na tle systemu „organizacji”. Czysto 
zindywidualizowany coaching nie tylko zaniedbywałby otoczenie, w którym 
się odbywa, lecz także w wielu wypadkach byłby bezowocny, np. gdy klient 
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pracuje nad optymalizacją równowagi między życiem prywatnym a zawo-
dowym i nie uwzględnia przy tym wymagań przedsiębiorstwa dotyczących 
wyników lub gdy otrzymuje wsparcie w swoich działaniach, jednak nikt nie 
sprawdził przy tym politycznych możliwości realizacji jego celów. Coaching  
jak już napisałam wcześniej jest procesem zachodzącym w różnych obszarach 
napięć między osobą, rolą, organizacją a otoczeniem (lub otoczeniami) istot-
nym z punktu widzenia klienta, co przedstawia rysunek 1.

Rysynek 1 Coaching w obszarze napięć.

Źródło: opracowanie własne 

Proces ten profesjonalne asystowanie osobom zatrudnionym w przedsię-
biorstwie może występować w dwóch wariantach: 

• Może być prowadzony przez profesjonalnego coacha, który zajmuje się 
coachingiem zawodowo i jest zatrudniony w firmie (jako pracownik etato-
wy) lub współpracuje swobodnie jako pracownik niezależny opłacany według 
stawki godzinowej.Może być prowadzony przez członków kadry kierowniczej. 
Najczęściej są oni w tej roli równie profesjonalni, jednak coaching jest dla 
nich sytuacyjną rolą uboczną, a nie działalnością zawodową11. 

11 Tamże
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Ambicje wielu ludzi nie ograniczają się do świadomości, zrozumienia  
i dopasowania się do własnych emocji. Chcą je wzbudzać, kształtować i wy-
gaszać, wpływając w ten sposób na własny komfort, motywację czy jakość po-
dejmowanych decyzji12.Praca w zespołach stanowi istotę każdej niemal dzia-
łalności zawodowej. Każdy, kto ma doświadczenie w pracy zespołowej, wie, 
że dobre relacje osobiste stanowią podstawę sprawnie funkcjonującego ze-
społu. Cechą, która wyróżnia dobre zespoły, jest klimat współpracy, zaufania  
i wzajemnego wspierania się członków, którzy bez wątpienia muszą posiadać 
fachowe umiejętności zawodowe, jednak nie mniej ważne są ich umiejętności 
interpersonalne13.

Dla jednego pracownika niesłychanie ważne może być bezpieczeństwo 
zachowania pracy, możliwość otrzymania kredytu czy zapomogi (potrzeby 
bezpieczeństwa), dla innego – okazane mu uznanie ze strony przełożonych, 
kolegów, pokazanie mu, że jego praca jest użyteczna i potrzebna dla grupy (po-
trzeba przynależności do grupy). Jednych pracowników motywują możliwości 
awansu i zyskanie zewnętrznych oznak prestiżu (potrzeba szacunku), innych – 
danie szansy własnemu rozwojowi, uczenia się, twórczego rozwiązywania pro-
blemów (potrzeba spełnienia się i rozwoju). Efektem stosowania coachingu  
w organizacji jest podniesienie efektywności i jakości pracy, większa elastycz-
ność w reagowaniu na zmiany rynkowe, pełniejsze wykorzystanie doświad-
czenia i kreatywności pracowników, wzrost zaangażowania i poczucia odpo-
wiedzialności, a także poprawa komunikacji, relacji i atmosfery w zespole. 
Zarządzanie przez coaching promuje wysoką wydajność pracy i jest strategią 
osiągania długofalowej przewagi konkurencyjnej, poprzez pełne wykorzysta-
nie posiadanego potencjału kadrowego i intelektualnego14.

Kompetencje coacha

W coachingu każdy uczestnik samodzielnie decyduje, co ma być dla nie-
go efektem pracy. Coach dba o bezpieczne warunki pracy, proponuje określo-
ne struktury i ćwiczenia oraz towarzyszy uczestnikom w drodze do realizacji 
obranego celu. Chcąc zatem stworzyć każdemu człowiekowi optymalne wa-
runki do rozwoju, coach cały czas korzysta z pięciu kluczowych umiejętności 
przedstawionych poniżej na rysunku 2.

12 M.  Świeży Psychologia dla Czachów,  Wolters Kluwer Warszawa 2020 s.145
13 https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_
zeszyt/Zarz%201_2014%20podzielone/Michalik.pdf dostęp 26.04.2022
14 Tamże
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Rysunek 2. Kluczowe umiejętności coacha

Źródło: Opracowanie własne 

Słuchanie, zadawanie pytań i odzwierciedlenie tworzą pętlę coachingową, 
która charakterystyczna jest dla całego procesu coachingowego i dotyczy inte-
rakcji z pojedynczym uczestnikiem.15

Wydawać by się mogło, że słuchanie jest umiejętnością powszechną  
i niewymagającą szczególnej uwagi. 16

Słuchając przyjmujesz informacje, a następnie ją przetrzymujesz i prze-
twarzasz, nie przekazując dalej. Jeśli skupiasz swoją uwagę na próbach wyobra-
żenia sobie, co masz teraz powiedzieć, jakie pytanie zadać oraz jeśli w danej 
chwili najważniejsze jest dla Ciebie znalezienie rozwiązania dylematu klienta, 
to znak, że jesteś na poziomie I słuchania wewnętrznego. Drugą kluczową 
umiejętnością coacha która ma swoje źródło jest zadawanie pytań. Podobnie 
jak w przypadku słuchania często spotykamy się ze zdziwieniem, że zadawania 
pytań trzeba się nauczyć. W procesie coachingu jest to jedno z podstawowych 
narzędzi coacha. Prowokowanie do odpowiedzi na pytania to najskuteczniej-
sza metoda rozbudzania samoświadomości człowieka. Odzwierciedlenie, przy 
aktywnym słuchaniu i pytań sięgających sedna jest trzecią z podstawowych 
umiejętności coacha. Jest to lustrzane odbicie wszystkiego co dzieje się w pro-
cesie, a co nie jest wypowiedziane i bezpośrednio nazwane. Odzwierciedlenie 
pozwala poszerzyć perspektywę, bo coach zwraca uwagę klienta na te aspekty 
jego wypowiedzi lub zachowania, których ten nie może być świadomy , a któ-
re mogą nieść ze sobą istotne informacje. Działają one otwierająco. Pozwalają 
wyjść z tunelu dostrzec pełną panoramę rzeczywistości, zobaczyć rzeczy, które 

15 J. Grela,  R. Szewczak, M. Bloch, Coaching Grupowy, wyd. Słowa i Myśli Sp. zo.o s.34
16 Tamże s.35



151

COACHING JAKO NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W ROZWOJU

dotąd były niezauważone. Coach jest tu niejako lustrem społecznym, a klienci 
odzwierciedleniom poszerzają swoją samoświadomość i mają możliwość głęb-
szego zrozumienia siebie17.

Niektóre firmy stawiają sobie za cel rozwinięcie u swoich pracowników 
„kompetencji coachowania”, wprowadzając coaching koleżeński (peer-to- 
peer), będący wzajemnym wspieraniem się pracowników, co ma przynieść wy-
mierne efekty w postaci ogólnego rozwoju personelu, zmniejszenia kosztów  
i wykreowania kultury coachingu. Mamy także firmy wykorzystujące pojęcie 
coachingu do nadania innowacyjności dotychczasowym funkcjom menedżer-
skim – w takich wypadkach mianem coachingu określa się regularne rozmowy 
przełożonego z podwładnym, prowadzone przy użyciu wystandaryzowanego 
formularza i służące ocenie wykonywanych zadań. Mamy też liczną grupę 
firm odwołujących się do podstawowego rozumienia coachingu jako działa-
nia wspierającego rozwój, realizowanego przez profesjonalnego coacha. Może 
nim być zatrudniony w firmie coach wewnętrzny lub wynajęty zewnętrzny 
specjalista, zawsze jednak będzie to odpowiednio przygotowana osoba. Wiele 
firm wdraża nawet kompleksowe programy coachingowe, czego przykład opi-
suję w studium przypadku prezentowanym w tej książce, będącym ilustracją 
praktycznych możliwości i ewentualnych problemów związanych ze stosowa-
niem coachingu18.

Coaching jako proces motywacji.

Na przestrzeni lat, dynamiczny rozwój przemysłu był związany ze stop-
niowym zwiększaniem produkcji, a co za tym idzie – poziomu zatrudnienia. 
Zauważono, że wzrost zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa, bezpo-
średnio wpływa na wzrost jego konkurencyjności. Motywację można określić 
jako stan gotowości psychicznej i fizycznej pracowników do podejmowania 
korzystnych działań na rzecz organizacji, do której przynależą lub „wzbudzo-
ny potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określających 
podłoże zachowań i ich zmian”19.

Coaching, według J. Staar, jest po prostu rozmową lub serią rozmów 
jednej osoby z drugą. Jest to uproszczone ujęcie, bowiem coaching przyjmuje 
wiele form, a wspomniane rozmowy nie są oparte na zwykłym dialogu, lecz 

17 Tamże s.49
18 https://static.profinfo.pl/file/core_products/2021/7/23/2bce157ac70d78c9ba3f1694da 
7e0a64/Coaching_2021_srodek%20-%20profinfo.pdf?view dostęp 26.04.2022
19 http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-1-2019-swistak_skrzypczyk-coaching-jako-narzedzie-mo 
tywowania-zewnetrznego.pdf data dostępu 28.04.2022
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głęboko przemyślanej strategii motywowania, będącej wypadkową między 
innymi potrzeb i emocji osoby „coachowanej”. Jego zaletą jest to, że „poma-
ga ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w jak najbardziej skuteczny 
sposób. Obejmuje wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaga w omijaniu 
wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości 
oraz ułatwienie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole”. O tym, 
czy dana rozmowa jest częścią coachingu, rozstrzyga odbiorca. Często przy-
biera formę sesji, które mają ustrukturyzowany charakter. Może być nie tyl-
ko przeprowadzany w sposób bezpośredni, ale jeżeli są odpowiednie warunki, 
to także za pomocą teleinformatycznych środków przekazu. Sesje zazwyczaj 
polegają na tym, że trener (coach) rozmawia z osobą biorącą udział w tym 
procesie. Posługuje się pewnym systemem zasad, które przenosi na obserwację, 
wypowiadanie się, zadawanie pytań, słuchanie czy formułowanie informacji 
zwrotnych. Coach przyłącza się do coachowanego, próbuje wejść w jego świat. 
Rozmowa coachingowa nie musi mieć jednak sformalizowanego charakteru 
– zwyczajna konwersacja może się łatwo w nią przerodzić. W ustrukturyzowa-
nej relacji, osoba poddana coachingowi jest obdarzona szczególnego rodzaju 
wsparciem, bowiem trener jest skupiony na osobie w bardzo dużym stopniu, 
przygląda się jego problemom z uwagą i zaangażowaniem20.

Coaching jest często mylony z mentoringiem. Oba procesy opierają się 
na świadomej komunikacji, na zrozumieniu ludzi, słuchaniu, formułowaniu 
superwizji i efektywnym procesie. Jeśli chodzi o mentoring, jest to zazwyczaj 
długotrwała relacja, raczej nieformalna, koncentrująca się na karierze osoby; 
charakteryzuje się długoterminowym podejściem, wyższymi kwalifikacjami 
mentora, który zazwyczaj jest związany z organizacją. Co ważne, w mento-
ringu trenerem nie może być menedżer liniowy – odwrotnie jest w coachin-
gu. Proces ten trwa przez ograniczony czas, relacja przybiera zazwyczaj formę 
ustrukturyzowanych sesji, podczas których coach koncentruje się na wybra-
nych obszarach życia i zawodowych człowieka. Co więcej, trenerem może być 
osoba, która nie jest w ogóle związana z organizacją lub taka, która jest jej 
członkiem; nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji i doświadczenia w tej 
dziedzinie21.

20 Tamże
21 Tamże
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Korzyści wynikające ze stosowania coachingu  
w przedsiębiorstwie 

Skutecznie przeprowadzony coaching przynosi liczne profity, zarówno 
dla kadry pracowniczej, jak i dla całych organizacji. Proces ten ma istotny 
wpływ na motywację jednostek do zmian, inspirację do kreatywnych działań 
czy też efektywniejsze wykorzystanie posiadającego kapitału. Wzrasta także 
świadomość mocnych i słabych stron oraz posiadanych umiejętności przez 
osoby coachowane, a odpowiednia ocena własnego wpływu na innych przy-
czynia się do poprawy relacji i komunikacji interpersonalnej22. 

Ponadto zwiększa się pewność siebie oraz poczucie przekonania w odnie-
sieniu do kształtowaniu rzeczywistości, co skutkuje podejmowaniem większej 
odpowiedzialności za własne działania. Warto dodać, że do istotnych zalet 
stosowania coachingu zalicza się również monitorowanie sposobu postępowa-
nia pracowników oraz dostosowywanie go do zmieniających się warunków, co 
wpływa na końcowe rezultaty organizacji23.

.Warto również przywołać element satysfakcji i zadowolenia z wykony-
wanej pracy, będące skutkiem dopasowania sposobu realizacji zadań do po-
tencjału pracowników, co wpływa na wzrost identyfikacji kadry pracowniczej 
z firmą oraz zwiększenie lojalności. Coaching przyczynia się również do roz-
woju kapitału ludzkiego i społecznego przedsiębiorstwa24. 

Skuteczność coachingu w świetle badań 
naukowych

Przydatność i efektywność sesji coachingowych zostały potwierdzone  
w wielu badaniach. Poniżej kilka wybranych przykładów.

Badanie „Porównywanie skuteczności coachingu indywidualne-
go, samokształcenia i szkolenia grupowego: dlaczego przywództwo jest waż-
ne?” przeprowadzone na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria)

Przeanalizowano względną skuteczność coachingu w porównaniu z inny-
mi technikami. Badania nie tylko pokazują, że coaching i szkolenia skutecz-
nie poprawiają wyniki firmy lub organizacji, ale także wzmacniają korzystne 

22 M. Mróz, Coaching i mentoring wobec współczesnych wyzwań w rozwoju pracowników, „Na-
uki o zarządzaniu”  2013 nr 3, s 16
23 A. Syper-Kosowska, M. Rachwał, Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami na 
przykładzie firmy Norma Polska [w:] Czarkowska L.D., (red.), Coaching jako wskaźnik zmian 
paradygmatów w zarządzaniu, , Poltext,  Warszawa 2013, s.48.
24 M. Mróz, Coaching i mentoring wobec…op.cit. s. 17.
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efekty dla klientów. Wykazano również, że transakcyjne i transformacyjne 
zachowania przywódcze wpływają na postrzeganie i motywację klientów.

Ponadto wyniki wskazały, że coaching indywidualny i trening grupowy 
skutecznie zmniejszały prokrastynację (zwlekanie z podejmowaniem działań) 
i ułatwiały osiągnie zakładanych celów. Trening indywidualny zapewnił wy-
soki poziom satysfakcji i był lepszy w pomaganiu uczestnikom w osiąganiu 
ich celów, podczas gdy trening grupowy skutecznie promował zdobycie od-
powiedniej wiedzy25.

Badanie„Coaching jako interwencja rozwojowa w organizacjach: prze-
gląd skuteczności i mechanizmów leżących u jego podstaw”przeprowadzone 
przez University College London, Wielka Brytania oraz Norwegian Business 
School, Oslo, Norwegia.

Główne ustalenia pokazują, że coaching jest skutecznym narzędziem, 
które przynosi korzyści organizacjom, a szereg podstawowych aspektów przy-
czynia się do tej skuteczności. Badanie wykazało wzrost wielu wyników in-
dywidualnych dzięki zastosowaniu coachingowi, w szczególności poczucie 
dobrostanu, wzrost satysfakcji z kariery, poprawa osiągania celów26.

Badanie „Efektywność coachingu w miejscu pracy”, Rebecca J. Jones, Ste-
phen A. Woods Ph.D, and Yves R. F. Guillaume Ph.D.

Metaanaliza istniejących badań dotyczących efektywności coachingu  
w miejscu pracy, gdy coach był z zewnątrz organizacji lub wewnętrzny, z wy-
kluczeniem zależności podwładny-przełożony. Analizy wykazały, że miał po-
zytywne skutki na ogólne wyniki organizacji. Zbadano między innymi wpływ 
na efektywność procesu takich czynników jak: wykorzystanie informacji 
zwrotnej z wielu źródeł, rodzaj coacha (zewnętrzny lub wewnętrzny), formy 
coachingu (bezpośredni lub online), długość trwania coachingu. Ustalono 
między innymi27:

• znaczny wpływ rodzaju coacha – większy wpływ miał trener wewnętrzny 
niż z zewnątrz

• brak wpływu formy sesji (bezpośredni twarzą w twarz, zdalny online) na 
efektywność

• brak wpływu czasu trwania

25 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945054/ data dostępu z dnia 15.04.2022
26 Tamże. 
27 http://epubs.surrey.ac.uk/808527/9/The%20Effectiveness%20of%20Workplace%20Co 
aching.pdf data dostępu z dnia 15.04.2022
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Zidentyfikowane w analizie pozytywne efekty wskazują użyteczność co-
achingu w organizacjach28.

Podsumowanie

Coaching jest formą pomocy dla osób, które chcą wejść na ścieżkę samo-
rozwoju, a więc doskonalić swoje kompetencje i rozwijać się na polu zawodo-
wym lub osobistym. Techniki wykorzystywane w profesjonalnym coachingu 
bazują na wiedzy psychologicznej, szczególnie zagadnieniach dotyczących 
motywacji, technik uczenia się i skuteczniejszego rozwiązywania problemów29.

Coaching to proces, który budzi wiele kontrowersji. Napotyka na opór 
pewnych środowisk, przedsiębiorstw ale zarazem zyskuje także coraz więcej 
swoich zwolenników. O jego popularności na świecie świadczyć może między 
innymi szerokie zastosowanie. Ponieważ wprowadza się go do różnych środo-
wisk, wskazując jednocześnie na elastyczność i podporządkowanie klientowi, 
coaching staje się metodą uniwersalną. Korzystanie z coachingowych metod 
zarządzania daje pracownikom świadomość docenienia ich roli w organizacji, 
podkreśla ich znaczenie dla funkcjonowania firmy. Jak wynika z autorskich 
badań, pracownicy odczuwają satysfakcję i zainteresowanie nowym stylem 
zarządzania, podkreślają znaczenie wysłuchania i docenienia ich zdania oraz 
znaczenie szacunku i empatii. Pośród wielu możliwych rozwiązań znajduje 
się coaching. Właściwie spożytkowany coaching może doprowadzić do wy-
pracowania optymalnej sytuacji korzystnej dla organizacji wdrażającej model 
zarządzania w oparciu o techniki i narzędzia coachingowe. Przynoszący efekty 
coaching w ramach jakiejś organizacji to nie tylko wysoka jakość usługi. 

Dyskusje z profesjonalnymi coachami oraz nabywcami usług coachingo-
wych wskazują jednoznacznie na przewagę coachingu nad szkoleniami, jako 
środka kształtowania postaw podnoszenia efektywności pracy i podkreślają 
swoistą magię coachingu. Na temat coachingu powstało już wiele publikacji, 
dużo wskazuje się w nich na poprawę efektywności i wyników osób i zespo-
łów oraz na wydajność całych organizacji. Coaching uwalnia ludzki umysł 
i potencjał, wyzwala kreatywność liderów. Pozwala na szersze spojrzenie na 
dany aspekt sprawy, ale również na spojrzenie z tak zwanej „innej strony”. 
W dzisiejszych czasach, gdy tak często pada słowo „kryzys”, czy to w uję-
ciu ogólnym gospodarki światowej, czy też w ujęciu lokalnego rynku, i myśli 

28 Tamże. 
29 https://www.medonet.pl/psyche,coaching---kiedy-jest-wskazany-,artykul,1735541.html 
data dostępu 24.04.2022
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się o tym kryzysie, zapominając o przyszłości, to właśnie coaching okazuje 
się skutecznym antidotum na pokonanie go. Coching, który ukierunkowuje 
przyszłe działania, oddziałuje na naszą podświadomość udowadniając „że się 
da”. Skuteczny coaching prowadzi do wizji pożądanych sukcesów, a stąd już 
tylko krok do ich realizacji30.

Coaching w Polsce jest dopiero w fazie wdrażania i implementacji. Pol-
skim organizacjom, liderom, kadrze zarządzającej daje to wybór jednego  
z dwóch podejść do tego zagadnienia. Podejście pierwsze - to ignorancja tren-
du i dalsze funkcjonowanie przy użyciu tradycyjnych metod rozwoju. Nato-
miast drugie - to wykorzystanie doświadczeń innych krajów, które postrze-
gają coaching jako realną wartość, w znaczący sposób wpływającą na rozwój 
organizacji, generowanie nowatorskich rozwiązań, zwiększenie efektywności 
pracowników, a co za tym idzie, przewagę nad konkurencją.
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COACHING AS A TOOL USED IN DEVELOPMENT

Summary: In the era of progressive changes, in which the current 
companies operate, coaching undoubtedly constitutes a process of 
supporting the development of employees, giving them the opportu-
nity to grow and launch their own potential while performing tasks 
aimed at achieving the strategic objectives of the company. The success 
of any organization depends on the quality of human resources, and 
therefore on the human capital of the company, often considered the 
only capital in which it is worth and should be invested. The purpo-
se of coaching is the development of employees in the efficiency of 
their actions, which translates into the efficiency of entire teams and 
organizations. Coaching is a method of personal and professional im-
provement, based on the assumption that the client is in possession of 
all resources necessary to achieve professional, life and other goals. He 
should be supported in learning how to find and use these resources.






